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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 19 
20-05-2019 
Ellen 
 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal, 
 
Vorige week maandag hadden we een lange en intensieve, maar goede bestuursvergadering. Diverse 
onderwerpen passeerden de revue. Ik zal jullie even bijpraten. 
 
Sportief gedrag 
 
We beginnen met een serieus onderwerp. Van diverse kanten hebben wij signalen gekregen dat het 
nog wel eens schort aan de sportieve opmerkingen aan de zijlijn en in het veld richting 
scheidsrechters, medespelers en spelers van de tegenpartij. Uiteraard is het goed om fanatiek te zijn 
(al ontbreekt het daar ook wel eens aan), maar wel binnen bepaalde grenzen. Een opmerking die in 
het heetst van de strijd wordt gemaakt, kan voor de een niet zo een probleem zijn, maar kan voor een 
ander echt vervelend overkomen. We willen jullie vragen meer te letten op jouw sportieve gedrag in en 
buiten het veld. Maar laten we elkaar hierin ook scherp houden. Spreek elkaar aan op onsportief 
gedrag en complimenteer elkaar bij sportief gedrag. Zo houden we het voor alle partijen leuk!  
 
Sponsorkliks 
 
Enige tijd geleden hebben wij Sporting West bij Sponsorkliks aangemeld. Als je via de website van 
Sponsorkliks een aankoop doet bij een aangesloten webwinkel krijgt Sporting West een deel van dit 
geld. Dat is natuurlijk leuk meegenomen. Dus bekijk die website eens en als je dan een reisje boekt of 
een nieuw boek koopt, doe dit via Sponsorkliks. 
 
Vriendenloterij 
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Zoals jullie al hebben kunnen lezen in een belangrijke email vanuit het bestuur zijn wij een 
samenwerking aangegaan met de Vriendenloterij. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden een 
lot kopen of hun lot omzetten naar Sporting West. Van ieder lot gaat namelijk de helft direct naar de 
clubkas en daar zijn grote bedragen mee te verdienen die we mooi kunnen inzetten voor diverse 
zaken, zoals de lichtmasten. Reageer nog even op de mail die afgelopen zaterdag verstuurd is, dan 
kunnen we onze belactie zo efficiënt mogelijk invullen! 
 
Sporting West rookvrij 
 
In dezelfde mail staat dat Sporting West vanaf 30 mei 2019 rookvrij zal zijn, zoals ook is besproken 
tijdens de Jaarvergadering. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Dit 
betekent dat we ons sportterrein rookvrij maken.  Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien 
roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij 
opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten 
schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met 
tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit.  
 
Vanaf 30 mei 2019 zijn wij rookvrij voor, tijdens en na de wedstrijden, maar ook tijdens andere 
(jeugd)activiteiten. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om 
buiten het zicht en buiten het terrein te roken (bijvoorbeeld aan de zijkant van het clubhuis, dus niet 
aan de serrekant). De entree van het clubhuis en de kleedkamers en plekken binnen ons sportterrein, 
zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken 
dat we als Sporting West onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!   
 
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we 
opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week 
raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven 
ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we 
samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De 
sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt 
een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.  
 
We hopen dat je, net als Sporting West je sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze 
jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan de 
nieuwe afspraken. 
 
Kluisjes 
 
Er staan al enige tijd kluisje in het clubgebouw, maar we merken dat hier te weinig gebruik van wordt 
gemaakt. We gaan dit meer stimuleren door een deel hiervan beneden te zetten en geen tassen en 
andere zaken achter de bar te accepteren. Je waardevolle spullen kun je dus in een kluisje doen. Het 
sleuteltje is af te halen bij de bar. 
 
Activiteiten 
 
We naderen al het einde van mei, maar zitten nog volop in het korfbalseizoen. De competitie zal nog 
ongeveer een maandje doorgaan en dat is toch wel wat uitzonderlijk, maar zeker niet minder gezellig. 
De temperaturen stijgen de komende dagen, dus ik heb de hoop dat alle activiteiten en wedstrijden 
met goed weer zullen plaatsvinden. En qua activiteiten staat er meer dan voldoende op het 
programma. 
 
Op 26 mei, na de wedstrijd van het eerste, worden er weer lekkere, sappige hamburgers gebakken. 
Een bericht hierover zal binnenkort nog wel verschijnen op social media. 
 
