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29e jaargang, nummer 8 
03-12--2019 
Paul 
 
Van het bestuur 
 
Hi allemaal, 
 
Vorige week ontvingen wij het trieste bericht dat Gerard Wassenaar op 75 jarige leeftijd is overleden. 
Afgelopen vrijdag heeft iedereen op een mooie wijze afscheid van Gerard kunnen nemen door zijn 
leven te vieren in ons clubhuis. Met dank aan Natasja die er voor gezorgd heeft dat dit gerealiseerd 
kon worden. Afgelopen weekend is 1 minuut stilte in acht genomen bij alle seniorenwedstrijden. 
 
De eerste competitieronden in de zaal liggen al weer achter ons en aankomende zondag hebben wij 
weer een prachtig Sporting West dagje bij Dirk en Carina. Het 5e bijt het spits af om 10.40 uur gevolgd 
door de wedstrijden van het 4e, 3e, 2e en 1e. Bij de wedstrijd van het 1e is onze D1 het team van de 
week. Een dagvullend programma met hopelijk veel punten!  
Op zaterdag is het eigenlijk altijd volle bak met jeugdwedstrijden en het 6e en SKV dus ook op 
zaterdag hoef je je niet te vervelen.  
 
Het jaar 2018 is de laatste maand ingegaan en naast de wedstrijden staan er nog wat activiteiten op 
het programma. Bij de jeugd het traditionele kerstdiner op 16 december waarbij de pinksterkamp 
keukenploeg weer helemaal los mag gaan in de keuken. Het jaar willen wij afsluiten met een 
fantastisch feest tijdens Oud en Nieuw. De organisatie is met heel veel enthousiasme aan het werk en 
hebben er enorm veel zin in! Heb je je nog niet opgegeven doe dat dan meteen maar in ieder geval 
voor 17 december. 
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Nog even een reminder voor het nieuwe jaar. Op 13 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Kom 
allemaal zodat wij de winnaars van de verenigingsprijzen en de jubilarissen met heel veel publiek in 
het zonnetje kunnen zetten. Uiteraard zorgen wij voor voldoende broodjes en soep! 
 
Ik wil iedereen heel veel succes wensen met de laatste wedstrijden in 2018 en alle gezellige 
activiteiten. 
 
Groetjes 
Irma 
 
 
Gerard Wassenaar overleden 
 
Vorige week bereikte ons het verdrietige bericht dat ons Lid van Verdienste Gerard Wassenaar op 75 
jarige leeftijd is overleden. 
Zondag 18 november is Gerard op weg naar de sporthal gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. 
De operatie nadien heeft hij goed doorstaan, maar vanwege de zwakke gezondheid is hij aan 
revalideren helaas niet meer toegekomen. Wij verliezen in Gerard een zeer prominent lid van zowel 
Westerkwartier als Sporting West. 
 
We hebben onze ere-voorzitter Paul Kist gevraagd een In memoriam te schrijven: 
	
Gerard	Wassenaar 
		
Toen Westerkwartier in 1955 verhuisde van het veld, waar nu de Van Hogendorphal staat, naar de 
andere kant van de straat werd Gerard lid van de korfbalclub. Dat was niet echt verwonderlijk, want 
hij woonde pal aan de overkant. 
Gerard korfbalde in de tijd dat Westerkwartier nog bij de top van Nederland hoorde. Hij was een 
verdienstelijke speler, die weliswaar nooit het eerste twaalftal haalde, maar wel een paar jaar in het 
tweede team in de reserve hoofdklasse speelde. Hij bleef niet tot op latere leeftijd spelen, maar koos 
op gegeven moment voor een carrière als scheidsrechter. Ook dat deed Gerard op een behoorlijk 
niveau. In een latere fase van zijn sportcarrière stopte hij als scheidsrechter, maar werd de vaste 
grensrechters van oud-Westerkwartierder Henk Siebenlist.  
Hij bewoog zich in die periode voor het eerst op het allerhoogste niveau. 
 
