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Clubhuis: Cultuurpark Westergasfabriek 

Klönneplein 10-12 
1014 DD Amsterdam  
telefoon: 020-4750571 
www.sportingwest.com 
krantje@sportingwest.nl 
    
Bestuur Sporting West:   
Voorzitter Irma Hobijn 075-6215388 voorzitter@sportingwest.com 
penningmeester Rob van Nifterick 06-21677550 penningmeester@sportingwest.com 
Secretaris Ellen Sebregts 

Jeffrey Post 
06-17858421 
06-13090540 

secretaris@sportingwest.com 
postjeffrey@hotmail.com 

 Henne Post 0299-643511 hennepost@planet.nl 
 Peter van den Bos 06-53686313 pvdbos@quicknet.nl 
 Jeffrey WMP Beckers 06-48610804 jeffreybeardevelopment@gmail.com 
 
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.com. De redactie behoudt zich het 
recht voor wijzigingen aan te brengen indien de inhoud of de lengte van de tekst dat noodzakelijk maakt.  
 

29e jaargang, nummer 13 
18-02-2019 
Ellen 

 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal, 
 
Het is weer tijd voor een overweldigend stukje van jullie favoriete bestuurslid! Op 10 februari heb ik 
genoten van onze spelers die alles op alles hebben gezet tegen de tegenstanders. We gingen van de 
ene spannende wedstrijd naar de volgende. Genieten! Deze vakantieperiode is het vrij rustig, maar het 
eerste en het derde moesten op 17 februari in het prachtige lenteweer nog de sporthal in. Het derde 
heeft helaas de strijd verloren en het eerste heeft de winst gepakt. 
 
Pak even allemaal de agenda erbij en markeer zondag 24 maart alvast voor een groot feest. Ik heb van 
Dirk begrepen dat er weer muzikaal entertainment is geregeld, dus neem niet alleen je sportschoenen 
maar ook je dansschoenen mee. Het zijn de de laatste thuiswedstrijden van het zaalseizoen. Laten wij 
dit dan met luid gezang bij Dirk en Carina afsluiten. 
 
Hierbij een oproep voor de korfballers die helaas niet in het weekend beschikbaar zijn voor een potje 
korfbal. Voor jou is er ook een competitie! In samenwerking met SKV hebben wij dit seizoen een 
midweekteam opgezet. Dit is voor velen perfect, aangezien zij in het weekend moeten werken of andere 
verplichtingen hebben. Lijkt je dit leuk? Dan kan je mij een bericht sturen of spreek mij aan wanneer je 
me ziet. Uit eigen ervaring is het een heel erg gezellig team met veel ambitie om beter te worden en 
punten te pakken. 
 
In het vorige stukje heb ik een aantal veren in mijn reet gekregen van Jeffrey P. Allemaal terecht 
natuurlijk, maar uiteindelijk doen we het met zijn allen. Valt er iets op aan ons clubhuis, meldt het dan 
via de website. Wanneer jullie nu naar de website gaan, zien jullie ook iets nieuws: Sponsorkliks.   
Via sponsorkliks kun je Sporting West steunen. Wanneer je een online aankoop wilt doen, bijvoorbeeld 
bij Bol.com of Wehkamp, doe dit dan via de volgende link: 
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https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9745. Op onze eigen website staat er een logo 
van Sponsorkliks. Als je daarop klikt kom je ook op de site van sponsorkliks via Sporting West. Wanneer 
jullie dan een aankoop hebben gedaan, gaat er een percentage van dat bedrag naar Sporting West. 
Dus voordat je een online aankoop doet, bedenk dan: kan ik deze aankoop via Sponsorkliks voor mijn 
prachtige korfbalclub doen? 
 
Laten we het weer over korfbal hebben! Wij hebben gemerkt dat de schoonmaakdiensten niet goed op 
het vizier zitten van onze teams. Wij zijn bezig om ervoor te zorgen dat de aanvoerders een bericht 
ontvangen wanneer hun team aan de beurt is om onze clubhuis op te poetsen. Print je 
schoonmaakdienst uit en maak een agendapunt in de google calendar zodat wij het veldseizoen schoon 
kunnen beginnen. 
 
