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29e jaargang, nummer 16 
02-04-2019 
Ellen 
 
Van het bestuur 
 
Er is weer genoeg gebeurd in de afgelopen twee weken dat het vermelden waard is. 
 
Allereerst natuurlijk de kampioenschappen van het tweede en het vierde team. Zinderende spanning 
bij twee waarbij Daniel in de laatste seconde de bevrijdende treffer erin schoot en helaas een 
anticlimax bij het vierde team omdat Zaandam Zuid niet is opgekomen en daarmee de 
kampioenswedstrijd behoorlijk verpestte.   
In de week voorafgaand is nog alles in het werk gesteld om Zaandam Zuid op andere gedachten te 
brengen, maar het heeft niet mogen baten. Desalniettemin konden de bloemen toch worden 
uitgedeeld omdat gelijk eindigen in de breedtesport ook gezien wordt als kampioen. Het feestje bij Dirk 
en Carina met onze huiszanger Frits kon weer volop gevierd worden. Gefeliciteerd tweede en vierde 
team! 
 
Ter zijde: Afgelopen week heeft het vierde nog eens bevestigd de terechte kampioen te zijn door een 
overwinning op KZ waardoor zij nu alleen op kop staan en er niemand meer naast kan komen.   
 
Na afloop van de wedstrijd van het eerste team tegen DKV/Victoria is Ans Smedicus zeer ongelukkig 
gestruikeld over het hengsel van een sporttas die in het gangpad lag. Op aangeven van Marit 
Zuidema die gelukkig in de hal aanwezig was,  is de ambulance  gebeld en is Ans vervoerd naar het 
Boven-IJ ziekenhuis waar werd geconstateerd dat zij een breuk heeft opgelopen in haar heup.  
Afgelopen donderdag is ze daar aan geopereerd. Voorlopig ligt ze nog in het ziekenhuis en zal ze 
vervolgens naar een revalidatiekliniek worden gebracht . Daar gaat ze werken aan herstel.  
Om haar een hart onder de riem te steken en te steunen bij de revalidatie hierbij de vraag om een 
kaartje te sturen naar het volgende adres :  

MAALSTROOM 53 
   1511 JL OOSTZAAN  
Ger zorgt er vast wel voor dat de kaarten bij  Ans terecht komen. 



 
 
 
 
Op uitnodiging van de Gemeente Amsterdam afdeling Sport is met vertegenwoordigers van bestuur, 
TC en JC een zgn verenigingsscan uitgevoerd. In deze scan is aandacht besteed aan de sterke en 
zwakke punten van de vereniging. Ook kwam aan de orde op welke wijze het sportserviceteam van de 
gemeente ondersteuning kan bieden bij activiteiten van de vereniging. Een goed gesprek waarin we 
een aantal speerpunten hebben kunnen definiëren, waar we de komende tijd in de diverse 
commissies aandacht aan zullen gaan besteden.  
 
En dan nog wat losse flodders: 
-   Marieke gefeliciteerd met je promotie naar de Korfbal League! 
-  Pinksterkamp inschrijving is open en website knalde er op de eerste dag al uit. 
-  De vereniging gaat zich aansluiten op het PASS systeem van de Gemeente, bedoeld om 

kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op kosten van de gemeente aan het sporten te 
krijgen. 

- Er wordt door de Gemeente in samenwerking met het  bedrijf Ecocart een project opgestart 
waarbij o.a. het clubhuis een energielabel wordt  toegekend. Waar dit toe gaat leiden is  (nog) 
onbekend. 

- Incasso contributie periode maart t/m mei vindt plaats rond eind april. 
 
Rob 
 
Redactieschema seizoen 2018 – 2019 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
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 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 
 



 
 
Van de Technische Commissie 
 
Goedenavond allemaal, 
 
Het zit erop! We gaan weer lekker buiten spelen. Als ik nu echter naar buiten kijk, ben ik blij dat we 
deze week nog niet trainen… 
 
