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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 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.  
 

30e jaargang, nummer 1 
19-08-2019 
Ellen 
 
Van het bestuur 
 
Hi allemaal, 
 
Na een heerlijke korfbalvrije periode, staat er weer een nieuw seizoen voor de deur. Ik hoop dat 
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer fris en fruitig aan het nieuwe seizoen kan beginnen. 
De selectie start morgen al met hun voorbereiding, de overige teams zullen vanaf volgende week hun 
opwachting weer maken.  
 
Verderop in dit krantje vinden jullie het 
VOORLOPIGE trainingsschema. Houd je groepsapp 
in de gaten, want hier kunnen nog dingen in 
wijzigen.  
Donderdag wordt het definitieve 
wedstrijdprogramma bekend en zal vervolgens in de 
KNKV app terug te vinden zijn. Uiteraard zal het ook 
in het volgende krantje gepubliceerd worden. 
 
Met dank aan de vele inspanningen van Rob, is 
vorige week dinsdag ons veld eindelijk 
gerestaureerd. Deze week volgen de lampen nog en 
dan kunnen we er (hopelijk) weer even tegen.  
 
Belangrijke data: 

- 27 + 29 augustus: Sporting West Toernooi 
- 7/8 september: start competitie 
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- Zondag 29 september: Bonarius BBQ 
- Maandag 7 oktober: Jaarvergadering 

 
Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen hebben we de eerste helft veld diverse activiteiten op het 
programma staan. Noteer deze data dus direct in de agenda! 
Als eerste volgende week het Sporting West Toernooi op dinsdag- en donderdagavond. Meer hierover 
kun je lezen in het voorbereidingsschema van de selectie verderop in dit krantje. 
Op zondag 29 september organiseert Bonarius een BBQ voor de gehele vereniging. Alle leden, 
supporters en andere belangstellenden zijn van harte welkom om na de wedstrijd van het 1e team een 
vorkje mee te prikken. Ik wil alle trainers/coaches vragen om dit ook binnen hun ploeg kenbaar te 
maken. Schroom niet en kom in grote getalen! 
Op maandag 7 oktober is het weer tijd voor onze Jaarlijkse Algemene Vergadering. Ook dan hoop ik 
op een grote opkomst.  
 
Omdat het seizoen weer op het punt van beginnen staat wil ik jullie vragen om het stuk van Irma 
hieronder goed door te lezen. Graag extra aandacht voor het gebruik van de verenigingsagenda op de 
website en het rook- en alcoholbeleid! 
 
Tot slot wil ik nog iets zeggen over de Vriendenloterij en Sponsorclicks. Met trots kan ik zeggen dat de 
belactie die we gedaan hebben voor de Vriendenloterij Sporting West 800 euro heeft opgeleverd. Dit 
bedrag hebben we gekregen voor het doen van zo’n belactie en het aantal nieuwe leden dat zich aan 
heeft gemeld. Daarnaast krijgen we elk kwartaal nog een bedrag op onze rekening, afhankelijk van 
het aantal loten dat meespeelt voor Sporting West. Dit kan behoorlijk oplopen. Dus speel je mee, 
maar is je lot nog niet gekoppeld aan Sporting West, maak dat dan alsnog in orde! En dit geldt niet 
alleen voor jou, maar voor iedereen in je omgeving ☺  
Ook vanuit Sponsorkliks hebben we al een leuk bedragje binnen gehaald (onder het mom van alle 
beetjes helpen): 20,17 euro. Met Sponsorkliks kun je zelf een financiële bijdrage leveren aan onze 
vereniging, zonder dat het jou een cent extra kost. Op onze website vind je een directe link naar onze 
eigen Sponsorkliks-pagina. Als je vervolgens op deze Sponsorkliks-pagina op een winkel klikt en een 
bestelling doet, dan is onze vereniging geregistreerd als begunstigde en ontvangt Sporting West 
daarvoor een klein bedrag. Te denken valt bv aan een bestelling via Bol.com, het boeken van een 
reisje via Booking.com of het bestellen van en pizza via Thuisbezorgd.nl. 
 
Succes met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, blijf heel en tot binnenkort op het veld!! 
 
