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Clubhuis: Cultuurpark Westergasfabriek 
Klönneplein 10-12 
1014 DD Amsterdam  
telefoon: 020-4750571 
www.sportingwest.nl 
krantje@sportingwest.nl 
    
Bestuur Sporting West:   
Voorzitter Irma Hobijn 075-6215388 j.pirovano9@chello.nl 
penningmeester Rob van Nifterick 0299-641162 r.vnifterick@chello.nl 
Secretaris Ellen Sebregts 

Jeffrey Post 
06-17858421 
06-13090540 

sportingwest.amsterdam@knkv.net 
postjeffrey@hotmail.com 

 Henne Post 0299-643511 hennepost@planet.nl 
 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.  
 

28e jaargang, nummer 18 
07-05-18 
Rob 
 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal, 
Wat fijn dat je er bent 
Ben je nieuw of ben je al bekend. 
 
Dit schiet me zo maar even te binnen. 
Wat gaat de tijd toch snel. Ik kan me de afsluitende borrel bij Dirk en Carina nog herinneren en nu 
gaan we al weer naar de laatste drie speelronden op het veld. 
 
Het beloven spannende tijden te worden. Er zijn verschillende ploegen die nog kans maken op een 
kampioenschap. Waaronder het eerste en als dat gebeurt dan is promotie naar de tweede klasse een 
goede zaak. 
 
Verder gebeuren er natuurlijk allerlei zaken op en rond ons veld. 
De kleedkamers zijn nu helemaal op orde dankzij onze eigen Buurman en Buurman, Paul Kist en Paul 
Koppen. Ze zien er geweldig uit (de kleedkamers). 
 
Verder wordt het clubhuis en de kleedkamers door een schoonmaakbedrijf onderhouden en ik moet 
zeggen dat het er geweldig uit ziet. We moeten alleen niet vergeten ons toch aan het 
schoonmaakrooster te houden, want de stoelen, tafels en barkrukken moeten door ons 
schoongemaakt worden net als achter de bar. Ik hoop dat jullie dit weer gaan oppakken. 
 
Dan zijn er ook de randzaken die het korfbal leuk maken. 
 
Donderdag is er weer het palentoernooi met een afsluitende BBQ. 
Het belooft weer giga druk te worden. De weersvoorspelling is net als het weer. 
8 uur zon en 60% kans op regen, dus vertel mij maar wat het wordt. 
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Dan gaan we op voor het kamp. De weersvoorspelling is top. 
Eindelijk een kamp met regen. 
 
Nu ik dit schrijf voel ik met net Piet Paulusma. 
Dus sluit ik af met : Oat Moan 
 
Groetjes Henne 
 

Trainingskamp selectie  4-6 mei 2018 

In het schitterende Zeeland hebben de selectie en het vierde team genoten van een geslaagd 
trainingsweekend.  

De organisatie had de hele groep ondergebracht in een fraai kasteel in Domburg, dat van binnen wel 
verdacht veel op een Stayokay-hostel leek.  

Ellen, Brenda en Grea presenteerden op vrijdagavond een creatieve quiz.  

De volgende ochtend wachtte een schot- en looptraining op het mooie complex van Stormvogels in 
Westkapelle, het uiterste puntje van Nederland. Na een pittig 4 tegen 4-toernooi was het haasten om 
op tijd te komen bij Broederliefde op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Uiteindelijk bleek het 
100%NL-podium toch favoriet.  

Zondag heeft de Beul van Walcheren de groep afgebeuld in het bos en op het strand. Een toernooitje 
beachkorfbal en -volleybal vormde de afsluiting van een topweekend.  

Veel dank aan René en Charlotte, de ouders van Nena, voor de hartelijke ontvangst en de verzorging 
van de lunch en training. En wat hadden we een geluk met het weer! Dertig verbrande koppen 
kwamen zondagavond terug in Amsterdam. Moe, voldaan en vooral met veel spierpijn. 
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Kampioenschap eerste team 
 
A.s. zondag in de wedstrijd tegen DKV Victoria kan ons eerste team bij een overwinning kampioen 
worden van de derde klasse en daarmee promoveren naar de tweede klasse. 
 
