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28e jaargang, nummer 16 
26-3-2018 
Ellen 
 
Van het bestuur 
 
Hi allemaal, 
 
Deze keer aan mij de eer om een voorstukje te schrijven..  
Inmiddels zijn we weer lekker gestart op het veld. Zoals velen van jullie al hebben kunnen zien, zijn de 
kleedkamers aan een geweldige opknapbeurt onderworpen. Nogmaals dank aan eenieder die dit 
mogelijk heeft gemaakt!! Het ziet er weer erg gelikt uit en dat willen we graag zo houden. Irma heeft in 
een voorstukje aan het eind van vorig jaar hieromtrent al een en ander aangehaald, maar ik wil 
onderstaande aandachtspunten nog graag even herhalen: 
 
Een hele oude traditie ten aanzien van het achterlaten van de kleedkamers willen wij weer in ere 
herstellen. Als je op een trainingsavond of speeldag als laatste de kleedkamers hebt gebruikt dan 
hierbij het verzoek om deze schoon en opgeruimd achter te laten. Dit wil zeggen dat je de vuilnisbak 
leegt. De vloeren en muren van de kleedkamers en doucheruimtes schoonmaakt met water en deze 
aantrekt. Je doet dit ook voor de kleedkamers van de bezoekers. We realiseren ons dat de 
kleedkamers naast onze eigen vereniging ook door derden gebruikt worden. Dit kan tot gevolg hebben 
dat wij de ruimtes niet altijd even opgeruimd en schoon aantreffen. Dit werkt niet motiverend om 
energie te steken in het schoonhouden maar we gebruiken de kleedkamers toch het meest zelf. Je 
doet dit dus voor de andere leden van de vereniging. Wij zullen ervoor zorgen dat er goed en 
voldoende materiaal aanwezig is om dit te kunnen doen.  
We hebben in de keuken prachtige kasten en deze nodigen uit om je kleding en/of tassen neer te 
leggen als er waardevolle spullen in zitten. Ik maak mij hier ook schuldig aan. Als we straks weer op 
het veld gaan spelen dan stoppen we met de keuken als opbergplek te gebruiken voor tassen en 
kleding. Voor de mensen die achter de bar werken is het storend als er steeds spelers in- en uitlopen. 
Bij de toiletten hebben we lockers staan die juist hiervoor juist neergezet. Wij zullen ervoor zorgen dat 
alle lockers leeg zijn en dus bruikbaar. Tevens onderzoeken we of het verhuizen van de lockers naar 
beneden mogelijk is. We verwachten dat dit het gebruik van de lockers zal stimuleren.  
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Graag jullie medewerking, zodat we met volle teugen kunnen blijven genieten van ons prachtige 
complex! 
 
Helaas is de Pub Quiz van afgelopen vrijdag niet door gegaan. Er waren te weinig aanmeldingen, 
waardoor de organisatie heeft moeten besluiten deze Quiz te verzetten naar een andere datum. Zodra 
deze datum bekend is, horen jullie dat. 
Naast alle competitiegerelateerde activiteiten staan er ook weer een aantal andere activiteiten op de 
agenda. Sporting West is uiteraard weer vertegenwoordigd bij de Korfbal League finale in de Ziggo 
Dome op zaterdag 7 april. De inschrijving is inmiddels gesloten, maar ik weet zeker dat er weer een 
mooie groep supporters richting Zuid-Oost zal afreizen om dit spektakel bij te wonen. Welke teams de 
finale zullen gaan spelen is nog niet bekend, er wordt nog volop gestreden om een finaleticket te 
bemachtigen. Vooralsnog hebben Fortuna en Top de beste papieren, maar wellicht weten PKC en 
Blauw Wit het tij in de play offs nog te keren. 
Op vrijdag 13 april wordt er samen met de SKV voor alle spelers, jeugdleden, scheidsrechters, 
trainers, supporters en ouders een spelregelavond georganiseerd. Dit ter voorbereiding op een 
nieuwe verplichting die door de bond aan alle verenigingen zal worden opgelegd. Vanaf seizoen 2018-
2019 moeten namelijk alle senioren korfballers die in competitieverband uitkomen verplicht het 
spelregelbewijs halen. Vanaf seizoen 2019-2020 zullen ook de A-junioren in het bezit moeten zijn van 
het spelregelbewijs om te kunnen blijven korfballen en vanaf seizoen 2020-2021 ook de B- en C-
jeugd. Komt dus allen, op vrijdag de 13e vanaf 20.00uur naar ons clubhuis! 
Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) staat natuurlijk weer het Palentoernooi gepland. De 
inschrijving is inmiddels geopend en kan via onze website. Uiteraard is het ook weer mogelijk om na 
het toernooi een hapje mee te eten. Dus, geef je nu op! 
Tot slot hebben we besloten om weer een eindfeest te organiseren. Het feest zal losbarsten op 
zaterdag 2 juni, aansluiten aan de laatste (thuis)wedstrijd van het eerste team. Hoe we deze avond 
exact gaan invullen is nog niet bekend, maar meer info volgt zo snel mogelijk. 
Houd deze data dus vrij en zorg dat je er bij bent!! 
 