Dit was het dan weer volgens mij. Er staat een hoop gezelligheid vast in de toekomst en de zon heeft 
ons gehoord. Laten we de tweede helft van het zaalseizoen aanpakken met de zomer in onze bol. Wat 
is het toch fijn om Sporting Wester te zijn! 
 
Namens het bestuur, 
 
Jeffrey Beckers 

 
Redactieschema seizoen 2018 – 2019 
 

Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 

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 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 

 
  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9745
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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 
 

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 

     

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 
 
De competitie is inmiddels een aardig eindje over de helft en tot nu toe stemt het verloop voor een aantal 
teams tot grote tevredenheid. Het eerste gaat nog steeds voor een plek bij de top drie. En dat is een 
terecht doel als je twee keer weet te winnen van nummer twee ALO. Alleen in een volstrekt ondenkbaar 
scenario kan het eerste nog degraderen. Maar handhaving in de tweede klasse is voor 99,99% zeker. 
En dat is een heel mooi gegeven, zeker met de herinnering aan de vorige seizoenen met zenuwachtige 
laatste wedstrijden.  
En wat zou het mooi zijn als het tweede weet te promoveren. Van begin af aan op de eerste plek en 
inmiddels vijf punten los van de nummer twee. Voor de opbouw van de seniorenafdeling zou het 
schitterend zijn als het tweede, net als het eerste, ook in de tweede klasse gaat spelen.  
En bij een goeie opbouw hoort dan ook het derde dat, zoals het zich nu laat aanzien, haar plek in de 
derde klasse weet te behouden. Met de overwinning op naaste concurrent Sporting Trigon werden 
goede zaken gedaan. En omdat alles bovenin ook zo dicht op elkaar zit kan de blik ook nog best omhoog 
richting derde plek.  
Het vierde staat ook al het hele seizoen op de eerste plek, maar heeft het kampioenschap nog echt niet 
binnen. In een competitie waar veel ploegen van elkaar kunnen winnen, moeten we 3 maart graag een 
puntje tegen nummer twee Purmer pakken. Met het carnaval in hoofd en benen, gaat dat nog best een 
lastige klus worden.  
Het vijfde is pittig ingedeeld en heeft het ronduit zwaar. Met veel plezier kijk ik naar Tom Dijkers, die aan 
zijn eerste korfbalseizoen is begonnen en het echt heel goed doet. Heel fijn dat Tim Mulder (voorheen 
A1) het vijfde gaat versterken zolang hij op de wachtlijst staat bij de Delftse studentenkorfbalverening. 
Het zesde draait eveneens een zwaar seizoen. Goed nieuws is dat Christophe na een klein jaar 
recreantenkorfbal bij het zesde is aangesloten. Een onverwacht effect van dit nog jonge Sporting West 
initiatief.  
Alle seniorenteams veel succes gewenst in finale van het zaalseizoen. 
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar helaas heeft de jeugd die dit jaar naar de senioren 
doorstroomde iets anders aan het hoofd dan de toekomst van Sporting West. Sjongejonge wat een 
blessureleed.  
Veel sterkte wil ik Pim Hanekamp wensen, die na een lange revalidatie (gebroken knie) zijn eerste 
training erop heeft zitten. Ik weet niet of het erin zit, maar het zou prachtig zijn als hij dit seizoen nog 
wat wedstrijdminuten zou maken.  
Heeeel slecht nieuws kwam van Aïcha, die net weer een beetje wedstrijdfit begon te worden en nu een 
knieband heeft afgescheurd. Dat gaat net als bij Pim een vervelend lange revalidatie worden. Aïcha, 
veel sterkte daarbij.  
Gelukkig traint Vera na meer dan een jaar knieproblemen weer. Het gaat nog niet pijnloos, maar ze 
scoorde pas in het vierde wel haar eerste doelpuntje van het seizoen. Sterkte met het verdere herstel!  
 