Onnodig te zeggen dat we rekenen op heel veel publiek bij deze belangrijke wedstrijd. DKV is de 
nummer twee in de competitie en zal tot het uiterste gaan om hun laatste kans op het kampioenschap 
te behouden 
 
Indien het kampioenschap wordt behaald dan is daarna het clubhuis open om 
de spelers en coaches te feliciteren en er een drankje  (of enkele) op te nemen. 
 
Het bestuur 
 
 
Kleedkamers verder opgeknapt 
 
Na de schilderbeurt van een aantal weken geleden hebben Paul Koppen en Paul Kist aluminium 
stootranden aangebracht op de muren van de kleedkamergang. Dit om de schade die ontstaat door 
het wat minder voorzichtig rollen met de palen zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Natuurlijk is het aanbrengen van deze stootranden geen vrijbrief om 
gemakkelijker met het  materiaal om te gaan. Blijf er voorzichtig mee ! 
 
Oh ja, er zijn ook nieuwe vuilisbakken opgehangen in de kleedkamers. Ook 
hiervoor geldt : Hou ze netjes 
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Redactieschema seizoen 2017 - 2018 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
21-5-2018 Ellen Rob Henne Hilda  
4-6-2018 Paul en Peggy Irma Grea Dennis  
 
Schoonmaak rooster 
 
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 
 
 
Aangemeld als lid 
 
Er hebben zich in de afgelopen twee weken (helaas) geen nieuwe leden gemeld 
 
 
 
Van de Technische Commissie 
 
Laatste loodjes.... 
 
Nog 3 competitie wedstrijden en het seizoen zit er weer op. Na een zeer geslaagd trainingsweekend 
waar selectie 1, 2 en het 4e team afreisde naar Zeeland, voor een weekend vol beweging en 
gezelligheid. Staat komend weekend de wedstrijd van het seizoen voor ons eerste team voor de deur, 
de kampioenswedstrijd tegen DKV Victoria. Ik hoop dat jullie massaal langs de lijn zullen staan om 
hen aan te moedigen!!! Uit bij DKV Victoria om 14.30 uur. Hiervoor speelt ook het 2e team tegen DKV 
Victoria om 13.00 uur.  
 
Dinsdag had het 2e team de eer om een oefenwedstrijd te spelen tegen onze eigen A1. De eerste 20 
minuten waren meer dan verdiend voor de junioren, jullie en met name de dames hebben hun 
visitekaartje afgegeven voor volgend seizoen. Hartstikke goed gedaan! Na een drinkpauze en wat 
driftige woorden van Hilda herpakte het 2e team zich enigszins en werd er ingelopen en uiteindelijk in 
de 2e helft de overwinning gepakt. Was leuk en een leuke ervaring hoop ik voor onze junioren ;). 
 
De TC en Richard zijn al druk bezig geweest met de voorbereiding voor het volgend seizoen, 
tegenstanders voor het Avondtoernooi zijn gevonden. In een iets ander format zal er op twee avonden 
(dinsdag en donderdag) gespeeld worden door selecties 1 en 2 van Rapid, Ados, Bep en uiteraard 
Sporting West. Maar eerst dit seizoen afmaken met voor de selectie eerst 2 uit wedstrijden de laatste 
wedstrijd thuis op zondag 3 juni. Laten we hopen op een mooie dag zodat we dit gezellig kunnen 
afsluiten.  
 
Graag tot zondag! En anders tot een andere keer in of langs het veld.  
 
Met hartelijke groet,  
Amber 
 
Ps. Denk aan het maken van de spelregeltest/examen, verplicht voor een ieder om volgend seizoen 
tussen de lijnen te staan!  
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Wat geweest is 
ZATERDAG 14 APRIL 

Sporting West 6 - Vlug & Vaardig / KCN 4 16 - 12 

ZONDAG 15 APRIL 

Zaandam Zuid 1 - Sporting West 1  17 – 19 

OKV 2 - Sporting West 2   14 - 14 

OKV 3 - Sporting West 3   11 - 14 

Sporting West 4 - WWSV 2   13 - 07 

Zaandam Zuid 2 - Sporting West 5  10 – 13 

ZATERDAG 21 APRIL 

Sporting West 6 - EKVA 8   11 - 15 

ZONDAG 22 APRIL 

Sporting West 1 - Furore 1   16 - 15 

Sporting West 2 - Furore 2   18 - 22 

Sporting West 3 - BEP 4   09 - 14 

Purmer 5 - Sporting West 4   10 - 11 

Sporting West 5 - Triaz 3   10 - 13 

 
 