Via deze weg wil ik namens de spelers van de selectie en de TS al onze supporters bedanken voor 
hun steun! Niet alle wedstrijden waren even sprankelend, maar toch bleef ons publiek ons trouw en 
hebben we onze doelstellingen kunnen bereiken. Het eerste team heeft zich op het nippertje weten te 
handhaven in de tweede klasse en het tweede team heeft een fraaie derde plek weten te bemachtigen 
in de reserve derde klasse. Ontzettend fijn publiek, dank voor jullie support! We hopen jullie op het 
veld weer te mogen begroeten!  
Verder wil ik al onze reserves bedanken, van ‘oudgedienden’ die weer opgetrommeld werden tot onze 
talentvolle jeugdspelers. Dank voor jullie aanwezigheid en jullie inzet, onze waardering is groot! 
Uiteraard hopen we ook op het veld weer een beroep op jullie te mogen doen!  
 
Rest mij nog iedereen een geweldig veldseizoen toe te wensen, met mooie resultaten en weinig 
blessures! 
 
Groet, 
Ellen 
 
Nieuwe leden 
 
Aangemeld als lid: 
 
Emilija Schornagel   Aspirant 
Alicia van Herwaarden    Pupil 
 
Van harte welkom, we hopen dat jullie een fijne tijd bij Sporting West zult hebben 
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Redactieschema seizoen 2017 - 2018 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
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 2 april Sporting West 3 
Week van 9 april Sporting West 4 
Week van 16 april Sporting West A3 
Week van 23 april Sporting West A2 
Week van 30 april Sporting West 1 
Week van 7 mei Sporting West 2 
Week van 14 mei SKV 
Week van 21 mei Sporting West 5 
Week van 28 mei Sporting West 6 
Week van 4 juni Sporting West A1 
 
Bedankje 
 
Wij willen alle Sporting Westers bedanken voor wederom een fantastisch seizoen en voor de leuke en 
gezellige afsluiting. Wij hopen iedereen volgend seizoen weer te mogen verwelkomen aan onze bar in 
de van Hogendorphal. 
 
Dirk & Carina 
 
Van de Technische Commissie 
 
Wat geweest is 
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Eindstanden zaal, seizoen 2017-2018 
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Wat komen gaat  
 
Op zaterdag 31 maart 2018 
Argus 2        -     Sporting West 6    
Wedstrijdnr:   44058 
Klasse :   S-098 
Meespelen:   Petra Ruijs    Henne Post 

Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW6    Marieke Poel    Rob van Nifterick 

Hanneke Nielen   Matthieu Dorst 
Kelly Roelofs    Walter Mulder 

Aanvang:   12.45 uur 
Verzamelen:   45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportpark Papelaan, Weesp 
Afschrijven bij:   Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur! 
 
Op zondag 1 april 2018 
Stormvogels 1      -      Sporting West 1      
Wedstrijdnr:   6126 
Klasse:   3H 
Meespelen:   Vera Pas   Rodney Meijerink 

Ellen Sebregts    Frank van der Kuilen    
SPW1    Brenda van Oostveen  Jelle Buikema 

Kira Kumar   Tom Winder 
Aanvang:   15.30 uur 
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Sportpark de Koog, Uitgeest 
Afschrijven bij:   Richard Stolte voor vrijdagavond 19.00 uur!!! 
 
Op zondag 1 april  2018 
Aurora 2       -      Sporting West 2 
Wedstrijdnr:   3976 
Klasse:   R3N 
Meespelen:   Grea Hage    Tim Hoenson 

Amber Baaij   Daniël Vink 
SPW2    Laura Kentrop   Tim Beckers 

Lizzy Post   Gijs Burgers 
Aanvang:   13.00 uur 
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Van der Aartsportpark, Haarlem 
Afschrijven bij:   Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!! 
 
Op zondag 1 april 2018 
Fortuna/Delta Logistiek - Sporting West 3      
Wedstrijdnr:   9080 
Klasse:   R3M 
Meespelen:   Mila Poels   Jordy Pieters 

Eva Sangers   Xandur Garbode 
SPW3    Desiree vd Bijl   Mitchel Pestman 

Natasja van der Schuit  Micha van Dijk 
Aanvang:   14.00 uur 
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 
Afschrijven bij:   Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! 
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Op zondag 1 april 2018 
OKV 7       -      Sporting West 4 
Wedstrijdnr:   52373 
Klasse:   S-241 
Meespelen:   Suzan Neuteboom   Luca Speltie 

Nona Flik    Joost Hanewinkel 
Laurien Kramer   Ayte Nijhof 

SPW4    Manon Zwaan    Folkert van Oostveen 
Nena de Voogd   Jeffrey Beckers 
    Mathijs Bannink 

Aanvang:   11.00 uur 
Verzamelen:   45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportcomplex Twiskepolder, Oostzaan 
Afschrijven bij:   Frans Buikema / Wil Dijkers voor vrijdagavond 19.00 uur 
 
Op woensdag 4 april 2018 
Groen Geel 7  -       Sporting West 5       
Wedstrijdnr:   47286 
Klasse:   S-215 
Meespelen:   Ilse Wassenaar   Jeroen Anema   

Irma Hobijn    Johann Ruiter 
Nancy Helsloot    Ali Jung 

SPW5    Wendy van Bezooyen   Michael Heijnemans 
Wil Dijkers    Richard Breen 
Yvette van Klooster 

Aanvang:   20.00 uur 
Verzamelen:   45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Sportpark Trickelsoord, Wormer 
Afschrijven bij:   Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!!!! 
 
Op zondag 8 april  2018 
Sporting West 1   -         Purmer 1 
Wedstrijdnr:   6343 
Klasse:   3H 
Meespelen:   Vera Pas   Rodney Meijerink 

Ellen Sebregts    Frank van der Kuilen   
SPW1    Brenda van Oostveen  Tom Winder 

Kira Kumar   Jelle Buikema 
Aanvang:   14.30 uur 
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein, Amsterdam 
Afschrijven bij:   Richard Stolte voor vrijdagavond 19.00 uur!!! 
 