Tot slot wil ik (nu nog) op deze plek aandacht vragen voor HET SPELREGELBEWIJS. Het is eigenlijk 
te zot voor woorden dat nog niet ieder spelend lid dat bewijs heeft gehaald. Ik kreeg net de lijst met 
wanpresteerders te zien en dat stemt bepaald niet tot tevredenheid. Ik zie daartussen zelfs een 
prominent bestuurslid en een TC-lid!!! Shame on you!! We gaan op deze plek (nog) niet de namen 
publiceren, maar kom op mensen, dit moet beter. Ga er even (met z’n tweeën) voor zitten en maak er 
een gezellig avondje van. Dat bewijs moet echt gescoord worden!! 
 
Namens de TC, Frans 

 
Wat geweest is 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Wat komen gaat 
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http://www.secushop.nl/
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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 einde van de zaalcompetitie is alweer in zicht. Met dat heerlijke weer van afgelopen zondag, hadden 
we ook al best buiten op ons prachtige kunstgrasveld kunnen korfballen! 
Voor de standen in de poules is dit altijd een spannende eindfase. Zo heeft de B2 maar 3 punten minder 
dan de koploper,  staat de D2 ongeslagen aan kop en blijft het spannend voor de E1 waar een nummer 
1 positie ook nog mogelijk is. Ik wens alle trainers, coaches en spelers veel succes toe in deze laatste 
(spannende) sportweken in de zaal.  
 
JAC activiteiten  
 
Pinksterkampfilm & Oscars 
Heb jij zin in een avondje in je nette ‘gala’ outfit? 
Kom dan naar het Ladderhuis op zaterdag 30 maart, 19.00u. Via de rode loper en langs persfotografen, 
kun je plaatsnemen in een omgetoverde kantine waar we met zijn allen de gemaakte film van het 
afgelopen Pinksterkamp kijken. Wil je auditie doen voor Pinksterkamp? Dat kan deze avond! Geef 
je daarvoor op bij een van de JAC-leden. (Ilse, Lizzy, Pim, Tim, Grea, Esmee en Fadel) 
Het thema van vorig jaar was….Ghostbusters…. Na het zien van de film, zou je het liefst gelijk weer op 
kamp willen! Het aftellen is alweer begonnen, want 7 juni vertrekt de bus naar….? En het thema is…? 
Ik heb er in ieder geval weer zin in!        
 
Hunted! 
We wachten de indeling van de veldcompetitie nog even af, maar zoals het er nu naar uit ziet, zal op 11 
mei een spannende activiteit in het Westerpark plaatsvinden: HUNTED!! Houd het krantje en social 
media in de gaten voor meer uitleg over deze activiteit.  
 
Noteer in je agenda:  
 
30 maart   Pinksterkamfilm & Oscars  
11 mei    Hunted!     
30 mei   Palentoernooi    
7 t/m 10 juni  Pinksterkamp    
 
Groetjes, Grea (namens de JC, het JAC) 
  

mailto:jc@sportingwest.nl
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Oproep aan alle jeugdleden 
 
De laatste tijd komt het vaak voor dat teams reserves nodig hebben. Voor alle jeugdleden een leuke en 
leerzame mogelijkheid om eens bij een ander team te kijken en/of mee te doen! Nu horen we de laatste 
tijd ook geregeld dat er jeugdspelers zijn die geen reserve willen zitten bij een ander team.  
Wanneer je gevraagd wordt door een coach van een ander team, ga er dan vanuit dat zij dit doen omdat 
ze je hard nodig hebben. Denk niet: dat is een team met jongere spelers, dat ga ik echt niet doen hoor! 
Of: dat durf ik niet hoor! Jij kan het team met jouw ervaring helpen. En als je eigen team een reserve 
nodig heeft, vind jij het toch ook fijn als die reserve er is? Dus voor de volgende keer dat je gevraagd 
wordt: zeg eens "Ja, leuk!". 

 
Wat geweest is 
 

 

 

 

 

 
 
Wat komen gaat 
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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. 