 
 

  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

8	

Wat komen gaat 
 
In verband met de Marokkaanse vakantie van Wil deze keer alleen de wedstrijdaankondigingen.  
Nou ja iedereen weet toch wel in welk team hij / zij speelt: 
 
za 12/05 15:00 EKVA 8 - Sporting West 6 Almere 
   
zo 13/05 14:30 DKV Victoria 1 - Sporting West 1 Diemen 
zo 13/05 12:30 Achilles 5 - Sporting West 3 Den Haag 

zo 13/05 13:00 DKV Victoria 2 - Sporting West 2 Diemen 

zo 13/05 11:30 DKV Victoria 4 - Sporting West 5 Diemen 

 

 
HEBBEN JULLIE JE 
SPELREGELBEWIJS AL 
GEHAALD? 
 

NEE ????? 
GA NAAR 
WWW.KORFBALMASTE
RZ.NL  EN ACTIVEER JE 
ACCOUNT 
Senioren zijn verplicht het 
bewijs te halen !!!.  
Onder senioren wordt verstaan:  

Leden die in georganiseerde competities of in 
andere soorten wedstrijdverband, vanuit het KNKV georganiseerd, actief zijn. De 
coaches en begeleiders worden ook tot deze groep gerekend. Iedereen die 
betrokken is bij competitiedeelname wordt in deze context als ‘senior lid’ 
gecategoriseerd. Recreanten/Kombifit-leden spelen geen competitie, op hen is 
deze verplichting dus niet van toepassing. Uiteraard mogen zij het spelregelbewijs 
wel halen, graag zelfs! Aan de G-sporters wordt vrijstelling verleend. 
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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, 

Wij zijn al weer op de helft van het veld seizoen en we hebben ook weer een aantal kanshebbers voor 
de titel op het tweede helft veld.  
 
Langs de velden 
Laten wij beginnen met onze junioren. De A1 staat op dit moment bovenaan, alleen is hun competitie 
wel een beetje vertekend. Zij hebben namelijk 2 wedstrijden meer gespeeld dan de nummer 2. Met 
nog 3 wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk. De A2 kent een stroeve start, maar heeft wel de 
eerste punten mogen bijschrijven. Als het tweede deel van de competitie de punten gepakt gaan 
worden, is alles nog mogelijk. De A3 staat nu nog onderaan, maar in deze competitie staat iedereen 
hel dicht bij elkaar.  
 
Helaas is onze B1 door een verkeerde inschatting van de bond iets te laag ingedeeld. Dit zorgt ervoor 
dat zij de wedstrijden eenvoudig winnen en dat is jammer. Wel is het knap dat de ploeg steeds 
behoorlijk wat doelpunten maakt. De B2 staat op dit oment ongeslagen bovenaan en streeft dus ook 
af op een kampioenschap.  
 
Voor de C1 is het nu helaas de laatste plek, maar ook in deze competitie zit nog iedereen dicht bij 
elkaar. Zij kunnen dus zomaar oer een aantal weken op een veel hogere plek eindigen. De C2 heeft 
het lastig, maar ik ben er van overtuigd dat zij echt nog wel punten gaan pakken.  
 
De D1 is nog in volle strijd om het kampioenschap en lijkt deze vooral met Swift te moeten gaan 
uitvechten. Bij de D2 eigenlijk heztelfde als de C2 en ook hier heb ik er alle vertrouwen in dat er nog 
wel wat punten gepakt gaan worden. 
 
Voor de E1 lijkt de 1e plaats wat ver weg nog, maar staat het wel op een keurige 2e plaats. De E2 
staat ook op een tweede plaats, maar zit wat dichterbij Groen Geel die op dit moment de 1e plaats 
bezit. Voor onze allerkleinste zal een 1e plek ook lastig worden. Maar zowel de F1 als de F2 kunnen 
nog een keurige 2e plaats halen. 
 