Naast zijn activiteiten als speler en scheids/grensrechter is Gerard in zijn Westerkwartiertijd en later 
ook bij Sporting West actief geweest in diverse kaderfuncties. Daarvoor is hij onlangs benoemd tot 
Lid van Verdienste. 
Gerard was daarnaast met de club verbonden door het feit dat zijn beide zoons Marcel en Jeffrey ook 
bij de club gingen spelen en zijn vrouw Yvonne in de club in het kaderwerk ook haar steentje 
bijdroeg. 
Bovendien ging later ook nog zijn kleinzoon Nando bij Sporting West korfballen. 
Als ik Gerard in één woord zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen:trouw! Hij heeft meer dan 40 
jaar voor Gall&Gall gewerkt, is meer dan 50 jaar met Yvonne getrouwd en is meer dan 60 jaar zijn 
club trouw gebleven! Een topprestatie! 
 
Paul Kist 
 
Wij wensen Yvonne, Marcel, Linda, Nando, Jeffrey, Annemarie en Renske veel sterkte voor de 
komende periode. 
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Hallo allemaal 

 
A ha, hier is St. Nicolaas die even gaat inbreken of zoals Piet het noemt, even hacken 
Kan de typist van dienst even zijn benen gaan strekken. 
De goede man heeft het toch al zo zwaar met het clubblad tikken, knippen en plakken 
Hij moet een nieuw sabloon gebruiken en daar kan hij weinig van bakken. 
Dat geeft mij nu even de tijd om een bijdrage te leveren tussen alle werkzaamheden door 
Want daar zit ik hier dus voor. 
Er is een speciale Piet door mij aangesteld, die alles over jullie club aan mij doorverteld. 
Van hem heb ik vernomen dat de aanwas in de jeugd de laatste jaren grote sprongen heeft genomen. 
Dit alles is fantastisch maar….. hoe krijg je het bijbehorende kader voor elkaar. 
Dat komt allemaal op de schouders van vrijwilligers neer, die klaarstaan telkens weer. 
Denk niet alleen aan de trainers maar ook scheidsrechters, commissieleden bestuur en alle mensen 
daarom heen voor al deze zaken 
Voorwaar een zaak om een diepe buiging voor te maken. 
Voordat de senioren nu gaan klagen, dit geld dus ook voor deze tak en bovengenoemde zaken. 
Dat de saamhorigheid in de club boven in het vaandel staat 
Bleek afgelopen vrijdag weer bij het afscheid van een prominent lid 
Waarbij het clubhuis vol met leden zit. 
Ik zou zo zeggen dames en heren meisjes en jongens ga zo door ook namens mijn pieten 
Dan ga ik Piet opdracht geven om alle slechte zaken van jullie digitaal in het boek te deleten. 
Dit alles onder voorwaarden dat jullie in mij nog geloven 
Anders kan ik niets voor 5 december beloven. 
 
St Nicolaas 
 

 
 
 Even het volgende voor ik weer verder ga met het inpakken 
 De typist is klaar met knippen en plakken 
 Maar helaas ontbreken er nog enkele stukken en moet hij gaan bellen voor kopij 
 Is hij nog niet klaar met zijn blad en is nog niet vrij 
Lieve leden die het kopij moeten regelen denk daar volgende keer even aan 
 Zodat de typist en Rob niet weer aan de bak hoeven gaan 
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Redactieschema seizoen 2018 – 2019 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
17-12-2018 Stefan en Laura Rob Henne Frans Voor 3 weken 
7-1-2019 Ellen Henne Suzan Dennis  
21-1-2019 Paul en Peggy Peter Stefan Hilda  
4-2-2019 Stefan en Laura Jeffrey P Tim Amber  
18-2-2019 Ellen Jeffrey B Grea Frans  
4-3-2019 Paul en Peggy Ellen Henne Dennis  
18-3-2019 Stefan en Laura Irma Suzan Hilda  
1-4-2019 Ellen Rob Stefan Amber  
15-4-2019 Paul en Peggy Henne Tim Frans Voor 3 weken 
6-5-2019 Stefan en Laura Peter Grea Dennis  
20-5-2019 Ellen Jeffrey P Henne Hilda  
3-6-2019 Paul en Peggy Jeffrey B Suzan Amber  
17-6-2019 Stefan en Laura Ellen Stefan Frans Laatste krantje 
 