 
Van onze reporter Richard 
 
Team van de week 
 
Datum:   Tijd:  Wedstrijd:  Team van de week: 
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 
 
Schotcompetitie 2019 
 
Woensdag 13 en donderdag 14 februari was de schotcompetitie 2019 met als doel plaatsing voor de 
grote finale bij Blauw Wit. De winnaars van Sporting West spelen dan om de titel schotkampioen van 
Amsterdam tegen de winnaars van de andere Amsterdamse verenigingen. Die finale is in de rust van 
een Leaguewedstrijd van Blauw Wit. 
 
De winnaars van 2019: 
 
F: Jip 
E:Jairo 
D: Janna 
C: Agata 
B: Lisa na verlenging 
 
De hele lijst: 
 
Kangoeroes 
Isabelle 4, Suus 3 
 
Effies 
Jip 5,Geoffrey 1, Alicia 1,Alyssa 1 
 
E1 
Jairo 8,Jinne 5,Sam 4,Chiara 3, Lasse 2 
 
E2 
Philip 6,Manuel 5,Oscar 4,Elvis 3,Abel 1 
 
D1 
Dounia 5,Sylvie 3,Luka 3,Mos 2,Chaim 2,Michelle 1 
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D2 
Janna 7,Farah 6,Lotus 4,Lotte 4,Aicha 3 
 
D3 
Joannie 3, Yannoah 3,Paul 2 Irma 2, Fionnuir 2,Emily 1, Noor 0 
 
C1 
Agata 7, Lisa,6,Carice 5,Luar 4,Emilija 4,Sylvie 4 Britt 2,Isabelle 2 
 
B2 
Sacha 9,Merlijn 9,Julius 8,Tomasa 6,Zohara 6,Lola 3,David 3,Niamh 3 
 
B1 
Lisa 14,Tuur 14, Simon 6,Janne 5, Jannes 5,Melanie 4,Lesedi 4,Sam 4,Johann 2 
 
Oefenwedstrijden jeugd 
 
Zaterdag 6 en 13 april zijn er weer oefenwedstrijden als voorbereiding op het veldseizoen. We gaan met 
bijna alle teams naar Tempo. Bedoeling is om weer zoveel mogelijk te gelijk te spelen, zodat iedereen 
ook nog even bij elkaar kan kijken. De tijden volgen nog, maar dit worden de wedstrijden.  
 
Zaterdag 6 april, Alphen aan de Rijn/Tempo: 
Tempo B3 - Sporting West B1 
Tempo B4 - Sporting West B2 
Tempo D2 - Sporting West D1 
Tempo D3 - Sporting West-D3 
Tempo E3 - Sporting West E1 
Tempo E4 - Sporting West E2 
Tempo F3 - Sporting West/Argus F1 
 
Zaterdag 13 april, Uitgeest/Stormvogels: 
 
Driekamp met de A2, Stormvogels en RDZ. 
 
Zaterdag 13 april, Lelystad/EXAKWA: 
 
11.00 uur: EXAKWA A1-Sporting West A1 
 
Zaterdag 13 april, Weesp /Argus: 
 
Kangoeroe uur 
 
Sporting West/Argus F1 - DKV Victoria  F (de Effies spelen een driekamp) 
 
Argus B1 - Sporting West B2 
 
Zaterdag 13 april, Ziggodome: 
 
Toernooi voor de E1, E2, D1, D2 en D3. 
 
Open training woensdag 6 maart 
 
Op woensdag 6 maart is er een speciale open training voor de F en de E. De training is van 15 tot 16 
uur en de bedoeling is om met zoveel mogelijk vriendjes naar de training te komen. Deze training telt 
natuurlijk ook mee voor de vriendjescompetitie! De training is in de van Hogendorphal. 
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Trainingsschema Zaal 2018-2019     

 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  
 
 

 
 
 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West  

  
 

 

 

 

 

P
ag

e1
3

 

 



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West  

  
 

 

 

 

 

P
ag

e1
4

 

 
  

 