Vervolgens hebben we weer het Palentoernooi. Op Hemelvaartsdag strijden verschillende koppels 
weer om de eer en mooie prijzen. Uiteraard wordt de dag afgesloten met een overheerlijke BBQ. Geef 
je uiterlijk maandag 27 mei op voor deze BBQ bij Ellen of via de website (onder ‘Evenementen’)! 
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Verderop volgt een lijstje met deelnemers aan de BBQ tot nu toe. Klopt er iets niet, meldt het dan bij 
Ellen! Aanmelden voor het toernooi kan eventueel ook op de dag zelf.  
 
Pinksterkamp volgt snel daarna. Opgeven kan volgens mij niet meer. Ilse en ik hebben drie weken 
geleden weer de omgeving verkend en een mooie speurtocht uitgezet. We zitten in een mooi 
kamphuis en de omgeving is afwisselend en erg mooi. 
 
Dan hebben in verband met het 30-jarig bestaan een verenigingsweekend voor de seniorenleden. Het 
organisatiecomité is druk met haar voorbereidingen en ik heb mij al even door hen laten informeren. 
Een mooie mix van leden gaat mee en zullen zowel fysiek als intellectueel worden uitgedaagd. Er is 
nog plek, dus geef je snel op, uiterlijk 14 juni! Verderop vind je een lijstje van deelnemers tot nu toe.. 
 
Bedanken 
 
Mocht je onverhoopt willen stoppen bij Sporting West (kan me haast niet voorstellen, maar goed), dan 
moet je dit voor 31 mei aanstaande bekend maken door de secretaris een email te sturen 
(secretaris@sportingwest.com). Als je dit op tijd doet, scheelt dat een hoop geld, want anders ben je 
verplicht de contributie voor het volgende seizoen gewoon te betalen. 
 
Het was een lang stukje, maar we hadden dan ook veel belangrijke zaken te bespreken. Vergeet dus 
niet sportief te zijn, elkaar aan te spreken, niet te roken langs het veld, naar Sponsorkliks te gaan, een 
lot van de Vriendenloterij te kopen, je spullen in een kluisje te doen, je op te geven voor en mee te 
doen met de verschillende activiteiten, en (liever niet) te bedanken voor 31 mei. We zien elkaar weer 
op het veld! 
 
Namens het bestuur, 
Jeffrey Post 
 
Redactieschema seizoen 2018 – 2019 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
3-6-2019 Paul en Peggy Jeffrey B Suzan Amber  
17-6-2019 Stefan en Laura Peter Stefan Frans Laatste krantje 
 
Schoonmaak rooster 
 
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 
 
Bedankje namens Ans Smedicus 
 
Lieve  vrienden en kennissen van Sporting West 
 
Wat hebben jullie mij ontzettend verwend met lieve telefoontjes apps, bezoekjes en prachtige kaarten 
tijdens mijn verblijf in het revalidatiecentrum. Het heeft beslist geholpen bij mijn herstel. 
Ook wil ik  de dokter bedanken en de mevrouw die zo lief waren om te blijven en mijn been vasthield 
zodat ik iets minder pijn had. 
 
En bij mijn thuiskomst op 8 mei werd ik nog verrast met een prachtig bos bloemen van het bestuur. 
Iedereen heel hartelijk  bedankt en hopelijk tot ziens op het veld of in de zaal. 
 
Een dikke korfbalkus van  Ans 
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Deelnemers BBQ Palentoernooi tot nu toe 
Ellen Sebregts Robin Hartog Julius Pecoraio Jeffrey Post 
Dirk van Vugt  Joost Hanewinkel Connie van Laar Nena de Voogd 
Carina van der Horst Jeffrey Beckers Sacha Portasse Brenda van Oostveen 
Rodney Meijering Melanie Meijering Sylvie Portasse Kira Kumar 
Richard Spijker Tim Beckers Denise van Norren Marieke Poel 
Nona Flik Manon Zwaan Lola Vayssier Ayte Nijhof 
Stefan van Nifterick Mitchell Pestman Christophe Portasse Luca Speltie 
Laura Spruijt  Melissa Koster Ilja Mostert Ilona Pauw 
Lynn van Nifterick    
 
Aangemeld als lid: 
 
Vera van Atteveld         Seniorendame 
Van harte welkom bij Sporting West. We hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben 
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Deelnemers Verenigingsweekend tot nu toe 
 