Ellen 
 
Van onze voorzitter 
  
Verenigingsweekend 30 jarig SW 
 
We hebben het 30e seizoen van SW achter de rug en deze hebben wij afgesloten met een 
verenigingsweekend. Het was een soort Pinksterkamp, maar dan voor volwassenen. 
Op vrijdag kwam iedereen binnen druppelen en de huisjes met de befaamde stapelbedden werden 
verdeeld. Deze avond heeft iedereen lekker met elkaar kunnen bijpraten onder het genot van een 
drankje en hapje. 
Op zaterdag een soort van speurtocht gelopen in Vierhouten met een tussenstop op 1 van de 
terrassen. 
Zaterdagavond hebben wij genoten van een goed verzorgde BBQ, gevolgd door een door Henne 
verzorgde pub quiz. Voor mij zaten er zeker weer leermomenten in. Daarna was het tijd voor de 
karaoke. Jeffrey B was de organisator en presentator. In eerste instantie waren de meesten nog wat 
verlegen maar later ging het echt los. Ondanks dat niet iedereen hetzelfde zangtalent bezit werd wel 
door iedereen met dezelfde overgave gezongen. 
Op zondag hebben we een zeskamp afgewerkt. Het hoogtepunt was de stormbaan. Petje af voor 
iedereen die de baan heeft mogen bestormen. Ik wil niet onbenoemd laten dat onze oudste 
deelneemster als een slangenmens en jonge hinde het parcours heeft volbracht. Thea, klasse! 
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Het was een fantastisch weekend en iedereen heeft zich prima vermaakt. Dit was mogelijk door de 
perfecte organisatie van Ellen en Jeffrey B. Uiteraard ook veel dank aan iedereen die zijn/haar 
steentje heeft bijgedragen om dit weekend tot een succes te laten worden! 
Nogmaals dank aan iedereen voor dit gezellige weekend en wat mij betreft smaakt het naar meer!! 

 
Gebruik agenda op de website 
 
Omdat ons clubhuis ook regelmatig wordt gebruikt voor activiteiten anders dan trainingen of 
wedstrijden is het van groot belang dat een ieder bekend is met een dergelijke activiteit. Op de 
website staat een agenda en hierin worden alle activiteiten, buiten de trainingen en wedstrijden, in ons 
clubhuis vermeld. Het dringende verzoek om een activiteit buiten de reguliere wedstrijden en 
trainingen in deze agenda te vermelden! Op deze manier hopen wij teleurstellingen over dubbel 
ingepland gebruik te voorkomen. 
 
Sporting West rookvrij  
Nog even als reminder: Sporting West is rookvrij. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij 
ons sporten. 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.  
Waar mag je wel en niet roken? 
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. Help elkaar dan ook er aan te 
denken dat we als Sporting West onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen 
geven! Omdat het een openbaar terrein is, kunnen wij niet overal permanente informatie hierover 
ophangen. Dit betekent dat het voor onze bezoekers niet altijd duidelijk wat ons rookbeleid is. Mocht 
een bezoeker roken op een plek welke rookvrij is, vraag diegene dan op een vriendelijke manier om 
verder te roken op de daarvoor bestemde plekken. Uiteraard geldt dit ook voor de mensen van onze 
eigen vereniging.  
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Alcoholbeleid 
 
Zoals iedereen bekend mogen kinderen jonger dan 18 jaar geen alcohol nuttigen bij de vereniging. 
Eigenlijk mogen zij niet in aanraking komen met alcohol. Om deze reden is het beleid dat kinderen 
jonger dan 18 jaar niet achter de bar mogen komen cq helpen bij een kantinedienst. Hierbij het 
uitdrukkelijke verzoek om je aan deze regels te houden! Indien wij ons hier niet aan houden dan heeft 
dit gevolgen voor onze vergunning. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat het clubhuis een essentieel 
onderdeel is voor de vereniging en dat wij het ons niet kunnen veroorloven als het clubhuis geen eten 
en drinken meer mag verkopen. 
Vanaf het nieuwe seizoen willen wij ook zoveel mogelijk het alcoholgebruik tijdens jeugdwedstrijden 
beperken en om deze reden zal op zaterdag tot 14.00 uur geen alcohol meer verkrijgbaar zijn. 
We hopen dat je je, net als Sporting West, sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze 
jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan 
bovengenoemde afspraken! 
 