Allemaal nog succes met het tweede deel van het veld. 
 
Palentoernooi 
10 mei is het palentoernooi, een mooie gelegenheid om jouw ouders, opa & oma, oom & tante, buren 
en wie je nog maar kunt bedenken, hun korfbalskills te laten zien. Je kunt je nog inschrijven via de 
website, of kom gewoon donderdag naar het veld om je aan te melden.  
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Pinksterkamp 
Zoals Henne altijd zal zeggen, nog 9 dagen, 205 uren, 12.275 minuten, 736.442 seconden en dan 
gaan wij weer met zijn allen de bus in richting Otterlo. Al sinds wij vorig jaar terug zijn kijk ik al uit naar 
dit weekend en ik hoop jullie ook. Het zal weer een geweldig weekend worden. 
 
Dit was het weer voor nu en tot op het veld! 
 
Namens de JC, 
Tim 
 

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.  

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 12 mei 2018 
10:30 Sporting West E2 Govert Hooyman 
11:00 Sporting West A3 Henne Post 
11:30 Sporting West F2 Ruud Heckman 
12:30 Sporting West C2 Folkert van Oostveen 
12:30 Sporting West F1 Molly Stam 
woensdag 16 mei 2018 
18:30 Sporting West C1 Johann Ruiter 
vrijdag 25 mei 2018 
17:30 Sporting West D1 Ayte Nijhof 
zaterdag 26 mei 2018 
12:30 Sporting West D1 Ruud Heckman 
12:45 Sporting West B1 Ronald van Klooster 
13:00 Sporting West E2 Govert Hooyman 
14:00 Sporting West A1 NNB 
zaterdag 02 juni 2018 
11:00 Sporting West B1 Nando Wassenaar 
11:00 Sporting West D2 Joost Hanewinkel 
11:00 Sporting West F1 Molly Stam 
12:00 Sporting West F2 Ruud Heckman 
12:15 Sporting West C2 Rob van Nifterick 
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12:30 Sporting West B2 Henne Post 
13:00 Sporting West E1 Ayte Nijhof 
13:30 Sporting West C1 Johann Ruiter 
13:45 Sporting West A2 Ruud Heckman 
 
Wat geweest is  
 
ZATERDAG 14 APRIL 

Haarlem A1 - Sporting West A1   10 - 10 

Haarlem A3 - Sporting West A2   10 - 07 

Sporting West A3 - Oosterkwartier A1  06 - 12 

AW.DTV B1 - Sporting West B1   04 - 22 

ZKV B3 - Sporting West B2   07 - 11 

DKV Victoria C1 - Sporting West C1  07 - 08 

Triaz C1 - Sporting West C2   05 - 02 

Sporting West D1 - KVA D2   07 - 07 

Blauw-Wit D3 - Sporting West D2  15 - 01 

Rohda E1 - Sporting West E1   05 - 05 

Sporting West E2 - Furore E6   12 - 03 

KZ / Hiltex F2 - Sporting West F1  08 - 05 

Groen Geel F5 - Sporting West F2  12 - 00 

 

DINSDAG 17 APRIL 

Zaandam Zuid E1 - Sporting West E2 00 – 03 

 

ZATERDAG 21 APRIL 

Sporting West A1 - Furore A1  20 - 10 

Sporting West A2 - Aurora A1  15 - 07 

ZKC '31 A3 - Sporting West A3  12 - 13 

Sporting West B1 - Badhoevedorp B1 21 - 04 

Sporting West B2 - DKV Victoria B1  19 - 03 

Swift C1 - Sporting West C1   07 - 01 

KZ / Hiltex C4 - Sporting West C2  14 - 00 

Swift D2 - Sporting West D1   05 - 10 

Sporting West D2 - KZ / Hiltex D6  01 - 06 
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Sporting West E1 - AW.DTV E1  09 - 06 

Groen Geel E5 - Sporting West E2  08 - 01 

Stormvogels F1 - Sporting West F1  05 - 09 

OKV F2 - Sporting West F2   17 – 06 

 