Dit zaalseizoen hebben de wedstrijdploegen het goed gedaan en ook in de breedtesport ploegen 
hebben we een kampioen gehuldigd. Helaas waren er ook wat mindere resultaten, het zesde en het 
vijfde team zijn helaas onderaan geëindigd in hun poule. Het vierde team behaalde daarentegen een 
heel mooi resultaat, zij zijn kampioen geworden VAN HARTE GEFELICITEERD. Het derde team heeft 
zich keurig gehandhaafd in de derde klasse, een mooi resultaat in deze lastige poule. Het eerste heeft 
een goed zaalseizoen gedraaid met tot de laatste wedstrijd uitzicht op plek twee op de ranglijst. 
Helaas was het gelijkspel tegen Haarlem de laatste wedstrijd niet voldoende om dit te bereiken.  
Het tweede team kende een bliksemstart en was na 6 wedstrijden ongeslagen, een kampioenschap 
werd een mogelijkheid en dit gaf her en der toch wel wat stress in de jonge ploeg. Er werden hier en 
daar wat punten verloren, maar de concurrentie deed ook wat het moest doen en er is geen moment 
geweest dat het tweede team niet bovenaan de ranglijst heeft gestaan. Met uiteindelijk een echte 
kampioenswedstrijd tegen DKV Victoria, waar een gelijkspel binnen gevochten werd wat voldoende 
was voor het kampioenschap. En daarna FEEST, de ontlading was groot en dikke complimenten voor 
de vereniging die zich echt als een negende man heeft opgesteld. Zoals het hoort. 
 
Denkt een ieder nog aan het halen van zijn spelregelbewijs!! 
 
Ik zie een ieder graag weer buiten, langs of binnen de lijnen. 
 
Groeten, Amber 
 
Wat geweest is 
 
Week 11 

 

Week 12 

 



 
Tussen-/eindstanden zaal 2018-2019 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 
Wat komen gaat 
 
Week 13 

 
 
Voorbereiding 2e deel veld 2018/2019 
 
Datum Activiteit Tijd WAAR 

    
do 4 april VRIJ 1e, 2e en 3e team (tenzij beslissing)  
    
6/7 april VRIJ WEEKEND (tenzij beslissingswedstr.)  
    
di 9 april 1e VELDTRAINING 20.30 uur  
    
do 11 april Oefenwedstrijden UIT   
 ZKC 2 - Sporting West 2 19.30 uur Zaandam 
 ZKC 1 - Sporting West 1 20.45 uur Zaandam 
    
13/14 april VRIJ WEEKEND   
    
ma 15 april Oefenwedstrijden UIT   
 HKC 2 - Sporting West 2 20.00 uur Utrecht 
 HKC 1 - Sporting West 1 20.30 uur Utrecht 
    
di 16 april Oefenwedstrijd UIT   
 BEP 3 - Sporting West 3 20.30 uur Purmerend 
    
 Trainen 1e en 2e team ?? In overleg!  
    
do 18 april Trainen 20.30 uur  
    
20/21 april PASEN - RONDE 9 competitie   
di 23 april VRIJ 20.30 uur  
    



do 25 april Trainen 20.30 uur  
    
27/28 april VRIJ WEEKEND - INHAAL   
 ZATERDAG 27 APRIL KONINGSDAG  
    
di 30 april VRIJ 20.30 uur  
    
do 2 mei Trainen 20.30 uur  
    
4/5 mei VRIJ WEEKEND - INHAAL   
    
di 6 mei Oefenwedstrijden UIT    
 Rapid 2 - Sp.West 2 19.30 uur Haarlem 
 Rapid 1 - Sp.West 1 20.30 uur Haarlem 
    
do 9 mei Trainen 20.30 uur  
    
11/12 mei RONDE 10 - vervolg competitie   

 
 



 
 

 
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  

 
 
Hi Allemaal,  
 
Vandaag zijn de eerste trainingen op het veld weer geweest en met een beetje regen en de nodige 
onweer was er toch wel een beetje verlangen naar de warme zaal. Maar helaas, die tijd is weer voorbij 
en we kunnen terug kijken op een leuk en ook sportief goed seizoen. Bij de senioren de nodige 
kampioenen met het 2e en het 4e en ook bij jeugd hebben we een 2-tal ploegen met medailles mogen 
omhangen. De E1 speelde afgelopen weekend haar kampioenswedstrijd (nadat zij de week ervoor in 
de auto kampioen waren geworden) en de D2 had de punten al een tijdje binnen maar mocht nu ook 
de medailles omhangen. Nu weer op naar het veld en laten we ervoor gaan weer veel kampioenen te 
huldigen.   
 
