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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 20 
04-06-2018  
Paul 
Van het bestuur 
 
Hi allemaal, 
 
Dit is het laatste clubblad van dit seizoen. Een lang maar succesvol seizoen. Zowel binnen als buiten 
de lijnen. We kunnen gaan genieten van een hopelijk mooie zomer. Het voorjaar heeft ons tav het 
weer niet in de steek gelaten want we hebben prachtige weekenden gehad dus dat beloofd wat voor 
de komende maanden. 
 
Alhoewel de competitie nu echt is afgelopen zijn er nog wel diverse activiteiten op het veld. Zo wordt 
er nog doorgetraind, hebben wij nog het mixtoernooi op 13 juni op de agenda staan en op 16 juni 
wordt het Amsterdam Toernooi voor de E en D jeugd van alle Amsterdamse verenigingen op ons veld 
gespeeld.  
 
De laatste twee weken is er ook nog van alles gebeurd. Het hoogtepunt was natuurlijk het 
kampioenschap van het eerste team in Enkhuizen. Onder grote belangstelling werd in Enkhuizen de 
klus geklaard. De teleurstelling twee weken eerder was groot en de selectie was er uiteraard op 
gebrand om het niet op de laatste wedstrijd te laten aankomen. Ik kan zeggen dat het een knap 
resultaat is om met zo’n voorsprong in punten kampioen te worden in de 3e klasse en daarmee 
promotie naar de 2e klasse te bewerkstelligen. Heel knap met een team wat ten opzichte van vorig 
seizoen op veel plekken, incluis de trainer/coach, anders was dan het seizoen ervoor.  
 
Het eerste was zeker niet de enige ploeg die kampioen is geworden de afgelopen weken. Het 4e team 
was ook heer en meester in hun klasse. Een nieuw team wat bestaat uit overgekomen junioren en 
voormalige spelers van 3 en 5. Met een moeilijke start in de eerste helft van de veldcompetitie, een 
prachtig afsluiting van een goed en zeker ook gezellig seizoen. 
 
Onze ouwe rotten in zaterdag 1 zijn ook kampioen geworden. Ondanks vele kampioenschappen in de 
lange carrières van de spelers is het toch erg knap dat zij ook dit seizoen er weer eentje aan hebben 
kunnen toevoegen.  
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De B jeugd was ook erg succesvol want zowel de B1 als de B2 zijn kampioen geworden! Onze D1 
mocht zich ook storten op een taart na het behalen van het kampioenschap. 
 
Afgelopen zaterdag werden alle kampioenen van dit seizoen in het zonnetje gezet tijdens de 
jaarafsluiting. Helaas kon ik er niet bij zijn maar ik heb begrepen dat er veel mensen aanwezig waren 
en dat het gezellige feest tot in de kleine uurtjes heeft geduurd. Het is geweldig dat dit soort 
activiteiten zo goed worden bezocht. De organisatoren hebben dan eer van hun werk. Langs deze 
weg nogmaals dank aan de organisatie en de mensen die zich tijdens het feest hebben ingezet om 
weer iets moois neer te zetten. 
 
Alle kampioenen nogmaals gefeliciteerd!! Alle niet-kampioenen, volgend seizoen zijn er weer nieuwe 
kansen. 
 
De selectie is op zondag 27 mei op uitnodiging van Bonarius gaan varen in de Amsterdamse grachten 
met aansluitend een diner in de REM toren. Het was een prachtige middag waardoor het zwemmen in 
de Amstel zeer uitnodigend was. Richard en Vera konden het dan ook niet weerstaan en hebben 
heerlijk tussen de eendjes gezwommen. Annemieke, Lidy, Renzo en Herman bedankt voor deze 
gezellige middag en avond. 
 
Het einde van het ene seizoen betekent ook meteen weer het begin van een nieuw seizoen. Uiteraard 
genieten we eerst van vakanties maar in augustus beginnen al weer de eerste trainingen en op 20 
augustus zal het eerste clubblad van het nieuwe seizoen uitkomen. Ook het avondtoernooi staat dan 
weer op het programma. 
 
Ik wil iedereen danken voor zijn of haar bijdrage aan dit mooie seizoen en rest mij om iedereen een 
prachtige zomer en vakantie toe te wensen en tot in augustus! 
 