Ellen Sebregts Rodney Meijering Cees Hartog Xandur Garbode 
Jeffrey Beckers Esther van Steenis Michelle van Gils Irma Hobijn 
Nona Flik Joost Hanewinkel Ilona Pauw John Pirovano 
Iris Willems Trees Zaal Lucienne Post Marieke Poel 
Mitchell Pestman Laura Kentrop Henne Post  Herman van Heusden 
Christophe Portasse Agnes de Boer Ruud Heckman Lidy van Heusden 

 
Van de Technische Commissie 
 
Wat geweest is 
 
Week 19 
 

 

Week 20 

 

 
 
Wat komen gaat 
 
Week 21 
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Week 22 
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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, 
 
Hier mijn laatste bijdrage voor de jeugdhoek. Het is nog drie wedstrijden en het seizoen zit er al weer 
op. Als ik nu ff terugkijk, zie ik een leuk seizoen met af en toe een hobbel, maar we zijn een club die 
deze hobbel makkelijk kan nemen. Het werd altijd weer op gelost. 
Als ik naar de resultaten kijk en dus ook de standen, dan zijn er weer een paar ploegen die op het 
punt staan kampioen te worden. De E2 staat ruim bovenaan en zal hopelijk de goede lijn voortzetten. 
In drie wedstrijden hebben ze 56 doelpunten gemaakt. De D2 staat er nog goed voor, maar moet nog 
wel een punt goed maken op DKV Victoria. De C1 staat trots bovenaan en moet zaterdag de 
belangrijke wedstrijd tegen De Vinken spelen. De B1 en de B2 staan gedeeld eerste en daar kan het 
nog alle kanten op en ik reken op de goede. 
 
Scheidsrechters. 
Waar ik dit jaar erg trots op ben zijn de scheidsrechters en dan heb ik het over onze vaste fluiters, 
maar tegenwoordig hebben we ook spelers uit A1, A2 en B1 die regelmatig een wedstrijdje 
meepikken. Mensen grote klasse. En ook petje af voor Agnes die deze mensen overhaalt om te 
fluiten. 
We proberen jullie in deze zo goed mogelijk te begeleiden, maar dat lukt jammer genoeg niet altijd, 
omdat we zelf moeten fluiten of coachen. Ik hoop dat dit fluiten een vervolg zal hebben. 
 
19 nachtjes slapen en dan is het zo ver. 
Ja ja dan verzamelen we om 19.00 uur op het veld en hopen dat de bus op tijd komt. We vertrekken 
dan naar Putten voor ons jaarlijks uitje. 
Lekker uitrusten voor de begeleiders en voor de deelnemers een beetje aanpoten en lekker iedere 
dag uitslapen. Heb als wekker dit jaar een emmer mee, dus ik zou maar op tijd opstaan. 
 
Palen toernooi. 
Op 30 mei is er weer het Palentoernooi. Hier kunnen jullie ouders laten zien hoe het wel moet. Ze 
weten het natuurlijk altijd beter en nu moeten ze het maar eens laten zien. Schrijf je in via de site en 
als je van een BBQ houdt, dan is dat ook mogelijk. 
 
Laatste training. 
Ook dit jaar is het weer bedoeling om wat langer door te trainen, via jullie trainers horen jullie wanneer 
de laatste training is. Ik hoop dat jullie zo lang mogelijk in beweging zullen zijn. 
 
Scholen. 
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Ook deze periode heeft Richard weer een scholen ronde gemaakt. Hierbij krijgt hij veel steun van 
kinderen die op de betreffende school zitten. Hier ben ik erg trots op. Nu maar hopen dat we er 
verschillende nieuwe leden aan over zullen houden. 
 
Zo dat was het weer. We zien elkaar op het veld en anders tijdens ons rustkamp van 7 tot en met 10 
juni. 
 
Groetjes Henne 
 
Wat geweest is 
 
Week 19 
 

 
 
Week 20 
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Wat komen gaat 
 
Week 21 
 

 
 
Week 22 
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Jeugd Scheidsrechters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van onze reporter Richard 
 
Oefenuur Kangoeroes en Effies 
 
Zaterdag 25 mei is er een oefenuur voor de Kangoeroes en effies. De kinderen van het 
schoolkorfbal hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Natuurlijk zijn onze Kangoeroes en 
effies met hun vriendjes ook welkom om mee te trainen. De training is van 9.00 tot 10.00 uur  op 
het veld. 
 