Op zondag 8 april  2018 
Sporting West 2   -         Blauw Wit (A) 5 
Wedstrijdnr:   754 
Klasse:   R3N 
Meespelen:   Grea Hage   Tim Hoenson     

Amber Baaij   Tim Beckers  
SPW2    Laura Kentrop   Gijs Burgers 

Lizzy Post   Daniël Vink 
.Aanvang:   13.00 uur 
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein, Amsterdam 
Afschrijven bij:   Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!! 
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Op zondag 8 april 2018 
Sporting West 3     -       Blauw Wit (A) 6 
Wedstrijdnr:   9080 
Klasse:   R3M 
Meespelen:   Mila Poels   Jordy Pieters 

Eva Sangers   Xandur Garbode 
SPW3    Desiree vd Bijl   Mitchel Pestman 

Natasja van der Schuit  Micha van Dijk 
Aanvang:   11.30 uur 
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein Amsterdam 
Afschrijven bij:   Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! 
 
Op zondag 8 april 2018 
Sporting West 5    -        Purmer 3   
Wedstrijdnr:   46067 
Klasse:   S-215 
Meespelen:   Ilse Wassenaar   Jeroen Anema   

Irma Hobijn    Johann Ruiter 
Nancy Helsloot    Ali Jung 

SPW5    Wendy van Bezooyen   Michael Heijnemans 
Wil Dijkers    Richard Breen 
Yvette van Klooster 

Aanvang:   11.30 uur 
Verzamelen:   45 minuten voor aanvang op het betreffende veld 
Locatie:   Westerpark-Klönneplein Amsterdam 
Afschrijven bij:   Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!!!! 
 
Spelregelbewijs 
  
Vanaf seizoen 2018-2019 is het voor alle senioren korfballers die in competitieverband uitkomen (hier 
vallen ook coaches onder!) verplicht om het spelregelbewijs te halen. Vanaf seizoen 2019-2020 zullen 
ook de A junioren in bezit moeten zijn van het spelregelbewijs om te kunnen blijven korfballen. Tot slot 
de B en C jeugd vanaf seizoen 2020-2021. 
  
Om iedereen hier op voor te bereiden organiseert SKV Amsterdam samen met Sporting West een 
spelregelavond in ons clubhuis. 
  
Wanneer:  vrijdag 13 april 
Voor wie:  spelers, jeugdleden, scheidsrechters, trainers, supporters, ouders 
Tijd:   inloop vanaf 20.00 uur, start 20.30 uur, einde 22.00 uur 
Waar:   Westerpark Klönneplein 
  
We snijden een aantal spelregels aan en zullen deze middels beelden met alle aanwezigen 
doornemen. Veel interactie. We kunnen nu al melden dat er verrassende uitkomsten zijn. 
  
Voor degene die verhinderd is of niet kan wachten tot 13 april, meer informatie over het halen van je 
spelregelbewijs vind je op de site van korfbalmasterz. Het is vooral "doe het zelf", leer de spelregels 
en oefen goed met de vragen op de site van korfbalmasterz. Na 13 april ontvangen alle leden die 1 
september 2019 als senior (let op: dus ook overkomende A-junioren) in competitieverband gaan 
uitkomen een code waarmee de eindtoets voor het spelregelbewijs gemaakt kan worden. Jeugdleden 
die de toets willen doen, kunnen een mail sturen naar agnesdeboer70@gmail.com of een app naar 
0651982338. 
  
De korfbalspelregels vind je hier:    
http://www.knkv.nl//userfiles/competitie/Spelregels/Spelregelboek_2017.pdf  
  
Tot 13 april! Laura Kapteijns & Agnes de Boer 
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Leuk artikel uit de Volkskrant  
 
Hoe komt het dat mannen makkelijker scoren dan vrouwen? 
 
Korfbal is de tijd van ‘paaldames’ voorbij 
De supporters van PKC schuiven zaterdagmiddag naar het puntje van hun stoel als korfballer Richard 
Kunst met nog een paar seconden te spelen aanlegt voor een schot. Scoort hij, dan wint zijn ploeg. 
De bal zeilt net naast in plaats korf. PKC verliest de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs 
tegen Fortuna nipt: 23-24. 
 
Onderkant formulier 
Een zucht van teleurstelling gaat door de zaal. Alle hoop was gevestigd op een laatste geniale 
ingeving van de 25-jarige Kunst, die dit seizoen bij PKC samen met Laurens Leeuwenhoek de dienst 
uitmaakt in de gemengde teamsport: Kunst werd topscorer in de reguliere competitie. Leeuwenhoek 
eindigde als zevende en pakte de meeste rebounds. Ter vergelijking: de eerste vrouw van PKC, 
Nadhie den Dunnen, staat op plek 37. 
 
Is er sprake van schijngelijkheid tussen mannen en vrouwen bij korfbal? Wie in breder perspectief 
naar de statistieken kijkt, zou zeggen van wel. In de top-15 van doelpunten en rebounds staan 
veertien mannen en slechte één vrouw: Celeste Split van regerend kampioen TOP, dat het in de 
andere halve finale van de play-offs opneemt tegen Blauw-Wit. 
Toch is het volgens bondscoach Wim Scholtmeijer, aandachtig toeschouwer bij het duel tussen PKC 
en Fortuna, te kort door de bocht om alleen naar de statistieken te kijken. Hij wijst onder meer op de 
veranderde speltechnische verhouding tussen beide seksen. Tot twintig jaar geleden werden vrouwen 
‘paaldames’ genoemd: onder de korf knapten zij het vuile werk op zodat de mannen konden schieten. 
 