Groetjes, 
Irma 
 
 
 
Redactieschema seizoen 2017 – 2018 
 
Geen  redactie schema meer. Het seizoen zit er op. Hiermede wil ik alle medewerkers , die een 
bijdrage hebben gelverd, hartelijk danken voor hun bijdrage en hopelijk voor volgend jaar weer 
enthousiaste stukjes. 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
20-08-2018 Ellen Irma Stefan Frans Eerste 

clubblad 2018-
2019 

 
Schoonmaak rooster 
 
Ook het schoonmaakrooster is leeg. Voor volgend seizoen weer enthousiast  er tegen aan. 
 
Aangemeld als lid 
 
Helaas in de afgelopen twee weken geen nieuwe aanmeldingen 
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Oproep zaaldiensten 

Wie o wie vindt het leuk om volgend seizoen ons te helpen met het invullen van de zaaldiensten? Wat 
houdt een zaaldienst nou precies in? 

- als je de eerste van de dag bent zorg je er voor dat het score bord wordt geïnstalleerd; 
- de scheidsrechter ontvangen en aangeven waar hij zich kan omkleden; 
- afspraak maken met de scheidsrechter of de tijd stilgezet moet worden bij een blessure of 1 minuut 
voor tijd; 
- de score bijhouden; 
- aan het einde van de dag het kastje van het scorebord opruimen. 

We zoeken seniorenleden, ouders, jeugdleden die eens in de zoveel weken het leuk vinden om op 
zondag of zaterdag (6de team) een wedstrijd achter de knoppen te zitten. MAAR....Hoe meer mensen 
we hebben des te minder diensten heeft iedereen. Lijkt het je leuk mail mij dan even. Als je het een 
beetje spannend vind dan kan je ook eventueel in het begin met iemand meekijken hoe het precies 
allemaal werkt. Ik hoop dat jullie ons team komen versterken.  

Mail naar pascallepieters@hotmail.com 

Groetjes Pascalle 
 
 
Van de Technische Commissie 
 
De technische commisie heeft zichzelf iets te vroeg een sabbatical gegeven.  
 
Wat geweest is 
 

ZONDAG 03 JUNI 

Sporting West 2 - Groen Geel  4  14 - 10 
Sporting West 3 - Sporting Trigon 4  20 - 11 
WWSV 2 - Sporting West 4   10 - 13 
Sporting West 5 - Swift 5   12 – 13 
 
ZATERDAG 02 JUNI 
Sporting West 1 - DSO 1  20 – 18   
Vlug & Vaardig / KCN 4 – Sp. West 6 05 – 14  Kampioen  
ZONDAG 27 MEI 
KZ / Hiltex 6 - Sporting West 2 25 - 16 
HKV / Ons Eibernest 5 – Sp. West 3 16 - 07 
Sporting West 4 - OKV 7  13 – 2  Kampioen   
ZATERDAG 26 MEI 
DTS 1 - Sporting West 1   10 – 24   Kampioen, promotie naar tweede klasse  
Sporting West 6 - Argus 2  17 - 12 
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Bootcamp 
 
Vanaf 3 juli a.s. is er weer 2 keer per week de mogelijkheid om 
op ons veld aan te sluiten bij de bootcamptrainingen van SKV. 
Dit is op dinsdag en op donderdag.  
 
Ook heb je dan uiteraard de mogelijkheid om een balletje te 
schieten.  
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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 
 
 
Het zit er weer op!  
Nou, niet helemaal eigenlijk. Het officiële competitie deel wel, maar er volgen nog een aantal 
toernooien en sommige teams zullen wat langer door trainen of bootcampen. De E1 en A3 spelen 9 
juni zelfs nog een uitwedstrijd!  
Afgelopen weekend zijn de laatste competitiewedstrijden gespeeld. De B1, B2 en D1 hebben een 
verdiend kampioenschap binnen gesleept. Gefeliciteerd!!  
Namens de JC bedankt ik alle trainers, coaches en scheidrechters voor hun geweldige inzet 
het afgelopen seizoen!!!         
 
EINDSTANDEN POULES 
A1 2e plaats  
A2 3e plaats 
A3 4e plaats 
B1 1e plaats, kampioen!! 
B2 1e plaats, kampioen!! 
C1 4e plaats 
C2 4e plaats 
D1 1e plaats, kampioen!! 
D2 4e plaats  
E1 3e plaats 
E2 2e plaats 
F1 3e plaats 
F2 4e plaats 
 
NIEUWE TEAMINDELING SEIZOEN 2018-2019 
Na de zomerstop pakken we de draad weer op. Dit zorgt, zoals gebruikelijk, voor de nodige 
verschuivingen binnen de teams; nieuwe spelers komen erbij of haken aan bij een ander team, een 
nieuwe trainer en/of coach of andere trainingstijden. De nieuwe samenstelling van de teams vind je 
elders in het krantje. Indeling van de trainers volgt later, dus is nog niet helemaal rond.  
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ZOMER TRAININGEN 
We zijn dit jaar weer laat met vakantie, maar we gaan wel door met trainen voor wie dat leuk lijkt. 
Iedere woensdag van 17.30 tot 18.30 de F-jes en E-tjes en vanaf 18.45 uur de rest van de jeugd. 
 