Pinksterkamp 
Afgelopen weekend hebben we ook de Pinksterkampfilm gedraaid in de thuisbioscoop Ladderhuis in 
het Westerpark. Een grote groep kinderen was weer aanwezig om te genieten van alle grappen en 
grollen van 2018 en hulde aan Tim Hoenson voor de montage, je mag het volgend jaar weer doen ;-). 

Ook werden de jaarlijkse Oscars uitgereikt en 
speelde Ellen met ons het spelletje Petje-op-
Petje-af. Al met al een groot succes! De film 
komt snel op de site voor de mensen die hem 
gemist hebben. 
 
Dat bleek ook wel uit de stroomloop aan 
aanmeldingen voor Pinksterkamp 2019, want 
de plekken zijn beperkt en niemand wilde 
risico lopen er niet bij te zijn. De complete lijst 
staat hieronder en als je, je naam niet 
terugziet meld je dan direct via de site aan. 
Alle problemen zijn inmiddels verholpen en je 
krijgt nu weer netjes een bevestiging. Ik heb 
er in ieder geval al zin in! 

 
Er zijn op dit moment nog 8 plekken vrij, dus geef je snel op!!! 
 



 
Toernooi 
Ook hebben we op 13 April een toernooi voor 
de E en de D-spelers bij de Ziggo Dome.  
Het is een toernooi waar je, je vrienden van 
bijvoorbeeld school mee naar toe mag nemen 
en dan spelen jullie samen in een team. Wie 
weet vinden ze het dan wel zo leuk dat ze 
daarna willen blijven korfballen :-). Alle details 
zijn bekend bij Richard en vanuit de andere 
Amsterdamse clubs zijn er nu al 14 teams 
opgegeven. De starttijd zal rond 12:00/30 zijn 
op Ziggoplein en het duurt tot 15:30. Je krijgt 1 
kaart gratis voor de Ziggo Dome finale voor je 
vriendje en als je extra wil bij bestellen kosten 
ze maar €16,50. Als je die kosten samen deelt 
zitten jullie voor 8 euro een (hopelijk) 
spannende wedstrijd te kijken. Opgave bij Richard.  
 
Als laatste zorg ervoor dat je weer met goede schoenen en sokken het veld op gaat en ruil eventueel 
onderling als je voeten in de tussentijd toch wat gegroeid zijn. Op die manier hebben we de minste 
blessures en kunnen jullie allemaal weer genieten van de buitenlucht. Tot snel op het veld! 
 
Namens de JC, Stefan 
 
Opgave Pinksterkamp 2019 

Ziggo	Dome	2018	 



Wat geweest is 
 
Week 11 

 
 
Week 12 

 
 
Tussen-/eindstanden zaal 2018-2019 
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Wat komen gaat 
 
Week 13 

 
 
Jeugd Scheidsrechters 
 

 
 
Van onze reporter Richard 
 
Oefenwedstrijden jeugd 
 
Zaterdag 6 en 13 april zijn er weer oefenwedstrijden als voorbereiding op het veldseizoen. We gaan 
met bijna alle teams naar Tempo 
 
Zaterdag 6 april 
 
Alphen aan de Rijn/Tempo 
 
12.00 uur Tempo B3- Sporting West B1 
10.00 uur Tempo B4- Sporting West B2 
12.00 uur Tempo D2- Sporting West D1 
10.00 uur Tempo D3- Sporting West-D3 
10.00 uur Tempo E3- Sporting West E1 
10.00 uur Tempo E4- Sporting West E2 
10.00 uur Tempo F3-Sporting West/Argus F1 
 
Uitgeest/Stormvogels 
 
Vierkamp met de A2, Stormvogels, Achilles en RDZ. 
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	A-poule: 

Stormvogels A1      veld voor      13.30 uur Stormvogels – RDZ (wedstrijd 1) 
Sporting West A2         veld achter       13.30 uur Sporting West – Achilles (wedstrijd 2) 
RDZ A1                 veld voor      15.15 uur winnaar wedstr.1 – winnaar wedstr.2 
Achilles A4             veld achter      15.15 uur verliezer wedstr.1 – verliezer wedstr.2 
 
Woensdag 10 april 
 
19.00 uur    Sporting West D2-Sporting West D1  (scheidsrechter Molly) 
 
Zaterdag 13 april 
 
Lelystad/EXAKWA:  10.15 uur EXAKWA A1-Sporting West A1 (let op: gewijzigde tijd) 
 
In Weesp /Argus:  10-11.30 uur Kangoeroe uur 
 

10-11.30 uur  Sporting West/Argus F1-DKV Victoria  F en Purmer F 
De Effies spelen een vierkamp. 