Kwaliteit 
Is er sprake van schijngelijkheid tussen mannen en vrouwen bij korfbal? 
Tegenwoordig wordt veel meer naar de kwaliteiten van een speler gekeken, stelt Scholtmeijer. 
Ongeacht het geslacht. Bij TOP vormt Celeste Split het levende bewijs. Evenals Mirjam Maltha bij 
Fortuna. Met haar 1.98 meter is ze erg dominant in haar rol als rebounder. Scholtmeijer: ‘Zij bekleedt 
die functie omdat zij de kwaliteiten heeft, niet omdat ze een vrouw is.’ 
‘Door mijn lengte heb ik in deze rol een meerwaarde voor de ploeg. Als mijn vakgenoten daardoor 
meer kunnen scoren en we wedstrijden winnen, ben ik heel gelukkig. Iedereen heeft zo zijn taak’, zegt 
Maltha. 
De louter dienende korfbalsters bestaan niet meer, zegt ook Nadhie den Dunnen. Volgens haar 
vormen de vrouwen en mannen bij PKC een dynamisch geheel. ‘Zonder aangevers kunnen Richard 
en Laurens ook niks. Het is logisch dat wij hen in scoringspositie brengen als daar hun kwaliteiten 
liggen.’ 
 
Goud 
Hoe komt het dat mannen makkelijker scoren dan vrouwen? Volgens bondscoach Scholtmeijer wordt 
bij het bepalen van de strategie vanuit traditioneel oogpunt nog vaak naar de mannen gekeken. ‘Ik 
ben ik er geen voorstander van, maar het gebeurt nog wel. Ik laat liever een vrouw met een hoog 
scoringspercentage schieten dan een man met een laag scoringspercentage.’ 
Scholtmeijer gaat nog een stap verder: hij is ervan overtuigd dat scorende vrouwen het verschil 
maken in het hedendaagse korfbal. Elk team beschikt over een aantal mannen die de korf makkelijk 
vindt. Een trefzekere vrouw daarentegen komt minder vaak voor. ‘Met een scorende vrouw heb je 
goud in handen.’ 
 
Ook in het duel tussen PKC en Fortuna geeft de accuratesse van de vrouwen de doorslag: bij de 
thuisploeg worden drie punten gemaakt door een vrouw. Bij Fortuna ligt dat aantal op zeven. De 
bezoekers uit Delft winnen nipt. Scholtmeijer: ‘Het aandeel van de vrouwen bij PKC is wat mij betreft 
te laag.’ 
Scholtmeijer is ervan overtuigd dat scorende vrouwen het verschil maken in het hedendaagse korfbal 
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Gemengde ploeg 
Volgens de bondscoach is het dominante mannenspel van PKC aantrekkelijk om naar te kijken, maar 
tegelijk de grootste valkuil voor de nummer één van de reguliere competitie. In het korfbal coach je in 
feite drie teams, zei Scholtmeijer al eens. Mannen, vrouwen en een gemengde ploeg. ‘In een goed 
gezin is de moeder altijd de baas. In het dominante mannenspel kan het zijn dat de vrouwen zich te 
weinig tegen het proces aanbemoeien.’ 
Dat element moet bij een gemengde sport niet worden onderschat, meent Scholtmeijer. ‘Mannen 
hebben een hoog testosterongehalte en vliegen snel uit de bocht, terwijl het bij vrouwen langzamer 
binnenkomt. Zij bepalen de snelheid en de koers. Wat er op het veld gebeurt, is het resultaat van het 
proces dat eraan voorafgaat. Daarin spelen vrouwen misschien wel een grotere rol dan mannen.’ 
 
Wat als hij zou moeten kiezen tussen het dominante mannenspel van PKC of de veelscorende 
Celeste Split bij regerend landskampioen TOP? ‘Ik geniet enorm van de mannelijke kwaliteiten bij 
PKC. Voor hoogstandjes ben je daar aan het goede adres. Maar op basis van gelijkwaardigheid in het 
korfbal laat ik de jeugd liever een wedstrijd van TOP zien. 
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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, 
 
We zijn weer gestart op het veld, een stuk kouder dan de zaal. Maar de frisse Westerparklucht kan ik 
altijd erg waarderen om in te sporten. De komende dagen staan nog in het teken van oefenen en 
trainen en dan begint aankomende zaterdag de competitie alweer. Zet ‘m op allemaal! 
Uiteraard kun je ook weer veel leuke activiteiten van het JAC verwachten. Daarover lees je hieronder 
meer. 
 
JAC activiteiten – wat geweest is 
 
17 maart - Pinksterkampfilm en uitreiking Oscars  
Het was weer een zeer geslaagde zaterdagavond in het Ladderhuis. Op de rode loper werd je op 
camera vastgelegd door persfotograaf Richard Weewer. Daarna kon je stemmen op een van de Oscar 
genomineerden in de verschillende categorieën. De zaal was goed gevuld met kinderen, ouders en 
kampleiding. De show werd begeleid door Ilse Wassenaar en Henne Post. De Pinksterkampfilm werd 
gestart, er werd flink gelachen. De film met als kampthema “De man die teveel wist” heeft Tim 
Hoenson weer mooi in elkaar geknutseld! Ellen Sebregts wist haar bekende ‘petje-op-petje-af’ quiz 
snel te spelen door iedereen flink op het verkeerde been te brengen met het raden naar de favoriete tv 
programma’s van de kampleiding. Daarna werden Oscars uitgereikt aan de volgende personen:  
 