AMSTERDAM TOERNOOI  
Ook dit jaar organiseert Sporting West weer het Amsterdam Toernooi, een toernooi voor en door 
Amsterdamse korfballers. Dit jaar zullen de E en D deel gaan nemen en strijden om de Amsterdamse 
Cup. 
Datum: zaterdag 16 juni 
10:30 Inloop 
11:00 Start programma E & D 
13:00 Finales E & D 
13:30 / 14.00 Einde toernooi 
Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal willen deelnemen om er een leuke dag van te maken met 
elkaar! Heb je vragen? Neem dan contact op met: Stefan van Nifterick, stefan@nifterick.com, 06-
51873861 
 
Wat nog komen gaat 
 
Op zaterdag  9 juni 2018 
      
AW/DTV E1 -Sporting West E1 Meespelen:     De Drieburg/Amsterdam 
Fionniur Mc Guinness   Paul Broersen Winnubst    Aanvang: 10.00uur 
Noor Jansen    Olivier van Aalstede    poule: E-042 
Joanie Kleine          
Emily van Beek       
        
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 9.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: Molly: 06-20289175 
      
 
Op woensdag 13 juni 2018 
Furore E6  - Sporting West E2 Meespelen:   De Omzoom/Assendelft 
Milijne Bakker  Daniël Shah    Aanvang: 18.00 uur 
   Gabriel Tieman     Poule: E-201 
   Julian Alma 

    
Coach:  
Verzamelen: 17.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
 
JAC activiteiten 
PINKSTERKAMP 
Het was weer een fantastisch kamp, met een volle bezetting van meer dan 100 man.  
Het aftellen duurt nog heel lang, maar ik kijk nu al uit naar volgend jaar! 
Wil je nagenieten? Voor wie het vorige krantje niet gelezen heeft, Joost Hanewinkel heeft een leuk 
stuk geschreven: https://sportingwest.com/2018/05/pinksterkamp-2018-even-terugblikken/ 
  
Foto’s zijn te vinden op Facebook: 
https://www.facebook.com/SportingWest/ 
 
Over een aantal maanden dé film in ons eigen clubhuis! 
Heb je dat de afgelopen keer gemist? Je kunt deze terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=uWyykJIxCuk  
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AVONDVIERDAAGSE 
Speel jij korfbal bij onze club Sporting West of woon jij in de omstreken van Amsterdam?  
Kom dan naar ons veld en doe mee met de avondvierdaagse, elk jaar is het weer een feest! Wij lopen 
vier dagen achter elkaar met de gezelligheid van gezang. 
Datum: 2-5 juli 
Prijs: € 3,50 (cash te voldoen aan Brenda Zaal) 
Je kunt je inschrijven voor de 5 of 10 kilometer. 
Schrijf je in vóór 19 juni!  
Aanmelden en meer informatie via de website: https://www.sportingwest.com/aanmelden-
avondvierdaagse/ 
Bij vragen kun je contact opnemen met Brenda Zaal, 06-17334886,  b.zaal@hotmail.com 
 
SW KICK-OFF 
Noteer zaterdag 1 september alvast goed in je agenda, want dit gaat een leuke dag worden!  
Voor de gehele jeugd zijn er activiteiten. Ik noem een aantal kreten: trainingsclinic, wedstrijden, 
lekkere lunch, natuurspeeltuin Het Woeste Westen en de Kinderboerderij.  
Binnenkort meer informatie! 
 
Noteer in je agenda: 
16 juni  Amsterdam toernooi 
29 juni  Knegsel toernooi 
2 t/m 5 juli Avondvierdaagse 
28 augustus Start 1e trainingen jeugd 
1 september SW Kick-off 
8 september Start competitie 
 
Tip van de JC: vergeet geen nieuwe kunstschoenen aan te schaffen voor het nieuwe seizoen als je 
huidige schoenen versleten of te klein zijn. Misschien kun je een paar van iemand overnemen?  
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Veel plezier gewenst voor de teams die nog even doortrainen of een toernooi spelen.  
Ieder ander wens ik alvast een hele fijne vakantie!  
   