 
11.30 uur  Argus B1-Sporting West B2    (uit shirts) 

 
Purmerend/Purmer:  10.00 uur Purmer D1-Sporting West D2    (uit shirts) 
 
Ziggodome:  Toernooi voor de E1,E2,D1,D2 en D3. 
 
Doe mee met The Korfball Experience 2019 
  
Zaterdag 13 april is de finale dag in het Ziggo Dome weer gepland. Dit jaar wordt er net als vorig jaar 
een jeugdtoernooi gehouden, op het plein voor het Ziggo Dome. Zit je in de E of in de D? Dan mogen 
jullie mee doen! En wie weet worden jullie de nieuwe Amsterdams kampioenen! 
Het toernooi zal overdag plaatsvinden, en afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de starttijd 
bepaald. (vorig jaar was dat 12.00u) Daarnaast zijn er verschillende side-events en zullen er 
topkorfballers aanwezig zijn, die jij kan uitdagen voor een 1v1 duel, bevragen, mee op de foto kan, 
handtekening mag vragen, kan uitdagen voor een potje tienen en meer! Kortom, een gigantisch 
KORFBAL spektakel voor jou en je vrienden! 
  
Er zijn een paar voorwaarden waar men aan moet voldoen, voordat je een team kan opgeven; 

• Er wordt 4v4 korfbal gespeeld, op kleinere velden, en een harde (stenen) 
ondergrond.  

• Een team bestaat uit korfballers (leden) en niet korfballers, de vriendjes of 
vriendinnetjes van de leden.  

• Je probeert je team te laten bestaan uit minimaal 2 jongens en 2 meisjes. Het 
liefst nog een extra speler erbij want;  

• Tijdens het toernooi is de superspeler regel van toepassing.  
  
Een team heeft natuurlijk een naam. Die mag je zelf verzinnen. 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om naar de finale te kijken in Ziggodome. Kaartjes voor Ziggodome 
kosten 16,95 euro. Maar neem je een introducee mee, dan mag die gratis naar binnen. 
 
Opgeven voor het toernooi graag bij mij (Richard). 
Wil je ook naar Ziggodome, dan graag apart opgeven en eventueel of je iemand mee neemt naar de 
finale. Dat kan ook bij mij. (Richard), of Stefan. 
 
Trainen Ziggodome 
 
Natuurlijk wil je goed voorbereid naar Ziggodome. Maar wat als je iemand meeneemt, die nog weinig 
van korfbal weet? 
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	Daarvoor zijn er speciale trainingen. Woensdag 3 april en woensdag 10 april zijn jullie welkom om te 

komen trainen. Die trainingen zijn van 17.30 tot 18.30 uur op ons veld. 
Dus kom samen naar die training. Dit telt natuurlijk ook nog mee voor de vriendjescompetitie! 
 