Beste speler  Jelle Buikema 
Beste speelster  Brenda van Oostveen 
Beste jeugdspeler Mats Schoonheim 
Beste jeugdspeelster Teri Hoenson 
Beste team  C1            
Beste trainer/ coach Rodney Meijering 
Beste scheidsrechter Agnes de Boer 
 
Via deze weg wil ik namens het JAC iedereen bedanken die deze avond zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen. Het was een bijzondere gala-avond om niet meer te vergeten! Zie onderstaande link voor 
de foto’s van deze geslaagde avond:  
https://www.flickr.com/photos/sportingwest/sets/72157693861203944 
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JAC activiteiten – wat gaat komen 
 
21 april - Koningsjacht (D/E/F/ Kangoeroes) 
We gaan met zijn allen op jacht naar de Koning in het Westerpark! Maar eerst moeten we daarvoor 
alle andere personen zien te vinden. Help jij mee zoeken? 
 
21 april - Op zoek naar mister X (C/B/A) 
Ook voor de oudere jeugd zetten we een zoektocht in, middels vragen en opdrachten in het 
Westerpark. Dit gaat een leuke avond worden, dus mis het niet! Neem voor de zekerheid je 
telefoonoplader mee. 
 
Palentoernooi 
Meedoen aan dit toernooi kan alleen en hoeft niet zoals bij de senioren als duo. Opgeven kan op de 
dag zelf. Wil je blijven eten, geef je dan wel op via de website: 
https://www.sportingwest.com/aanmelden-palentoernooi/ 
 
Pinksterkamp 
Wie de filmavond bijwoonde had een streepje voor op de rest: je kon je vanaf dat moment opgeven 
voor kamp! Dat liep de eerst avond gelijk als een trein!! Er zijn al bijna 100 deelnemers die over 7 
weken met de bus naar Otterlo vertrekken. 
Opgeven doe je hier: https://www.sportingwest.com/aanmelden-pinksterkamp/ 
 
Noteer in je agenda van 2018 
21 april  Koningsjacht    D/E/F/ Kangoeroes 16.00- 17.30u. 
21 april  Op zoek naar mister X  C/B/A   19.30-22.00u. 
10 mei  Palentoernooi    gehele jeugd 
18 t/m 21 mei  Pinksterkamp   gehele jeugd 
 
Groetjes, Grea (namens de JC, het JAC) 
 
Gezocht-gezocht-gezocht-gezocht: trainers/ coaches/ scheidsrechters 
 
Voor je het weet, is de winter (welke winter?) alweer voorbij en gaan we de zomer in. Na de zomer- 
schoolvakantie kom je in een nieuw team met soms nieuwe gezichten en/ of een nieuwe trainer/ 
coach. Er wordt nu al flink gepuzzeld om alle teams voor het nieuwe korfbalseizoen compleet te 
krijgen. De JC is daarom op zoek naar enthousiaste (niet-) leden die deze taak op zich willen nemen. 
Voor al die wedstrijden is meer nodig dan 8 spelers en een coach: een scheidsrechter. En ook daar 
zoeken we mensen voor. Voor vragen kun je aankloppen bij iemand van de JC.  
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Wat geweest is  
 

 

 

 

  
 
Eindstanden zaal, seizoen 2017-2018 
 

 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

15
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

16
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

17
	

 
 

 
 

 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

18
	

 
 

 
 
Finale Amsterdamse Schotcompetitie succesvol verlopen! 
 
Zondag 11 maart was de Blauw-Withal het decor van  de 3e editie van de finale van de Amsterdamse 
Schotcompetitie. Alle clubwinnaars mochten hun schutterskwaliteiten tonen in de rust van de (reserve) 
Korfballeague wedstrijden tussen de selectieteams van AKC Blauw – Wit en Fortuna/Delta Logistiek 
uit Delft. 
 
De Amsterdamse Schotcompetitie is bedoeld voor jeugdleden van de F tot en met de B, waarbij de 
kinderen individueel in 1 minuut zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken. 
Om in de finale te komen hadden de deelnemers de Schotcompetitie bij hun eigen vereniging 
gewonnen. Iedere vereniging was verantwoordelijk voor de organisatie van hun eigen toernooi.  
 
 
In de rust van de reserve Korfballeaguewedstrijd tussen AKC Blauw – Wit 2 en Fortuna/Delta 
Logistiek 2 waren de F en E kinderen aan de beurt.  
Bij de F jeugd kwam Liibaan Tijhuis van AKC Blauw – Wit als winnaar uit de bus en bij de E jeugd was 
Yassin Tijhuis, ook  van AKC Blauw - Wit de winnaar. Feest bij de familie Tijhuis dus. 
 
In de rust van de Korfballeaguewedstrijd tussen de beide hoofdmachten van AKC Blauw – Wit en 
Fortuna/ Delta Logistiek waren de D, C en B spelers aan de beurt. 
De zaal was inmiddels flink volgestroomd, wat wellicht extra spanning meebracht bij de deelnemers. 
De winnaar bij de D’s was Jamie Leenhouts van AKC Rohda, hij won al een eerdere editie. Een 
erkend schutter dus! Bij de C’s kwam Feije Verhoef van AW.DTV als winnares uit de bus, ook zij heeft 
al een eerdere editie gewonnen! Tenslotte kwam bij de B’s de winnaar van ASV Swift, haar naam is 
Sophie Bouquet. Winnaars van harte gefeliciteerd! 
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Alle deelnemers aan de finale hebben een goodiebag met inhoud gekregen en daarnaast 2 kaartjes 
voor de grote Korfballeaguefinale op 7 april a.s. in de Ziggo Dome. Voor de uiteindelijke winnaars was 
er daarnaast nog een mooie beker beschikbaar! 
 