Schoonmaak rooster 
 
Week van 10 december Midweek SW/SKV 
Week van 24 december Sporting West A1 
Week van 7 januari Sporting West 1 
Week van 21 januari Sporting West 2 
Week van 4 februari SKV 
Week van 18 februari Sporting West 3 
Week van 4 maart Sporting West 4 
Week van 18 maart Sporting West A2 
Week van 1 april Sporting West 5 
Week van 15 april Sporting West 6 
Week van 22 april Midweek SW/SKV 
Week van 29 april Sporting West A1 
Week van 6 mei Sporting West 1 
Week van 13 mei Sporting West 2 
Week van 20 mei SKV 
Week van 27 mei Sporting West 3 
Week van 3 juni Sporting West 4 
Week van 10 juni Sporting West A2 
Week van 17 juni Sporting West 5 
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Zaaldiensten seizoen 2018/2019 
 
Het plaatje is weer rond dankzij een select groepje vrijwilligers. Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd! 
Onderling ruilen mag/kan natuurlijk altijd. Houdt altijd het clubblad goed in de gaten of de tijden 
kloppen. De onderstaande tijden zijn de aanvangstijden van de wedstrijden. 
 
Groetjes Pascalle 
 
8-12-2018 15:35 Sporting West 6 Reflex 2 Marc Kleinveld 
9-12-2018 10:40 Sporting West 5 Aurora 3 Hans Helsloot 
9-12-2018 11:50 Sporting West 4 Purmer 4 Hans Helsloot 
9-12-2018 13:00 Sporting West 3 ALO 3 Ciska Smals 
9-12-2018 14:10 Sporting West 2 Aurora 2 Dik Kroes 
9-12-2018 15:25 Sporting West 1 ALO 1 Dik Kroes 
     
13-1-2019 10:40 Sporting West 5 DOC 2 Trees Zaal 
13-1-2019 11:50 Sporting West 4 Apollo 3 Wil Dijkers 
13-1-2019 13:00 Sporting West 3 Swift (A) 3 Thea Barendsen 
13-1-2019 14:10 Sporting West 2 Blauw-Wit (A) 5 Mathieu Dorst 
13-1-2019 15:25 Sporting West 1 Swift (A) 1 Mathieu Dorst 
     
19-1-2019 16:30 Sporting West 6 Atlantis 5 Adrienne Bood 
     

27-1-2019 10:40 Sporting West 5 KZ/Thermo4U 7 
Truus van 
Bezooijen 

27-1-2019 11:50 Sporting West 4 KZ/Thermo4U 9 
Truus van 
Bezooijen 

27-1-2019 13:00 Sporting West 3 Refleks 4 Ciska Smals 
27-1-2019 14:10 Sporting West 2 Haarlem 2 Brenda Zaal 
27-1-2019 15:25 Sporting West 1 Haarlem 1 Brenda Zaal 
     
2-2-2019 15:20 Sporting West 6 EKVA 8 Marc Kleinveld 
     
10-2-2019 10:40 Sporting West 5 De Tovers 1 Hans Helsloot 
10-2-2019 11:50 Sporting West 4 BEP 6 Hans Helsloot 
10-2-2019 13:00 Sporting West 3 Sporting Trigon 4 Thea Barendsen 
10-2-2019 14:10 Sporting West 2 Groen Geel 5 Dik Kroes 
10-2-2019 15:25 Sporting West 1 DOT (O) 1 Dik Kroes 
     

10-3-2019 10:40 Sporting West 5 Furore 5 
Truus van 
Bezooijen 

10-3-2019 11:50 Sporting West 4 Groen Geel 7 Wil Dijkers 
10-3-2019 13:00 Sporting West 3 Die Haghe 4 Ciska Smals 
10-3-2019 14:10 Sporting West 2 Furore 2 Mathieu Dorst 
10-3-2019 15:25 Sporting West 1 Furore 1 Mathieu Dorst 
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16-3-2019 15:30 Sporting West 6 Fortissimo 4 Adrienne Bood 
     
24-3-2019 11:00 Sporting West 5 Stormvogels (U) 2 Hans Helsloot 
24-3-2019 12:10 Sporting West 4 Zaandam Zuid 2 Thea Barendsen 
24-3-2019 13:20 Sporting West 2 DKV Victoria 2 Brenda Zaal 
24-3-2019 14:35 Sporting West 1 DKV Victoria 1 Trees Zaal 
     
30-3-2019 15:20 Sporting West 6 De Vinken 4 Marc Kleinveld 
 
Van de Technische Commissie 
 
Wat geweest is 
Hallo allemaal! 
 