Schoolkorfbal 
 
De afgelopen weken is er weer druk geschoolkorfbald. Het begon op woensdag 3 april op de 
Burghtschool. Daar kregen 5 groepen kleuters schoolkorfbal.  
Vrijdag 5 april kregen de kleuters van de Waterkant schoolkorfbal van Lotte. Hier waren dat 4 groepen. 
Woensdag 10 april waren we weer op de Waterkant. Nu kregen de groepen 3 en 4 van de Rijk Kramer een 
korfbaltraining.  
Donderdag 11 april weer op de Waterkant, maar nu kregen de Waterkant kinderen uit de groepen 3,4 en 5 een 
korfbaltraining. 
Maandag 15 april waren de kleuters en de bevers van de Westerparkschool aan het korfballen. Die kregen toen 
training van Sylvie, Aicha, Aya en Dounia. 
Vrijdag 10 mei kregen de kleuters van de Catamaran training van Emily. 
En tot slot kregen dinsdag 14 mei de kleuters en de Locomotiefen van de Westerparkschool aan de van Halstraat 
training van Paul, Olivier en Yanoah. 
 
Zaterdag 25 mei is er een open training en hopelijk komen er dan kinderen van deze scholen meedoen. 
 
Zaterdag 11 mei met de F1 en de D2 
 
De F1 moest uit tegen BEP en de D2 thuis tegen HKC uit Utrecht. 
De F1 moest al heel vroeg aantreden tegen BEP in Purmerend. Om 8 uur vertrokken we om daar om 9 uur te 
spelen. Het was gelukkig mooi weer om te korfballen. En voor het eerst met 6 spelers!.. De scheidsrechter had 
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	wel een heel bekende naam. Heet onze scheidsrechter ook niet zo? Het bleef in de familie Heckman. Dit keer de 

neef van onze Ruud. 
Voor Alex was het zijn competitie debuut Hij mocht ook maar gelijk de aanvoerder zijn. Samen met Alyssa, Alicia 
en Jip begon hij aan de wedstrijd. Wissels waren Isabelle en Geoffrey. Geoffrey zou de superspeler worden. Maar 
die was in het eerste kwart niet nodig. We kwamen via Jip op 0-1 en vlak voor de eerste onderbreking werd het 
weer gelijk. Na de eerste onderbreking gingen Alex en Alicia even naar de kant. Isabelle en Geoffrey kwamen 
erin. Alex zou nu superspeler zijn. Zou die nodig zijn? Helaas wel. BEP kwam op 4-1 voor, maar waar was de 
superspeler? Dus Alicia er maar in. Die 4-1 werd ook de ruststand. In het derde kwart was Alyssa de superspeler 
en Jip de reserve. BEP wist uit te lopen naar 5-1. Zouden we het nog goed kunnen maken? Het eerste kwart ging 
heel goed, zou het lukken? Alyssa ging naar de kant en we wisten de 5-2 te scoren via Jip. De 5-3 wist Alicia te 
scoren en toen mocht de superspeler naar de kant. Dat werd Geoffrey, Met Alicia, Alex, Jip en Isabelle gingen we 
dus op naar de gelijkmaker. We hadden ook wel wat geluk, want BEP wist zijn kansen niet meer te benutten, 
maar wij wel. JIP wist namelijk nog 2x te scoren en zo werd het 5-5. Een leuke wedstrijd waarin we het eerste en 
vierde kwart goed wisten te spelen. Een verdiend gelijkspel dus. Bij de strafworpen hetzelfde verhaal. Hier wisten 
Alyssa en Alicia te scoren. Net zoveel als BEP en ook daar dus een gelijkspel:2-2. 
 
De D2 moest om 13 uur spelen tegen HKC. Aicha was er weer bij na haar blessure. Lotus had nog de nodige 
pijntjes, maar gelukkig was Joanie er ook bij. We begonnen met aanvoerder Janna, Lotte, en de “jongens” Lotus 
en Farah. Joanie en Aicha waren de wissels. We kwamen met 0-1 achter, maar in het eerste kwart wist Farah 2x 
te scoren, zodat we na 10 minuten onderbraken met een 2-1 voorsprong. Janna was helaas even uitgevallen na 
een valpartij en werd vervangen door Aicha. Hierna de nodige wissels. Lotte eruit voor Joanie. In het tweede 
kwart maar 1 doelpunt. Voor HKC zodat het met rust 2-2 stond. Na de rust mocht Lotte er weer in en ook Janna 
wilde weer proberen. Aicha en Lotus mochten even uitrusten. In het derde kwart meer doelpunten. We kwamen 
met 2-3 achter maar Lotte wist ons weer op voorsprong te brengen. HKC kwam daarna weer gelijk, zodat het 
derde kwart afgesloten werd met een 4-4 stand. In het laatste kwart werd die 4-4 weer verdubbeld. Lotte wist de 
5-4 te scoren, Joanie de 6-5, Lotte weer de 7-6. HKC kwam steeds weer gelijk en zelfs weer op voorsprong. Met 
nog 10 seconde te spelen wist Farah gelukkig de 8-8 te scoren, zodat we nog even ongeslagen blijven in 
competitieverband.  
 