Redactieschema seizoen 2019 – 2020 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
2-9-2019 Stefan en Laura Rob Henne Dennis Voor 3 weken 
23-92019 Ellen Henne Grea Frans  
8-10-2019 Stefan en Laura Peter Suzan Amber Op dinsdag ivm JAV 
21-10-2019 Ellen Jeffrey P Stefan Hilda Voor 3 weken 
11-11-2019 Stefan en Laura Jeffrey B Grea Dennis Voor 3 weken 
2-12-2019 Ellen Irma Suzan Frans  
16-12-2019 Stefan en Laura Ellen Stefan Amber Voor 3 weken 
6-1-2020 Ellen Rob Grea Hilda Voor 3 weken 
27-1-2020 Stefan en Laura Peter Suzan Dennis  
10-2-2020 Ellen Jeffrey P Stefan Frans Voor 3 weken 
2-3-2020 Stefan en Laura Jeffrey B Grea Amber  
16-3-2020 Ellen Irma Suzan Hilda Voor 3 weken 
6-4-2020 Stefan en Laura Ellen Stefan Dennis Voor 4 weken 
4-5-2020 Ellen Rob Grea Frans  
18-5-2020 Stefan en Laura Peter Suzan Amber  
2-6-2020 Ellen Jeffrey P Stefan Hilda Op dinsdag ivm Pinksteren 
15-6-2020 Stefan en Laura Jeffrey B Grea Dennis Laatste krantje 
 
Schoonmaak rooster 1e helft veld 
 
Week van 26 augustus Sporting West 6 
Week van 2 september Sporting West 5 
Week van 9 september Sporting West 4 
Week van 16 september Midweek 
Week van 23 september SKV 
Week van 30 september Sporting West 3 
Week van 7 oktober Sporting West 2 
Week van 14 oktober Sporting West 1 
Week van 21 oktober Sporting West A2 
Week van 28 oktober Sporting West A1 
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Voorbereiding selectie 1e helft veld 
 
Datum Activiteit Tijd WAAR 

    
di 20 aug START 1e training 20.30 uur Westerpark 
do 22 aug 2e training 20.30 uur Westerpark 
za 24 aug 4-kamp bij VIKO 10.00 uur Vianen 
    
ma 26 aug 3e training 20.00 uur Westerpark 
di 27 aug Sporting West Toernooi 19.30 uur Westerpark 
 Sporting West 1 & 2   
 ADOS 1 & 2   
 HAARLEM 1 & 2   
 EKVA 1 & 2   
wo 28 aug Oefenwedstrijd   
 Sp. West 3 - SKV 1 20.00 uur Westerpark 
do 29 aug Sporting West Toernooi 19.30 uur  
 Sporting West 1 & 2   
 ADOS 1 & 2   
 HAARLEM 1 & 2   
 EKVA 1 & 2   
zo 1 sep OEFENWEDSTRIJDEN TEGEN DOT  Westerpark 
 Sp. West 3 - DOT 3 11.30 uur  
 Sp. West 2 - DOT 2 12.45 uur  
 Sp. West 1 - DOT 1 14.00 uur  
    
di 3 sep Trainen 20.30 uur Westerpark 
do 5 sep Trainen 20.30 uur Westerpark 
7/8 sept Start competitie   
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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  

 
 
Hi Allemaal, 
 
Alweer een zomer voorbij! Althans nog niet helemaal, maar er zijn alweer een hoop kids terug van 
vakantie. Ook de JC maakt zich weer op voor een nieuw seizoen korfbal geweld in het Westerpark. 
Aankomende week zal de selectie weer gaan starten en ook een aantal jeugdploegen zullen de eerste 
ballen weer door de mand laten vallen.  
 
Zoals altijd loop ik er voor het nieuwe seizoen weer even puntje voor puntje doorheen:  
 
Eerste trainingen 
Ook dit jaar zullen we weer op meerdere dagen trainen, we starten de trainingen op DINSDAG 27 
augustus. Het kan dus zijn dat je alweer begonnen bent, maar dat is dan in overleg met jouw trainer. 
De trainers vind je overigens verderop in het clubblad. Daarnaast zal er in overleg met jullie in de 
eerste week wat geschoven worden in verband met het avondtoernooi.  
 
Eerste wedstrijden 
Het eerste wedstrijd weekend is 7-8 september, dat is dit jaar netjes 1 weekje nadat alle vakanties 
over zijn dus we verwachten dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn.  
 
Oefenwedstrijden 
Verderop in het clubblad tref je de oefenwedstrijden aan, geef tijdig aan je trainer door of je hierbij kan 
zijn.  
 
Teamindelingen 
Eind van het vorige seizoen hebben we de teamindeling aan jullie doorgestuurd. Zoals altijd is deze 
met veel zorgvuldigheid samengesteld en hebben we ook geprobeerd aan de verzoeken die naar 
voren kwamen gehoor te geven. Je treft de teamindeling voor de zekerheid nog onder dit berichtje 
aan.   
 