De kop is eraf en we zijn al twee competitierondes onderweg in de zaalcompetitie.  
Waarbij er voor de teams 1, 2 en 3 wederom een  selectie heeft plaatsgevonden en de teams hier en 
daar iets gemuteerd zijn, heeft een ieder zijn plekje weer gevonden in zijn of haar team. Mocht er 
onverhoopt iets niet duidelijk zijn, niet naar je zin zijn of heb je gewoon een goed idee dat je wilt delen 
;-). Spreek gerust een van de TC leden aan.  Zoals het een vereniging betaamt moeten we het MET 
elkaar doen en dit gaat het beste als we elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken, ook als we het 
is niet met elkaar eens zijn. Niet dat ik hier geluiden van mee krijg, maar wilde het toch even gezegd 
hebben.  
 
Rondje langs de velden leert ons het volgende:  
 
Ons eerste team heeft bij de eerste thuis wedstrijd met een keurige overwinning de eerste twee 
punten binnengehaald. Afgelopen zondag  was het helaas de tegenstander die aan het langste eind 
trok, met een zuur verlies van 21-20 moesten we zonder punten terug vanuit Oss naar Amsterdam. 
 
Het tweede team is goed van start gegaan met 4 winstpunten. De uitstekende wedstrijd tegen OKV 
kreeg zondag een goed vervolg tegen Groen Geel, uitslag 9-15. Waarbij inzet en teamspirit voorop 
stonden. 
 
Het derde team heeft 1 punt uit twee wedstrijden. Een zwaar bevochten punt tegen OKV 3 en over de 
wedstrijd van zondag heb ik helaas niets vernomen, deze werd  verloren met 18-15 van Sporting 
Trigon 4.  
 
Ons vierde team is lijsttrekker. Met vier winstpunten staan zij bovenaan. Zondag gewonnen van BEP 6 
en vorige week was ons ‘jong’ talenten team echt een grote maat te groot voor OKV 6.  
 
Sporting West 5 kampt met personele problemen aan de herenkant. Ik weet niet wie er mee hebben 
gedaan maar ze zijn gelukkig wel al gewoon twee weekenden tussen de lijnen verschenen. Ik dank 
een ieder hartelijk die mee gedaan heeft of meegedacht om het team compleet te krijgen. 
 
En dan tot slot ons vlaggenschip op de zaterdag middag ons 6e team. De wedstrijd tegen EKVA vorige 
week ging helaas niet door en afgelopen zaterdag was de combinatie Vlug&Vaardig/KCN 3 net iets 
trefzekerder dan wij er werd verloren met 5-7. Jammer!! 
 
Nog twee wedstrijden en dan staat de Kerst voor de deur. Nog even genieten dus van 2018 en de 
wedstrijden die komen. Ik hoop u allen fit en gezond langs of tussen de lijnen te zien!! 
 
Hartelijke groet, 
Amber Baaij 
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Uitslagen week 46 en week 47 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Wat komen gaat 
 

 
 

 
  

 
 
Nieuwe leden 
 
Helaas mochten we de afgelopen periode geen nieuwe leden verwelkomen 
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E-mail JC: jc@sportingwest.nl 
Wedst. Secr. Molly Stam 
020-6869989 | m.stam007@hetnet.nl 

 

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  

 
 
Hoi allemaal, 
 
Hoi allemaal, 
 
Vorig weekend kwam Sinterklaas met zijn Pieten even buurten in ons clubhuis. Dat was weer erg 
gezellig! Door de oudere kinderen werd er Piet & Co en Sinterklaas Stratego gespeeld.   
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Tussen al het Sinterklaas gefeest door werd er ook nog gekorfbald dit weekend. We zijn alweer twee 
wedstrijden onderweg in de competitie. De A1 en A2 haalden helaas geen punten binnen, de B1 wist 
met 7-14 te winnen van KVA. Verder is de uitslag van onze D2 tegen Stormvogels ook het vermelden 
waard: een overtuigende overwinning van 13-4!!  
 
JAC activiteiten  
Kerstdiner 
Het is alweer bijna tijd voor het lekkerste diner van het jaar. Maaaaaar als je, je niet opgeeft kun je niet 
mee eten. Dit jaar is het kerstdiner op 16 december. 
De kookploeg heeft inmiddels al voor 33 leden een tafeltje gereserveerd. 
Let op, je moet vóór 13 december reserveren via:  
https://sportingwest.com/aanmelden-kerstdiner/ 

 
 
 
 
Noteer in je agenda: 
16 december    Kerstdiner + 
spelletjes            
16 maart  Pinksterkamfilm + 
Oscars  
13 april  Hunted!  
   