De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement, waarbij er voor de finalisten een mooi podium 
werd gecreëerd om hun kunsten te vertonen. Daarnaast konden de finalisten ook eens een wedstrijd 
op topniveau meemaken.  
Het evenement staat in het teken van het onder de aandacht brengen van de grote 
Korfballeaguefinale in de Ziggo Dome. We hopen veel Amsterdamse kinderen daar terug te zien en 
ook bij the Korfball Experience op het plein voor de Ziggo Dome op 7 april a.s. 
 
Volgend jaar volgt hopelijk de 4e editie!  
 
Namens de organisatie, 
Casper Boom 
 
Wat komen gaat 
 
Op zaterdag 31 maart 2018 
Sporting West F2   - Oranje Nassau     Klönneplein/Westerpark 
Alicia   Boris Derks     Aanvang: 11.00 uur 
Tess Holstvoogd Nicky van Laar     Poule: F-107 
Rixt Brouwer  Max Camfferman 
   Angelino Hidayat 
Coach: Richard  
Verzamelen: 10.30 uur op het veld 
Afschrijven bij: Richard 
 
Op zaterdag 31 maart 2018 
Sporting West F1   - Groen Geel F3     Klönneplein/Westerpark 
Chiara Heerholtz Jairo Pieters     Aanvang: 10.00 uur 
   Sam van Heusden    Poule: F052 
   Lasse Rasche    
   Jinne  Heijnemans 
Coach: Remco 
Verzamelen: 9.30 uur op het veld 
Afschrijven bij: Richard 
 
De wedstrijd van de E2 is verplaatst naar 17 april 18.00 uur, bij Zaandam Zuid! 
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Op zaterdag 31 maart 2018      
Sporting West E1 – Swift E1      Klönneplein/Westerpark 
Fionniur Mc Guinness   Paul Broersen Winnubst   Aanvang: 12.00 uur 
Noor Jansen    Olivier van Aalstede    poule: E-042 
Joanie Kleine          
Emily van Beek       
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 11.30 uur op het veld 
Afschrijven: Molly: 06-20289175 
 
Op zaterdag 31 maart 2018 
Sporting West D2 – EKVA D3  ,      Klönneplein/Westerpark  
Lotte Bakker   Yanoah Hoogwoud    Aanvang: 10.00 uur 
Lotus van Spijker  Jesse Groot     poule: D-134 
Farah van Spijker Ella Figee 
Janna Epma  Irma Santin 
Aya Tam  Amy Groot 
Coach: Danielle Heesbeen, Alexander en Joost 
Verzamelen: 9.30 uur op het veld 
Afschrijven bij: Richard 
 
Op zaterdag 31 maart 2018       
DKV Victoria D2  - Sporting West D1     De Diemen 
Dounia Jarraya   Jelle Rasche    Aanvang: 9.00 uur 
Luka Gorter   Pieter Kok    poule: D-095 
Michelle Raphael  Mos Wiering      
Sylvie Portasse   Chaim Kenninck 
Luz Lipp  
Coach: Vitoria en Lisse 
Verzamelen:  
Afschrijven: bij Vitoria 
 
Op zaterdag 31 maart 2018      Westerpark, Amsterdam   
Sporting West C2 – Swift C2      Aanvang: 11.10 uur 
Lisa Gerrits        Afd.: C-110 
Carice Steinhoff       Wedstr.nr.: BK41783 
Agata Santin         
Tika Vaassen         
Ella v.d. Dikkenberg 
Isabelle Lo-A-Njou 
Noëmie Moccero 
Luar Bertolino 
Britt Zaal 
Coach: Fadel & Jeffrey 
Verzamelen: 10:45 op het veld 
Afschrijven bij: Fadel 
 
Op zaterdag 31 maart 2018      Westerpark, Amsterdam   
Sporting West C1 – Atlantis C3             Aanvang: 13.45 uur  
Lola Vayssiers        Afd.: C-029 
Sacha Portasse    Damian Ruiter   Wedstr.nr.: BK43708 
Damia Chadley    Merlijn Kenninck   
Niamh McGuinnness   David le Cessie  
Tomasa Vinken    Julius Pecoraio  
Zohara Wilderom     
Coach: Nona & Joost 
Verzamelen: 13:15 op het veld 
Afschrijven bij: Jeffrey 
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Op zaterdag 31 maart 2018      Westerpark, Amsterdam   
Sporting West B2 – EKVA B2      aanvang: 14.45 uur 
Lesedi Mampa           afd.: B-078 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: BK51052 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic    
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
     Jannes Bos      
Coach: Rodney & Mitchell 
Verzamelen: 14:00 uur op het veld 
Afschrijven bij: Mitchell 
 
Op zaterdag 31 maart 2018      Ookmeer, Amsterdam 
Rohda B1 - Sporting West B1      aanvang: 11.00 uur 
Robin Hartog        afd.:B-025 
Teri Hoenson         Simon Karssen   wedstr.no.: BK52999 
Esmee Speltie    Berend vd Bos 
Melanie Meijering   Mats Schoonheim   
Roisin McGuinness    
Eva Schram     
Merel van Steenis 
Coach: Agnes de Boer & Marieke Duineveld 
Verzamelen: 09:45 bij de sporthal 
Afschrijven bij: Agnes 
 
Op zaterdag 31 maart 2018      De Vork Heerhugowaard   
Apollo A1 - Sporting West A3      aanvang: 13.45   
Nina Shah             afd: A-087 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: BK42038 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs     Gijs van der Schouw 
Coach: Folkert van Oostveen 
Verzamelen: 12:15 bij de sporthal 
Afschrijven bij: Folkert 
 