Sportlink App 
Laura zal in de aankomende dagen iedereen weer toevoegen aan de teams in Sportlink, als je de app 
op je telefoon hebt (of die van je vader of moeder) krijg je direct te zien wanneer je moet spelen en 
hoe laat deze wedstrijd is.  
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Kun je niet inloggen of zie je geen wedstrijden? Log dan even helemaal uit en daarna weer opnieuw 
in. Als het allemaal echt niet lukt mail dan even naar Laura laura@sportingwest.com dan zorgt zij 
ervoor dat je snel online bent. 
 
Spelregelbewijs 
Alle wat ouder jeugdleden moeten hun spelregelbewijs gaan halen. Laura zal iedereen activeren, 
maar het kan zijn dat de e-mail nog bij je vader of moeder terecht komt. Laat haar dat even weten dan 
passen we dit aan.  
 
Trainingen 
Onderstaand treffen jullie ook het voorlopige trainingsschema aan. Het gaat momenteel nog langs de 
trainers dus het kan zijn dat er nog wat veranderd. Zorg er dus voor dat je goed contact houdt met je 
trainer en check de website.  
 
Trainers & Coaches, 
Op bijna alle ploegjes is het weer gelukt een trainer/coach te vinden. Bij de ploegen waar dit nog niet 
gelukt is, is de JC samen met de TJC zoekende naar een oplossing. De kinderen of de ouders van dit 
team zullen op de hoogte worden gehouden.  
 

• F en Inloop, Richard 
• E2, Richard 
• E1, Michael & Molly 
• D2, VACATURE 
• D1, Jeffrey B & Joost 
• C2, Teri & Eva 
• C1, Mitchell, Laura K & Ilona 
• B1, Agnes & Johann 
• A2, Rodney & Michelle 
• A1, Frank 

 
Vervoer 
Ieder jaar wordt het vervoer onderling geregeld binnen de ploegen. Meestal is dit geen probleem, 
maar wij willen de ouders toch vragen om allemaal hun steentje bij te dragen. We merken vaak dat het 
vervoer uiteindelijk bij 2 of 3 ouders van 1 team terecht komt terwijl als iedereen mee helpt het weinig 
tot geen belasting geeft. Heeft u geen auto maar kunt u wel autorijden? Wellicht kunt u dan een keer 
een auto lenen van een andere ouder, de oplossing is vaak makkelijker dan gedacht. Daarnaast 
hebben wij veel jonge trainers en deze zijn afhankelijk van de ouders. Als er zich toch problemen 
voordoen dan horen we dit graag. 

Kleding  
De zomer is weer voorbij en dan zijn jullie meestal allemaal wat gegroeid. Je kan natuurlijk onderling 
ruilen, maar een nieuwe broek/rok of shirt koop je bij Hoenson Jeans op de Haarlemmerdijk 29. 

Facebook/Website/Twitter 
Ook dit seizoen zullen veel aankondigen te zien zijn op de website of een van onze website en Social 
Media Kanalen. Hou deze dan ook altijd in de gaten. 

Tot zover. We zien elkaar snel weer op het veld. 

Namens de JC, 

Stefan 
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- VOORLOPIG -           
Trainingsschema 1e deel veld 2019-2020      
           
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 van tot van tot van tot van tot van tot 
            
Kangoeroes & F               17:00 18:00 
F-Inloop         18:00 19:00       

                   
E/D-Inloop         18:00 19:00       

E2       18:00 19:00   18:00 19:00 
E1         18:00 19:00   18:00 19:00 
                   
D2     nnb  nnb   nnb  nnb   
D1     18:30 19:30 18:30 19:30         
                   
C2     18:00 19:00    18:00 19:00     
C1     18:30 19:30    18:30 19:30     
                   
B1     19:00 20:30     19:00 20:30     

                   
A2     19:00 20:30     19:00 20:30     

A1     19:00 20:30     19:00 20:30     
                   
S6         20:30 22:00       
S5         20:30 22:00       
S4     19:30 20:30 20:30 22:00       
SKV A'Dam     20:30 22:00     20:30 22:00     
S3     20:30 22:00   20:30 22:00     
S2     20:30 22:00     20:30 22:00     

S1     20:30 22:00     20:30 22:00     
 
 
 
Teamindelingen 2019-2020 
 
Net zoals ieder jaar hebben de JC en de TJC weer de indeling gemaakt voor aankomend seizoen, er 
is hierbij rekening gehouden met verschillende factoren denkend aan leeftijd, type sport (breedte of 
wedstrijd korfbal) en belangrijkste spelplezier.  
 