ZATERDAG 28 APRIL 

Sporting West A1 - BEP A2   15 - 18 

 
Wat komen gaat 
 
 
Op zaterdag 12 mei  2018 
Sporting West F2   - OKV F2      Klönneplein/Westerpark 
 
Alicia van Herwaarden Boris Derks    Aanvang: 11.30 uur 
Rixt Brouwer  Nicky van Laar    Poule: F-107 
   Max Camfferman 
   Jip Roosen 
Coach: Richard  
Verzamelen:  10.00 uur op het veld 
Afschrijven bij: Richard 
 
Op zaterdag 12 mei 2018 
Sporting West F1   - Stormvogels F1    Klönneplein/Westerpark 
 
Chiara Heerholtz Jairo Pieters    Aanvang:12.30 uur 
   Sam van Heusden   Poule: F052 
   Lasse Rasche    
   Jinne  Heijnemans 
Coach: Remco 
Verzamelen: 12.00 uur op het veld 
Afschrijven bij: Richard 
 
Op  zaterdag 12 mei 2018 
Sporting West E2 – Groen Geel E5    Klönneplein/Westerpark 
 
Milijne Bakker  Daniël Shah    Aanvang: 10.30 uur 
   Gabriel Tieman    Poule: E-201 
   Julian AlmaLuka Zwart    
Coach:  
Verzamelen: 10.00 uur op het veld 
Afschrijven: bij Richard 
 
 
E1: Op zaterdag 12 mei: deze wedstrijd is verzet naar 9 juni   
    
 
  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 
 
 

 
 

Pa
ge

13
	

Op zaterdag 12 mei 2018 
KZ/Hiltex D6  -Sporting West D2,  Meespelen:  Sportpark de Koog/Koog a/d Zaan 
 
Lotte Bakker   Yanoah Hoogwoud   Aanvang: 10.00  uur 
Lotus van Spijker  Jesse Groot    poule: D-134 
Farah van Spijker 
Janna Epma 
Aya Tam 
Ella Figee 
Amy Groot      
Irma Santin        
 
Coach: Danielle Heesbeen, Alexander en Joost 
Verzamelen: 9.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Richard 
 
D1  Op zaterdag 12 maart 2018 Deze wedstrijd is verplaatst naar 25 mei  
 
Op zaterdag 12 mei 2018      Westerpark, Amsterdam   
Sporting West C2 – KZ/Hiltex C4     Aanvang: 12:30 uur 
Meespelen:        Afd.: C-110 
Agata Santin        Wedstr.nr.: BK52778 
Ella v.d. Dikkenberg 
Isabelle Lo-A-Njoe 
Noëmie Moccero 
Luar Bertolino 
Britt Zaal 
Carice Steinhoff 
Lisa Gerrits 
 
Coach: Fadel & Jeffrey 
Verzamelen: 11:45 op het veld 
Afschrijven bij: Fadel 
 
Op zaterdag 12 mei 2018      De Diemen, Diemen   
DKV/Victoria B1 - Sporting West B2     aanvang: 13.00 uur 
Meespelen:           afd.: B-078 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Wedstr.nr.: BK47315 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic    
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
Lesedi Mampa    Jannes Bos      
  
Coach: Rodney & Mitchell 
Verzamelen: 13:00 bij de sporthal 
Afschrijven bij: Mitchell 
 
Op zaterdag 12 mei 2018      Westerpark, Amsterdam   
Sporting West A3 – ZKC 31 A3      aanvang: 11.00 
Meespelen:           afd: A-087 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: BK50388 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs     Gijs van der Schouw 
Nina Shah       
 
Coach: Folkert van Oostveen 
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Verzamelen: 10:30 op het veld 
Afschrijven bij: Folkert 
 
Op zaterdag 12 mei 2018      v.d. Aartsportpark, Haarlem   
Aurora A1 - Sporting West A2      aanvang: 13.30 uur 
Meespelen:        afd.: A-045 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  wedstr.no.: BK42102 
Rokea Chadley    Duco Wijnands    
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
 