Zaterdag 18 mei met dit keer de F1 en de E2 
 
De F1 moest al vroeg spelen in Bussum tegen DOC. Woensdag was er nog goed getraind en waren er maar liefst 
9 effies. 
Vandaag waren er 6 effies. Alyssa was de aanvoerder en samen met Jip, Geoffrey en Isabelle begon ze aan de 
wedstrijd. Eerste wissels waren Alicia en Alex. Alicia zou de eerste superspeler worden. Zouden we die nodig 
hebben? 
In het eerste kwart 2 doelpunten van Jip. We stonden dus voor!. Na de eerste breek de wissels. Alicia en Alex 
kwamen erin voor Alyssa en Jip. En het scoren ging door. Via Alicia kwamen we op 0-3 en moesten we tegen een 
superspeler spelen. Via Geoffrey werd het 0-4. Vlak voor de rust wist DOC ook te scoren. Rust dus met 1-4. 
Zouden we het volhouden? Met superspeler was DOC toch wat sterker. In het derde kwart was het eerste 
doelpunt voor DOC. Geoffrey en Isabelle waren dit keer naar de kant en Jip was weer terug en begon maar weer 
te scoren: 2-5, 3-6 en 3-7. Steeds liepen we uit en kwam DOC terug met hun superspeler. In het laatste kwart 
speelden we weer zoals we waren begonnen. Dit keer maar 1 doelpunt voor ons: Geoffrey met de 5-8. En die 5-8 
werd de eindstand. Tot slot nog de strafworpen. Slechts 1 speelster wist te scoren. Alicia wist er zelfs 2 te scoren 
en zo werden de strafworpen ook gewonnen (0-2). 
 
Na de F1 snel weer naar het park voor de E2. 
Die moesten de topper spelen tegen Fiducia. Beide teams stonden bovenaan met 4 punten uit 2 wedstrijden. 
Beide teams hadden die wedstrijden ook heel ruim gewonnen. 
Aanvoerder was Abel. Samen met Philip had hij al meegespeeld met de D3 en nu mochten ze als “meisje” 
beginnen. Gabriel en Oscar waren de jongens. Manuel was de eerste wissel. 
We begonnen wel goed. Althans…we kregen al snel wat kansen, maar die gingen er niet in. Fiducia deed dat 
beter. Elke kans ging er ook in. Kwam ook een beetje, omdat we niet goed stonden te verdedigen. We dachten 
alleen maar aan aanvallen. Na 10 minuten stonden we dan ook met 0-4 achter. Na het eerste kwart ging Oscar 
naar de kant en kwam Manuel erin. Toen werd het een stuk spannender. We gingen nu ook verdedigen en we 
wisten te scoren. Via Manuel werd het 1-4, Daarna wist Gabriel er 3 te scoren. Fiducia wist in het tweede kwart 
nog maar 1x te scoren. De ruststand werd 4-5. Na de rust ging het scoren over en weer. Abel ging even naar de 
kant. In het derde kwart kwamen we steeds gelijk. Gabriel met de 5-5 en 6-6. Fiducia hield een punt voorsprong, 
zodat het laatste kwart begon met een 6-7 stand en nu zonder Philip. Het spel ging heen en weer. Scores aan 
beide kanten. Manuel met de 7-7, Gabriel met de 8-8 en feest: de 9-8. Manuel met de 10-8 en 11-8. Oscar moest 
toen naar de kant en zo kwam Philip er weer in. En het laatste punt was voor Philip:12-8. Winst dus in deze 
topper, wat in het eerste kwart  helemaal niet leek te gaan gebeuren. 
Ook de strafworpen werden met 4-2 gewonnen. De E2 staat nu alleen op kop met 6 uit 3. Volgende week wacht 
de return in Vleuten tegen Fiducia. 
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