 
Groetjes, Grea (namens de JC)        
 
 
Teamindeling 2018/2019 
Onderstaand vinden jullie de teamindeling voor het seizoen 2018/2019. Aangezien wij nog hard bezig 
zijn alle ploegen van een trainer te voorzien, zullen de trainers op later moment bekend gemaakt 
worden. Mocht je nu vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de onderstaande indeling, 
schroom dan niet en mail deze naar Tim Beckers (beckers.t.m@gmail.com).  
 
 

A-selectie A1/A2     
V Hoenson, Teri Teri  M Holstvoogd, David David 
V Mc Guinness, Roisin Roisin  M Karssen, Simon Simon 
V Schram, Eva Eva  M Schoonheim, Mats Mats 
V Steenis, Merel van Merel  M Bos, Berend van den Berend 
V Hartog, Robin Robin  M Wassenaar, Nando Nando 
V Huijgen, Floor Floor  M Locher, Joost Joost 
V Vinken, Vitoria Vitoria  M Wijnands, Duco Duco 
V Speltie, Esmeé Esmeé  M Schouw, Gijs van der Gijs 
V Chadly, Rokea Rokea  M Hell, Alexander van Alexander 
V Spek, Veere van der Veere  M El Hakim, Fadel Fadel 
V Wolf, Fay Fay        
V Shah, Nina Nina        
V Meijering, Melanie Melanie        
V Schoonheim, Luca Luca        
       

B1   B2  
V Schouw, Lisa van der Lisa  V Mc Guinness, Niamh Niamh 
V Mampa, Lesedi Lesedi  V Portasse, Sacha Sacha 
V Meurs, Sam Sam  V Vinken, Tomasa Tomasa 
V Bos, Janne van den Janne  V Vayssier, Lola Lola 
M Bos, Jannes Jannes  V Chadly, Damia Damia 

M 
Broersen Winnubst, 
Simon Simon  V Wilderom, Zohara Zohara 

M Gallic, Louis Le Louis  M Ruiter, Damian Damian 
M Bornebroek, Johann Johann  M Kenninck, Merlijn Merlijn 
M Schoonman, Tuur Tuur  M Pecoraio, Julius Julius 
       M Cessie, David le David 
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C1      
V Gerrits, Lisa Lisa     
V Moccero, NoÃ©mi Noemi     
V Zaal, Britt Britt     
V Steinhoff, Carice Carice     
V Bertolino, Luar Luar     
V Santin, Agata Agata     
V Lo-A-Njoe, Isabelle Isabelle     
M Dikkenberg, Ella van den Ella     
       

D1   D2 4-tal  
V Lipp, Luz Luz  V Spijker, Farah van Farah 
V Gorter, Luka Luka  V Spijker, Lotus van Lotus 
V Jarraya, Dounia Dounia  V Bakker, Lotte Lotte 
V Portasse, Sylvie Sylvie  V Tam, A.  Aya 
V Raphael, Michelle Michelle  V Jepma, Janna Janna 
M Kok, Pieter Pieter        
M Kenninck, Chaim Chaim        
M Rasche, Jelle Jelle        
M Wiering, Mos Mos        
             

D3     
M Hoogwoud, Y.  Yanoah     
V Beek, Emily van Emily     
V Mc Guinness, Fionnuir Fionnuir     
V Jansen, Noor Noor     
V Kleine, Joanie Joanie     
M Aalstede, Olivier van Olivier     
M Broersen Winnubst, Paul Paul     
V Santin, Irma Irma     
             
       

E1   E2  
V Heerholtz, Chiara Chiara  V Bakker, Milijne Milijne 
M Rasche, Lasse Lasse  M Alma, Julian Julian 
M Pieters, Jaïro Jaïro  M Tieman, Gabriel Gabriel 
M Heusden, Sam van Sam     
M Heijnemans, J. Jinne     
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Zaterdag 26 mei 
 
Met de F2 en de E2. 
 
Een hele warme dag met tropische temperaturen. Gelukkig konden we de wedstrijd weer vervroegen 
naar 10.45 uur ipv 12 uur. 
 