Coach: Tim 
Verzamelen: 12:15 bij de sporthal 
Afschrijven bij: Tim Beckers  
 
Op WOENSDAG 16 mei 2018      Westerpark, Amsterdam  
Sporting West C1 – Swift C1      Aanvang: 18.30 uur  
Meespelen:        Afd.: C-029 
Sacha Portasse    Damian Ruiter   Wedstr.nr.: BK43519 
Damia Chadley    Merlijn Kenninck   
Niamh McGuinnness   David le Cessie  
Tomasa Vinken    Julius Pecoraio  
Zohara Wilderom     
Lola Vayssiers  
   
Coach: Nona & Joost 
Verzamelen: 18:00 op het veld 
Afschrijven bij: Joost 
 
 
Van onze reporter 
 
Zaterdag 14 april met wedstrijden van de F2,D2 en E2 
 
De dag begon vroeg met de F2. Om 8 uur al moesten ze verzamelen om bij en tegen Groen Geel te 
spelen. 
Aanvoerder Max mocht samen met Chiara, Rixt en Alicia aan de wedstrijd beginnen. We hadden 
precies 4 spelers, dus geen superspeler of wissel. 
De eerste helft was een hele leuke wedstrijd. Kansen over en weer zonder veel doelpunten. Na het 
eerste kwart was het nog maar 0-0. Met rust had Groen Geel er toch 2 gescoord. Met rust dus 2-0 
achter. In de tweede helft werd Groen Geel wel sterker. Veel kansen en in het derde kwart werd het 6-
0. In het laatste kwart viel Max uit met een blessure. Zonder wissels, maar met hulp van Mick van 
Groen Geel gingen we toch 4 tegen 4 verder. Groen Geel bleef sterker en liep uit naar 12-0. Toch 
hadden we best wel een goede eerste helft. Max viel heel veel ballen en er waren kansen. Jammer 
dat we dat niet de hele wedstrijd konden volhouden. Volgende keer hopelijk wel een wissel, zodat de 
spelers ook even kunnen uitrusten. 
De strafworpen werden wel door ons gewonnen:2-3 
 
De D2 moest bij Blauw Wit spelen. Amy was aanvoerder en samen met Farah mochten ze als jongen 
spelen. 
Via Lotte kwamen we voor. Na een kwart was het nog 1-1, maar toen liep Blauw Wit uit. Ruststand 
was al 6-1. De eindstand werd 15-1 
 
De E2 moest thuis spelen tegen Furore. 
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We begonnen met aanvoerder Julian, Jairo, Lotte en Milijne. Wissel was Lasse.  De eerste kansen 
waren voor ons, maar het eerste doelpunt was voor Furore. Gelukkig kwamen we ook snel weer gelijk 
door Lotte. Die 1-1 was ook de stand na 10 minuten. Lasse mocht erin voor Julian. De E2 kreeg 
steeds meer kansen en wist ook goed aan te vallen. Met mooie doorloopballen van Jairo werd het 
publiek vermaakt. Die leverde de E2 ook 3 doelpunten op. Ruststand werd dan ook met 4-1 gehaald. 
Na de rust mocht Jairo nog even nagenieten van zijn mooie acties. Furore wist in het derde kwart ook 
weer 2x te scoren, maar Lotte met 5-1,6-1 en 7-2 en Lasse met 8-2 zorgde ervoor dat het na 3 kwart 
8-3 stond. In het laatste kwart mocht Jairo even meisje spelen voor Lotte. Jairo wist nog 2x te 
scoren:9-3 en 12-3. Tussendoor zagen we Lasse nog de 10-3 en 11-3 scoren. Een goede wedstrijd 
van de E2, dat bereikt werd met goed samenspelen. Iedereen kreeg de bal en zo konden andere weer 
vrij lopen. 
De strafworpen werden met 6-5 gewonnen. 
 