Wij hopen dat iedereen zich kan vinden in deze indeling, maar mochten er nu vragen zijn dan kunnen 
die natuurlijk gesteld worden.  
 
Namens de JC 
Stefan 
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A-jeugd     
m/v naam & initialen    
V Schoonheim, Luca  M Schoonheim, Mats 
V Hoenson, Teri  M Bos, Berend van den 
V Schram, Eva  M Holstvoogd, David 
V Steenis, Merel van  M Wijnands, Duco 
V Hartog, Robin  M Bos, Jannes 
V Mc Guinness, Roisin  M Broersen Winnubst, Simon 
V Meijering, Melanie  M Bornebroek, Johann 
V Schouw, Lisa van der  M El Hakim, Fadel 
V Speltie, Esmee  M Locher, Joost 
V Meurs, Sam    
V Bos, Janne van den    
     
team   team  
B1   C1  
m/v naam & initialen  m/v naam & initialen 
V Mc Guinness, Niamh  V Schornagel, E.C.I. 
V Portasse, Sacha  V Steinhoff, Carice 
V Vinken, Tomasa  V Bertolino, Luar 
V Vayssier, Lola  V Santin, Agata 
V Wilderom, Zohara  V Lo-A-Njoe, Isabelle 
V Gerrits, Lisa  V Dikkenberg, Ella van den 
V Zaal, Britt  V Camara, Aicha 
M Kenninck, Merlijn  V Jepma, Janna 
M Pecoraio, Julius  V Bakker, Lotte 
M Schoonman, Tuur    
M Cessie, David le    
     
team   team  
C2   D1  
m/v naam & initialen  m/v naam & initialen 
V Lipp, Luz  V Beek, Emily van 
V Gorter, Luka  V Mc Guinness, Fionnuir 
V Jarraya, Dounia  V Jansen, Noor 
V Portasse, Sylvie  V Santin, Irma 
V Raphael, Michelle  V Kleine, Joanie 
M Kok, Pieter  M Aalstede, Olivier van 
M Kenninck, Chaim  M Hoogwoud, Yanoah  
M Rasche, Jelle  M Broersen Winnubst, Paul 
M Wiering, Mos  M Alma, Julian 
     
team   team  
D2   E1  
m/v naam & initialen  m/v naam & initialen 
M Haroun, Manuel  V Heerholtz, Chiara 
M Gram, Abel de  M Rasche, Lasse 
M Vloet, Oscar\ van der  M Pieters, Jairo 
M Tieman, Gabriel  M Heusden, Sam van 
M Philip  M Ebes, Elvis 
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	   M Heijnemans, Jinne 

     
team   team  
E2   F1  
m/v naam & initialen  m/v naam & initialen 
V Herwaarden, Alicia van  V Allmendinger, Isabel 
V Allmendinger, Alyssa    
M Mynkong, Geoffrey    
M Roosen, Jip    

 
Van onze verslaggever 
 
Oefenprogramma Najaar veld 
 
zaterdag 31 augustus 2019 
 
Stormvogels-Uitgeest 
14 uur     Stormvogels E1-SW E1 
14 uur     Stormvogels E3-SW E2 
16 uur     Stormvogels D2-SW D2 
16 uur     Stormvogels C1-SW C2  voor de C is er na afloop Chinees 
 
BEP toernooi Purmerend 
 
Poule 2-A1 
12.45 uur ZKC-Sporting West A1 
13.35 uur Sporting West A1-Furore 
14.50 uur ZKV-Sporting West A1 
 
Poule 5 De A2 
13.10 uur? Sporting West A2-Furore 
14.00 uur? Sporting West-DKV Victoria 
 ?? ZKC-Sporting West A2 
 
Poule 10 De B1 
10.40 uur OKV-Sporting West B1 
11.55 uur Sporting West B1-Furore 
13.35 uur Sporting West B1-Kios  
14.25 uur ZKC-Sporting West B1 
 
Poule 12, de C1 
9 uur  Sporting West C1-Furore 
9.50 uur Groen Geel-Sporting West C1 
12.20 uur ZKV-Sporting West C1 
 
Woensdag 4 september als optie (nog niet definitief dus) 
 
Sporting West-Westerpark 
18 uur  Sporting West E1-Groen Geel E1 
 
Donderdag 5 september 
 
OKV-Oostzaan 
19.15 uur OKVA1-Sporting West A1 
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