De F2 moest naar Oranje Nassau. Zonder Boris, maar met aanvoerder Alicia, Rixt, Jip, Nicky en Max. 
We waren ruim op tijd, zodat we ook alle tijd hadden om een parkeerplaats te vinden. Wat was het al 
druk daar. Maar ook om even in te gooien. 
Hebben wij vooral jongens in de F teams, ook Oranje Nassau speelde vooral met jongens. Komt dat 
doordat korfbal populairder wordt bij jongens of haken er zoveel meisjes af? 
Oranje Nassau was veel sterker dan onze F2. Nicky begon als reserve/superspeler en was dan ook 
heel snel nodig. Na 10 minuten stond het zelfs al 8-0. De Oranje nassau jongens wisten al heel zuiver 
raak te schieten, waar wij er nogal wat naast gooien.  In het tweede kwart konden wij ook scoren. Rixt 
wist er 3 te scoren en zo werd de ruststand 14-3. Na de rust weer verder. Er werd wel minder 
gescoord. Voor de F2 wist Rixt er nog 2 te maken en Oranje Nassau hield het bij 4 doelpunten. In het 
laatste kwart kwamen daar nog 5 bij, zodat de eindstand wel erg ruim werd met 23-5. 
De strafworpen waren wel erg spannend en werd met 1-1 een gelijkspel. 
 
Om 12.45 uur mocht de E2 thuis spelen tegen Zaandam Zuid. Julian was de aanvoerder en hij begon 
met Joanie, Gabriël en Milijne. Reserves waren Lotte en Daniël. 
De E2 begon dit keer gelijk goed aan de wedstrijd. Via doelpunten van Julian (1-0), Joanie (2-0 en 4-
1) en Gabriël was het na 10 minuten 4-1. In het tweede kwart gingen Joanie en Gabriël naar de kant. 
Nu werd er nog maar 1 doelpunt gemaakt. Daniël wist al snel in het tweede kwart de 5-1 te maken en 
dat was de ruststand. Na de rust Mochten Julian en Milijne even uitrusten. Nu weer wat meer 
doelpunten. Gabriel (6-1 en 8-2), Lotte met de 7-2 en Joanie met de 9-2. Iedereen had nu gescoord, 
behalve Milijne. Dus opdracht om haar ook te laten scoren. Helaas lukte dat niet, maar Joanie wist er 
nog wel 3 te maken, zodat de eindstand toch een ruime 12-3 overwinning werd.  
De strafworpen werden wel verloren met 1-2. 
 
Zaterdag 2 juni 
Met de D2 en de F2 
De D2 moest om 11 uur spelen tegen Blauw Wit. Aanvoerder was Jesse. Samen met Amy, Yanoah 
en Irma begon hij in de verdediging. Lotus, Farah, Aya en Lotte begonnen in de aanval. Ella en Janna 
waren de eerste wissels. 
We begonnen goed aan de wedstrijd. We konden even aanvallen en al in de eerste aanval stond het 
1-0 via Lotus. Blauw Wit kwam snel weer gelijk en toen werd het ook een wedstrijd met kansen over 
en weer. Blauw Wit was wat doeltreffender. In het eerste kwart wist Farah nog te scoren met een goed 
afstandsschot. Na het eerste kwart stond het 2-4 en werd Aya vervangen door Janna. Er werd niet 
veel meer gescoord. Alleen Blauw Wit wist er nog 2 te scoren. Na de rust mocht Aya er weer in als 
jongen voor Farah. Blauw Wit nam uit en wist  meteen de 2-7 te scoren. Meteen had Lotus een 
antwoord, want bij de volgende aanval wist zij gelijk van afstand de 3-7 te scoren. Heel even werd er 
niet meer gescoord, maar toen brak de Sporting West dijk door. Blauw Wit liep snel uit naar 3-14. 
Jammer dat wij niet meer konden scoren in het derde kwart. In het laatste kwart werd er nog maar 1x 
gescoord. Blauw Wit wist de 3-15 te scoren en dat werd de eindstand. 
 
Na de D2 was het de beurt aan de F2. Die begonnen met aanvoerder Boris, Rixt, Jip en Nicky. Max 
was de superspeler. Die hadden we niet gelijk nodig. Rixt wist snel de 1-0 te scoren en de 2-3. Pas bij 
2-5 kwam Max erin. Groen Geel wist heel gemakkelijk te scoren. Vlak voor rust wist Nicky de 4-18 te 
scoren. Na de rust had Groen Geel wat gewisseld en dat scheelde. Het werd een echte wedstrijd met 
kansen en doelpunten aan beide kanten. Rixt met de 5-19, 6-19 en 7-20. Jip met de 8-20 en toen 
werd er weer gewisseld bij Groen Geel en was de wedstrijd weer voorbij. Groen Geel won uiteindelijk 
met 8-27. De strafworpen werden wel gewonnen met 3-1. 
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