Zaterdag 30 maart met de D2 en de E2  
 
Om 10 uur moest de D2 spelen tegen Stormvogels. De laatste zaalwedstrijd was voor de vierde keer 
tegen deze club. Dit keer moesten we tegen de D3 spelen. 
Kampioen waren we al, maar zouden we ongeslagen blijven en zou het lukken de meeste doelpunten 
te maken in deze poule? De laatste uitdagingen dus in deze zaalcompetitie. 
We begonnen met aanvoerder Aicha en Farah als “jongens”. Janna en Lotte waren de meisjes en 
Lotus de eerste wissel. We kregen het eerste kwart heel veel kansen. We stonden heel goed af te 
vangen, zodat we ook heel veel konden aanvallen. De 1-0 werd gescoord met een afstandschot van 
Farah. Aicha deed dat nog even na met de 2-0, maar toen even schrikken: Stormvogels wist via een 
goede doorloopbal de 2-1 te scoren. Gelukkig was het via Lotte ook gelijk weer 3-1. Even een 
onderbreking. Lotte mocht even naar de kant voor Lotus. En toen brak het Janna blokje aan. Via 4-
1,5-1,6-1 werd het 7-1. Toen vielen we even in slaap en kwam Stormvogels toch nog terug tot 7-3. 
Rust. Na de rust nog even rust voor Janna. Weer wakker geworden gingen we snel weer in de aanval. 
Goede aanvallen met goede doelpunten: Lotus 8-3,Farah 9-3, Lotte 10-3,Farah 11-3,Lotte 12-3 Aicha 
13-3. De laatste 2 scores waren weer voor Stormvogels. Het laatste kwart mocht Farah naar de kant. 
Lotus werd snel een jongen en zo gingen we weer verder. Er werd heel lang niet gescoord. Kwam dat 
omdat Farah niet bij het scorebord zat? Toen ze eindelijk had plaatsgenomen werd er gelukkig weer 
gescoord. Lotte 14-5 en Lotus de 15-5. Iedereen heeft weer gescoord deze wedstrijd. 
Op het veld zullen we het wel een stuk zwaarder gaan krijgen. We oefenen 10 april tegen de D1 en 13 
april tegen Purmer. Een team dat we ook in de competitie tegen gaan komen. 
 
De E2 moest voor zijn laatste wedstrijd naar Haarlem om daar tegen Haarlem te spelen. Een beetje 
Haarlem weekend, want de C1 moest ook tegen Haarlem en de selectie 1 en2 herhaald dat op 
zondag. 
We waren met precies 4 spelers: voordeel is dat er niet hoeft te worden gewisseld. Abel werd 
aanvoerder en samen met Gabriël mocht hij als meisje spelen. Philip en Manuel waren de jongens. 
Een spannende wedstrijd zou het gaan worden. Ploegen waren lang aan elkaar gewaagd. Via Gabriël 
werd het 0-1. Zijn dame wist gelijk te maken. Na 10 minuten was het dus 1-1. In het tweede kwart 
kwamen we 2-1 achter. Maar Gabriël was vandaag in vorm en wist 2x te scoren, zodat we weer met 
2-3 voor stonden. Vlak voor de rust werd het alweer gelijk:3-3. Na de rust kwamen we weer snel op 
voorsprong via Gabriël. Kansen kregen we ook en we hadden ook al de nodige keren gescoord 
waarvan de scheidsrechter vond dat het verdedigd was. Haarlem vocht zich ook weer terug en kwam 
zelfs weer voor:5-4. Manuel had ontdekt dat Abel steeds in de aangeef ging staan en ook hoe je dan 
een doorloopbal kunt maken. De eerste keer was nog mis, maar de tweede poging was de 5-5. In het 
laatste kwart ging het ineens snel. Manuel met een doorloopbal 5-6. Gabriël bleek het ook te kunnen 
5-7. Manuel weer met een doorloopbal 5-8. Haarlem kwam weer even terug naar 6-8. Maar we waren 
nu goed op dreef. Gabriël met de 6-9 en de 7-10. Het laatste punt was voor Manuel. Eindstand 7-11. 
Bij de strafworpen werd er op een gegeven moment achter elkaar gescoord. Liefst 10 doelpunten, 
maar deze winst was voor Haarlem:6-4. 
 
Schoolkorfbal 
 
Komende periode gaan we ook weer schoolkorfballen.  
Woensdag 3 april gaan we naar de Burghtschool. Samen met Noor en Fionnuir krijgen de kleuters 
weer een korfbaltraining.  
Vrijdag 5 april krijgen de kleuters van de Waterkant een korfbaltraining, waarbij Lotte ingezet wordt als 
de specialist. 
Woensdag 10 april krijgen de groepen 3 en 4 van de Rijk Kramer Korfbal en donderdag 11 april is het 
de beurt aan de groepen 3 en 4 van de Waterkant. 
 
Zaterdag 20 april is er speciaal voor deze kinderen een open training op het veld. Deze is van 12.30 
tot 13.30 uur. 
 



Amsterdamse Korfbal Club Sporting West   
  

 
 
 

 
 

Pa
ge
18
	

 
 
	



Amsterdamse Korfbal Club Sporting West   
  

 
 
 

 
 

Pa
ge
19
	  

 