Dinsdag 17 april 
Moest de E2 uit tegen Zaandam Zuid. Dit was de inhaalwedstrijd van Paaszaterdag. De wedstrijd was 
om 18 uur. 
De E2 begon met aanvoerder Daniël, Gabriël, Irma en Luna. Jairo was de eerste reserve. We 
begonnen al gelijk heel sterk. Veel kansen, Een strafworp, die helaas werd gemist en een doelpunt 
van aanvoerder Daniël. Na 10 minuten stond het verdiend 0-1. Na de onderbreking kwam Jairo erin 
voor Daniël. Ook nu weer veel  kansen, een gemiste strafworp, afgekeurde doelpunten en een geldige 
van Jairo. De ruststand werd dan ook 0-2. Na de rust kwam Daniël er weer in voor Gabriël. Ook nu 
weer heel veel kansen, afgekeurde doelpunten en veel schoten. Er werd geknokt voor elke bal. Veel 
ballen werden onderschept, er werd daarna snel weer aangevallen. We waren echter wat slordig met 
de kansen benutten. We kregen er ook veel, want er werd goed afgevangen. Hierdoor konden we lang 
blijven aanvallen en veel schieten. Ze gingen er echter niet geldig in. In het laatste kwart verving 
Gabriël Luna. Ook nu weer veel kansen, maar we werden ook moe en Zaandam Zuid kreeg nu toch 
ook kansen. Gelukkig wist Irma de 0-3 te scoren, wat ook de eindstand werd. 
 
Zaterdag 21 april 
 
Met de E2 en de F2. 
De E2 moest om 12 uur spelen in Wormer tegen Groen Geel. We vertrokken om 11 uur, maar het was 
een beetje druk. De Haarlemmerweg was opgebroken en al het verkeer moest via omwegen zijn weg 
vinden. Via de van Hal en Jan van Galenstraat moesten we naar de snelweg. Een klein stukje waar 
we ongeveer 40 minuten over deden. Snel dus maar even Groen Geel gebeld dat we onderweg 
waren. Eenmaal op de snelweg ging het gelukkig weer vlot, zodat we maar 5 minuten te laat waren.  
De E2 begon met aanvoerder en enig meisje Milijne. Julian werd Julia en Daniel en Gabriel waren de 
jongens. Eerste wissel was Jesse. Een leuke eerste kwart wedstrijd met 2 gelijkwaardige teams. We 
kwamen met 1-0 achter, maar Daniel wist de 1-1 te scoren. In het tweede kwart kwam Jesse erin voor 
Gabriel. Groen Geel had ook gewisseld en ze waren gelijk een stuk sterker. In het tweede kwart 
konden we het nog goed bijbenen. De ruststand werd 3-1. In het derde kwart waren we het wel een 
beetje kwijt. Groen Geel liep uit naar 7-1. In het vierde kwart kwam weer wat herstel. Julian was als 
meisje vervangen door Daniel. Groen Geel wist nog 1 maal te scoren. Eindstand dus 8-1. Helaas 
verloren. De strafworpen werden wel weer gewonnen: 2-3. 
 
De F2 werd natuurlijk op de hoogte gebracht van de chaos en verzamelde maar aan de andere kant 
van de spoordijk bij st Barbara. Een goede keuze , want die waren ruim op tijd bij OKV. Jesse was 
hier de aanvoerder en samen met Alicia, Boris en Max begon hij aan de wedstrijd. Rixt en Jip waren 
de eerste wissels en Jip de eerste superspeler. OKV kwam te snel op 2-0. Daarna waren er wat 
kansen over en weer, maar alleen OKV wist te scoren, Jip kwam er in als superspeler en het eerste 
kwart werd afgesloten met een 4-0 achterstand. In het tweede kwart werd Boris de superspeler. Max 
mocht even uitrusten. Nu waren wij de sterkste. Jesse met 4-1, Boris als superspeler 4-2, Als dank 
mocht hij naar de kant. Met een mooi afstandsschot wist Jesse zelfs 4-3 te scoren. Maar toen werd 
OKV weer wakker, want ze wisten voor rust weer 2x te scoren. Na de rust gingen we verder met Alicia 
als superspeler. Jesse mocht even uitrusten. Scoren lukte niet meer. OKV wist wel te scoren. Na 
driekwart was het 12-3. In het laatste kwart gelukkig weer wat doelpunten. Rixt had het vizier nu wel 
op scherp staan en wist de 13-4,15-5 en 17-6 te scoren. Die 17-6 was de eindstand. De strafworpen 
werden met 4-0 verloren. 
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