Op zaterdag 31 maart 2018      Westerpark, Amsterdam   
Sporting West A2 – Swift A1      aanvang: 12.15 uur 
Luca Schoonheim       afd.: A-045 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  wedstr.no.: BK49856 
Rokea Chadley    Duco Wijnands    
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Coach: Tim 
Verzamelen: 11:45 op het veld 
Afschrijven bij: Tim Beckers  
 
Op zaterdag 31 maart 2018      Blauw Wit Veld, Amsterdam 
Blauw Wit A2 - Sporting West A1     aanvang: 14:00 uur 
Lina van Steenis                                     afd.: A2G 
Lisse Wiering    Roef Flik   wedstr.no.: WK3333 
Vera Buikema    Pim Hanekamp    
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Tim Mulder 
     Govert Hooyman 
Coach: Jordy & Frank 
Verzamelen: 13:00 bij de sporthal 
Afschrijven bij: Jordy Pieters 
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In de week van 7 April zijn er geen wedstrijden ivm de Ziggo Dome finale! 
 
Zaalkorfbalfinale Ziggo Dome 
 
Beste Sportingwesters,  
 
De tickets zijn weer binnen en 
we gaan met een wat kleinere 
groep dan normaal maar toch 
nog met 35 man richting de 
Ziggo Dome.  
 
Aankomende week zal ik gaan 
starten met het digitaal uitdelen 
van de kaarten voor dit 
evenement.  
 
Als iedereen zijn eigen kaart heeft kun je namelijk ook op eigen gelegenheid naar de Ziggo Dome. 
 
Het programma voor de finale is als volgt: 
 
13:30 – Finale A-jeugd  
16:00 – Finale 1e en 2e plaats 
 
Verzameltijd: 12:15 
 
Locatie: de brug op de kop van Hallstraat/Westerpark  
 
Ik (Stefan) zou graag van iedereen willen weten of hij/zij komt verzamelen of op eigen 
gelegenheid naar de Ziggo Dome gaat, stuur me even een mail of appje.  
 
Ter info omtrent eten en drinken, eigen meegebrachte consumpties zijn bij de Ziggo Dome niet 
toegestaan. Uit het verleden was het zo dat je meestal wel een boterham o.i.d. mee naar binnen mag 
nemen.  
 
Leuk dat je mee gaat! Tot 7 april! 
 
De JC! 
 

EXTRA EXTRA EXTRA VOOR DE KORBALFINALE! 

Dit jaar zal er een toernooi zijn voor de E en de D tijdens de Korfbal Experience 2018. Hierbij zullen 
de teams bestaan uit 3 kinderen van Sporting West, samen met 3 vriendjes of vriendinnetjes.  
 
Zorg er dus voor dat als je in de E of D speelt je nu al gaat vragen aan je vrienden of ze een keer 
willen komen trainen bij Sporting West. Zodat wij op 7 April met zoveel mogelijk ploegen kunnen 
deelnemen aan het toernooi.  
 
Naast het toernooi zal er ook een Meet en Great plaatsvinden met de spelers uit TeamNL Korfbal en 
kun je de spelers uitdagen voor bijvoorbeeld een potje tienen. Aan het einde van het event gaan we 
met zijn allen de Ziggo Dome in om de finale te bekijken, natuurlijk mag jouw vriendje of vriendinnetje 
dan gewoon mee. Op deze manier krijgen jouw vrienden een goed beeld van wat korfbal is en hoe 
leuk onze sport is om te doen.  
 
Opgave van deze teams moet centraal gebeuren dus geef aan Richard door of je mee wil doen! 
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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 31 maart 2018 
10:00 Sporting West D2 Folkert van Oostveen 
10:00 Sporting West F1 Ruud Heckman 
11:00 Sporting West F2 Molly Stam 
11:10 Sporting West C2 Ayte Nijhof 
12:00 Sporting West E1 Govert Hooyman 
12:15 Sporting West A2 Ruud Heckman 
13:45 Sporting West C1 Nando Wassenaar 
14:45 Sporting West B2 Joost Hanewinkel 
zaterdag 14 april 2018 
11:00 Sporting West D1 Folkert van Oostveen 
11:00 Sporting West E2 Ruud Heckman 
12:00 Sporting West A3 Ronald van Klooster 
 
Van onze reporter 
 
KZ D4-Sporting West D1 
 
Maandag 12 maart was de inhaalwedstrijd van de D1 tegen en bij KZ. De D1 lag heel lang op koers 
om kampioen of in ieder geval heel hoog te eindigen. Deze wedstrijd stond vastgesteld voor 3 maart 
en toen leek het nog belangrijk. Vandaar dat deze wedstrijd voor een maandagavond werd 
vastgesteld. Het was de laatste zaalwedstrijd van beide teams en inmiddels was KZ al kampioen 
geworden. Maar dat is voor de D1 geen reden om niet te willen winnen. 
Een complete D1 vertrok dan ook ruim op tijd in de file door de Coentunnel. We waren er ook ruim op 
tijd voor een goede warming up. 
De opstelling was al geappt door Vitoria; Aanval aanvoerder Chaim, Pieter, Michelle, Dounia en 
verdediging Mos, Jelle, Sylvie en Luka. Luz was de wissel. 
KZ begon sterk, kwam met 2-0 voor, maar de D1 wist zich goed te herstellen. Via Pieter werd het 2-1. 
Na de functie wissel kregen we kansen, doordat we goed stonden aan te vallen. Helaas maar 1 
doelpunt via Mos. KZ wist zich te herstellen en ze wisten snel weer 3x te scoren. De ruststand werd 5-
2. In het derde kwart waren beide partijen aardig in balans. Alleen KZ was wat beter in het benutten 
van de kansen. Chaim wist het derde punt te scoren, maar toen stond het al 8-3. Nog een klein 
meevallertje aan het eind. De Scheidsrechter was de seconden aan het aftellen en vloot precies op 
tijd. Hij had niet gezien dat een speler van KZ de bal richting korf schoot en floot af. De bal ging er nog 
in, maar hij werd niet meer geteld. In het laatste kwart werd er nog 1x gescoord. Door KZ, zodat de 
eindstand 9-3 werd. Een beetje geflatteerde uitslag, want de teams waren aardig aan elkaar gewaagd. 
KZ was alleen trefzekerder en groter dan onze D1. 
 