30 mei  Palentoernooi 
   
7 t/m 10 juni Pinksterkamp 
   
 
Groetjes, Grea (namens de JC, 
het JAC) 
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	Trainingsschema Zaal 2018-2019     

Start Jeugd  - 29 oktober 2018      
Start Senioren - 6-november 2018     

 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
 van tot van tot van tot van tot  
HAL 4e Gymnasium Inloophal Inloophal Inloophal  

Kangoeroes & F            17:00 18:00 Westerparkschool 
F-Inloop            17:00 18:00 Westerparkschool 
                 
E/F-Inloop     18:00 19:00          
E2     18:00 19:00     18:00 19:00 Westerparkschool 
E1     18:00 19:00     18:00 19:00 Westerparkschool 

                 
D3     18:30 19:30 17:30 18:30      
D2     19:00 20:00    19:00 20:00 Westerparkschool 
D1       18:00 19:00      
                 
C1     19:00 20:00   19:00 20:00  
                 
B2 18:30 19:30    18:30 19:30      
B1 18:30 19:30    18:30 19:30      
                 
A2 19:30 20:30    19:30 20:30      
A1 19:30 20:30    19:30 20:30      
                 
Recreanten     20:45 22:00         
                
S6     20:30 22:00         
S5     20:30 22:00         
S4     20:30 22:00     20:00 21:30  
S3     19:30 20:45     20:00 21:30  
S2 20:30 22:00    20:30 22:00      
S1 20:30 22:00    20:30 22:00      

Korfbal Café - Thema Avond (3x per seizoen     21:00 22:00  
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Wat geweest is 
 

 
 

 
 
 
Wat komen gaat 
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Jeugd Scheidsrechters 

Onderstaand een overzicht van de vereniging scheidsrechters per wedstrijd. 

zaterdag 08 december 2018 
09:05 Sporting West F1  Ruud Heckman 
10:00 Sporting West D2  Ayte Nijhof 
10:05 Sporting West E1  Henne Post 
11:05 Sporting West A2  Rob van Nifterick 
12:15 Sporting West D3  Molly Stam 
13:15 Sporting West A1  Cor Pluister (res Ruud Heckman) 
 
zaterdag 15 december 2018 
10:00 Sporting West E2  Folkert van Oostveen 
11:00 Sporting West D1  Henne Post 
12:00 Sporting West C1  Nando Wassenaar 
13:00 Sporting West B2  Ayte Nijhof 
14:00 Sporting West B1  Ruud Heckman 

U zult begrijpen dat het iedere keer weer een hoop werk is om alle ploegen van scheidsrechters te 
voorzien, staat u ingedeeld, maar kunt u niet? 

Neem dan contact op met Henne Post en/of probeer eventueel onderling te ruilen. 

hennepost@upcmail.nl – 0299-643511 

 
Van onze reporter 
 
D1 team van de week 
 
Zondag 9 december is de D1 team van de week. Een team met 9 spelers: 4 jongens en 5 meisjes.  
Ze spelen alweer de nodige seizoenen samen. Als E met Pieter, Jelle, Mos, Luka, Michelle en Dounia. 
Later aangevuld met Chaim, Sylvie en Luz. Het team heeft 2 coaches: Vera en Aicha. 
Afgelopen seizoen werd afgesloten met het kampioenschap op het veld. Dit seizoen werden ze 
tweede in de najaarscompetitie. De zaalcompetitie begonnen ze met een overwinning en een 
gelijkspel. Luz zullen we in de zaal een aantal maanden moeten missen, dan is ze naar Zuid Afrika. Er 
zitten ook trainers in het team. Jelle traint op woensdag de effies. Sylvie en Dounia helpen bij het 
schoolkorfbal op de Westerparkschool en Sylvie geeft tijdens de oefenuurtjes op zaterdag training aan 
de nieuwe kinderen. Deze week zijn ze te zien als team van de week. 
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Datum     wedstrijd  team van de week 
 
Zondag 9 december 14.30 uur SW1-ALO  D1 
Zondag 13 januari 15.25 uur SW1-Swift  E1 
Zondag 27 januari 15.25 uur SW1-Haarlem  D3 
Zondag 10 februari 15.25 uur SW1-DOT  D2 
Zondag 10 maart 15.25 uur Sw1-Furore  E2 en nieuwe spelers 
Zondag 24 maart 14.35 uur SW1-DKV Victoria F1, Kangoeroes,kinderen van leden 
 
 
De D2 uit tegen SDO (H). 
 