De E2 uit tegen Furore 
 
Zaterdag 17 maart was de laatste zaalwedstrijd van de E2. Gelukkig nog binnen, want buiten lijkt het 
nog echt winter. Furore was al kampioen en probeerde dat ongeslagen te blijven. We begonnen met 
aanvoerder Irma, Milijne, Julian en Daniël. 
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Furore bleek inderdaad wel een goed team. We moesten ons beperken tot goed verdedigen en dat 
lukte eigenlijk best nog goed. Na een kwart stonden we wel 2-0 achter, maar hadden we ook veel de 
bal weer gekregen nadat Furore gedekt had geschoten. In het tweede kwart kwam Gabriel erin voor 
Daniel. Ook nu lukte het verdedigen wel goed. Helaas duurde het kwart net te lang, want Furore wist 
in de laatste minuten 4x te scoren. Rust werd dus 6-0. Na de rust verving Daniël Julian en wisten we 
de score tot 1 te beperken. In het laatst  kwart gingen we het de , overigens goed en leuk fluitende 
scheidsrechter nog even lastig maken. Furore speelde met 2 meisjes als jongen, wat wel vaker 
gebeurt, maar wij brachten Julian erin voor Milijne en hij mocht dus als meisje spelen. Furore liep 
helaas uit naar 11-0, maar het laatste punt was voor ons. Gabriel wist de 11-1 te maken. 
 
Schoolkorfbaltoernooi 2018 
 
Woensdag 21 maart was het schoolkorfbaltoernooi 2018. Als voorbereiding kregen de kinderen van 
de Bron, Westerparkschool, de Zeeheld, Rijk Kramer en Waterkant op school een korfbaltraining. 
Aan het toernooi deden uiteindelijk 24 kinderen mee verdeeld over 3 scholen. De Zeeheld, Catamaran 
en de Westerparkschool. Winnaar werd de Westerparkschool. Bij de strafworpen werd het een 
gelijkspel tussen de Westerparkschool en de Zeeheld. 
 
Uitslagen Oefenwedstrijden 
 
Donderdag 22 maart 
SW A1 - Animo A1      17-14 
 
Zaterdag 24 maart  
SW B1 - Blauw Wit B1     7-13 
SW B2 - SDO/K B1        8-15 
SW C1 - SDO/K C1        8-12 
Purmer C1 - SW C2         2-5 
VZOD D2 - SW D1        6-4 
VZOD D3 - SW D2      10-2 
Tempo E4 - Sw E2         1-6 
Tempo E2 - SW E1        8-10 
Tempo F1 - SW F1         11-9 
Purmer F1 - SW F2             18-8 
 
De F2 uit tegen Purmer 
 
Zaterdag 24 maart was weer een bijzondere Effies dag. De nieuwe F2 speelde in Purmerend zijn 
eerste echte wedstrijd op het veld. Twee kinderen kennen we al: Rixt en Boris komen de F2 helpen. 
Maar voor Jip, Max en Alicia was het de eerste echte wedstrijd. 
We begonnen met aanvoerder Rixt, Max, Boris en Alicia. Jip was de eerste superspeler. 
Er werd al gelijk goed verdedigd. Overal zagen we “dakjes” verschijnen. We bleven goed bij de 
tegenstander en zo bleef het dus lang 0-0. We zagen een aantal afstandschoten van onze Rixt, maar 
nog geen doelpunten. Aan het einde vond Purmer toch een paar gaatjes in onze verdediging en 
konden ze uitlopen naar 3-0, zodat Jip er als superspeler ook in kon. In het tweede kwart wisten wij 
ook te scoren. Rixt 4-1, Jip de 5-2 en Rixt de 5-3. De superspeler moest er dus weer uit, maar ook 
snel weer terug, want Purmer had alweer gescoord. De rust werd 7-3. Na de rust bleef het nog 
spannend. We wisten zelfs iets in te lopen. Jip wist 2x te scoren: 7-4 en 8-5. Het derde kwart wisten 
we dus zelfs te winnen met 2-1. Maar toen kwam het laatste kwart. Het scoren was zo leuk, dat we 
helemaal vergaten dat we ook nog moeten verdedigen. Driemaal wist Rixt te scoren: 10-6,12-7,17-8. 
Iedereen wist wel een aantal maal op de korf te mikken, maar Purmer deed dat liefst nog 10x raak. 
Eindstand dus 18-8.  Een hele leuke eerste wedstrijd van deze F2. Als we het verdedigen ook nog de 
hele wedstrijd blijven doen als de eerste ¾ dan…. 
De strafworpen waren weer voor ons met 1-3. Doelpunten: Rixt, Jip en Alicia.  
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