Zaterdag 24 november begon voor de D2 de competitie. De eerste wedstrijd was in Hillegom tegen 
SDO. 
Aanvoerder was Aicha en samen met Janna en de “jongens” Sylvie en Pieter begon ze aan de 
wedstrijd. Lotte was de eerste wissel. 
Heel snel kwamen we op 0-1 via Sylvie. Daarna werd het meer een wedstrijd. Kansen aan beide 
kanten, maar het volgende doelpunt was toch voor ons. Pieter was de maker. Het ging toen wat 
makkelijker. Voor de rust wisten Janna en Pieter nog een keer te scoren, Ook SDO wist te scoren, 
zodat het na 10 minuten 1-4 was. Na de time out bleef Aicha aan de kant en kwam Lotte erin. En toen 
stonden er 2 Lottes in het veld, want ook bij SDO speelde een Lotte. We bleven wel beter, maar het 
scoren ging wat minder. Twee doelpunten: de 1-5 via Lotte en de 1-6 door Janna. De rust werd dan 
ook 1-6. Na de rust ging Sylvie eruit. De Lottes hadden elkaar nu ook gevonden in een rechtstreeks 
duel met elkaar. Aicha wist met de 1-7 haar eerste competitie doelpunt te maken. Janna wist de 1-8 te 
scoren en Lotte tegen Lotte de 1-9. Vlak voor de time out kwam SDO op 2-9. Na de time out werd het 
snel 2-10 door Janna en 3-10. Toen brak er een lange periode aan zonder doelpunten, maar aan het 
eind liep de D2 toch nog uit: Lotte met 3-11 en Janna met de 3-12. De eerste wedstrijd van de nieuwe 
competitie werd dus winnend afgesloten. 
 
DKV Victoria F1 tegen  Sporting West/Argus/DKV Victoria F1 
Huh Wie?  
Een lange naam voor een team. De nieuwe F1 begon vandaag echt met de uitwedstrijd in Diemen 
tegen DKV Victoria. Het team is een combi van Sporting West en Argus. Van Sporting West spelen 
Alicia en Jip mee. Argus wordt vertegenwoordigd door Alyssa en Geoffrey.  
Zo begonnen we ook in Diemen tegen DKV Victoria. Het eerste F1 doelpunt werd gemaakt door 
Alicia. Dat was de 2-1. Op het veld hadden we nog niet gespeeld en voor de kinderen van Argus was 
het zelfs hun allereerste wedstrijd. Verwachting was dus wel dat DKV Victoria wat sterker zou zijn. In 
het eerste kwart konden we aardig volgen en werd er afgesloten met een 3-1 achterstand. Na de time 
out werd het verschil wel groter. We mochten dus een super speler inzetten. Dat werd Vicky van DKV 
Victoria; Een derde vereniging dus in de combi. Het stond toen al wel 6-1. DKV Victoria wist toen nog 
wel snel de 7-1 te scoren, maar Jip maakte het weer spannend. Met 3 doelpunten op rij, waaronder 
een schot van heel ver was de stand weer 7-4. De ruststand was nog wel 7-3. Maar DKV Victoria 
deed weer wat terug tot 9-4. De 9-5 was weer een afstandsschot. Dit keer van Geoffrey en dus het 
eerste Argus punt. In het laatste kwart was het weer de beurt aan Alicia om te scoren: de 10-6 en12-7. 
Eindstand werd uiteindelijk 14-7 voor DKV Victoria tegen onze combi Sporting West/Argus/DKV 
Victoria F1. Een leuke wedstrijd en zeker onze doelpunten waren hele mooie/ goede. Geoffrey kan al 
heel ver gooien, dus we waren vaak al snel weer bij de korf van de tegenstander. Volgende week 
wacht de thuiswedstrijd tegen KVA in de van Hogendorphal. 
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