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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 

 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 11 
02-03-2020 
Stefan 
 
 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal, 
 
Het is weer aan mij de eer om een stukje te schrijven voor in ons clubblad. Laten we beginnen met 
wat mededelingen: 
 
Sponsorcontract tekenen 15 maart 
Naast de thuiswedstrijden van onze selectie ploegen, gaan wij rond 16.00 uur het contract tekenen 
met onze sponsor. Op deze dag wordt er geproost op het nieuwe sponsorcontract en willen wij samen 
met de sponsor een verenigingsfoto maken. Kom allemaal in je tenue richting de hal zodat wij een 
prachtig plaatje kunnen maken! 
 
Korfbal League finale Ahoy 
Tot nu toe zijn er 27 mensen die zijn ingeschreven om mee te gaan naar Ahoy. Aankomende vrijdag, 
6 maart, ga ik de kaartjes bestellen. Schrijf je dus snel nog in via de website! 
 
Nieuwe trainer Sporting West/Bonarius.com 1 
Het was al gedeeld via de social media, maar ik wil hierbij Aad nog van harte welkom heten bij onze 
prachtige vereniging. Veel succes met het trainen van onze selectie en een heel sportief jaar gewenst! 
 
Carnavalsfeest 
Helaas gaat het carnavalsfeest niet door ivm te weinig aanmeldingen. Ik wil erop wijzen dat inschrijven 
makkelijk via de website kan. Het SAC (senioren activiteiten commissie) kan dan een inschatting 
maken op basis van het aantal inschrijvingen met het inkopen voor het feest. Dus voor de volgende 
keer: SCHRIJF JE IN! 
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Dit was het dan even voor nu. Volgens mij zijn alle stormen al geweest en komt het zonnetje weer om 
de hoek kijken. Laten we de vitamine D meenemen naar de volgende wedstrijden en de winst pakken! 
 
Namens het bestuur, 
 
Jeffrey Beckers 
 
In memoriam Jopie Visser 

Vrijdag 28 februari j.l. kwam het verdrietige bericht dat onze Jopie Visser na een ziekbed is 
overleden op 81 jarige leeftijd. Ik heb de eer het In Memoriam te mogen schrijven en doe dat 
uiteraard graag en met veel goede herinneringen. 

Toen ik als 10 jarig jochie in 1972 bij T.C.N.H., toen nog bij het Mercatorpein in de speeltuin, 
kwam waren Jopie en Jan de eersten die ik leerde kennen. Jopie was een van de grote motoren 
van T.C.N.H.. Zat volgens mij toen al in het bestuur als penningmeester, speelde in het eerste 
en deed heel veel in de vereniging. Ik was al snel heel vaak op het veld te vinden, nog geen 
social media etc. dus korfbal was ons leven. Dat gold zeker ook voor Jopie, zij was er altijd en 
vormde samen met haar Jan de kern van T.C.N.H. 

Na haar rol als penningmeester ook nog vele jaren als voorzitter en zeer zeker het gezicht van 
de club naar buiten toe, iedereen binnen korfballend Amsterdam kon Jopie volgens mij. 

Al snel hadden we als jeugd een echte fanclub en gingen altijd met het eerste mee, we konden 
dan ook altijd met Jan en Jopie meerijden, het was nooit teveel, gastvrij als ze was kwamen 
we ook zeer regelmatig in de Marnixstraat bij haar thuis en dat was altijd super gezellig. Ze 
was ook bij alle jeugdwedstrijden, als trainster of als toeschouwer, T.C.N.H. was haar thuis. 

Jopie was de aanvoerster van het eerste, ik kwam op vrij jonge leeftijd ook met de selectie in 
aanraking en vanaf 15 jaar stond ik regelmatig reserve, ook dan was Jopie er altijd als een 
soort moederkloek om je op te vangen en gerust te stellen zodat je als jonkie toch gerust met 
de helden uit het eerste mee mocht doen. 

Op 16 jarige leeftijd kwam ik in het team en kwam toen bij Jopie in het vak. Ik kan je uit 
ervaring vertellen dat het als tegenstander niet prettig was om tegen Jopie te spelen want het 
was gewoon een hele goede en slimme dame. Fanatisme en felheid daarbij maakte het plaatje 
compleet. Het was heerlijk om als jonge jongen bij mensen als Jopie en Jan te staan, je kon in 
alle vrijheid je gang gaan, de opvang van deze routiniers was er altijd. Ik had er toen veel aan 
en heb er ook voor later veel van geleerd. 

Na vele jaren in het eerste ging Jopie op een gegeven moment lager spelen maar ze bleef altijd 
het eerste op een positieve manier steunen. Haar bijdrage aan de vereniging was 
onbeschrijfelijk, zonder Jopie en Jan had T.C.N.H. het zeker niet zo lang volgehouden. In 
haar rol als voorzitter bleef Jopie de grote motor van de vereniging, ze wist alles en als bleek 
dat dat niet zo was zorgde ze er wel voor dat ze het snel wel wist. Haar nuchtere manier van 
dingen benaderen was altijd weer bijzonder. 
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Toen Jopie na heel veel jaren stopte met het bestuur kwam ik erin, zij was er dan wel uit maar 
toch ook weer niet want ze wist altijd alles en vond het fijn om ook met mij en anderen 
daarover te blijven praten, stoppen met bestuur en loslaten waren toch verschillende dingen. 

Ook na het actieve korfbal en bestuursleven bleef Jopie trouw aan de club, eerst aan haar 
T.C.N.H. maar later ook na de fusie bij Sporting West was ze zeer regelmatig met haar oude 
maatjes aan het veld te vinden met een drankje en een praatje. 

Zelf ben ik de afgelopen jaren minder op het veld geweest maar hoorde uiteraard nog wel dat 
de oude groep met Jopie er nog zoveel mogelijk was, ook tijdens haar ziekte was Jopie daar 
nog bij. 

Nu is Jopie er niet meer en zij zal zeer gemist worden door iedereen die haar gekend heeft. 
Een op en top verenigingsmens en gewoon een topwijf! Iedere vereniging, iedere jonge speler 
mag zich iemand als Jopie wensen, voor mij en vele anderen binnen T.C.N.H. is dat van groot 
belang geweest, ik zal haar dan ook nooit vergeten! 

Vooral voor Jan, Jolanda, Sandra, kleinkinderen en de familie natuurlijk een enorm 
onbeschrijfelijk verlies, ook als vrouw, moeder en oma zal zij zeer gemist worden, ik wens 
jullie allemaal heel, heel veel sterkte met het verlies van “onze” Jopie. 

Hans Smits 

De uitvaart van Jopie vindt plaats op donderdag 5 maart a.s om 13.00 uur op Westgaarde. Zie 
voor de rouwkaart ook de website 

Redactieschema seizoen 2019 – 2020 
 
Clubblad van:  Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 
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 zaalperiode 
 
Ook in de winterperiode zal ons clubhuis veelvuldig gebruikt worden en moeten we er af en toe een 
doekje doorheen halen. Onderstaand weer een schema zodat iedereen weet waar hij aan toe is.  
 
Groet Ellen 
 
Week van 2 maart Sporting West 2 
Week van 16 maart Sporting West 1 
Week van 30 maart Sporting West A2 en A1 
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Van de Technische Commissie 
 
Hoi allemaal, 
 
Hier een stukje van de TC, gezellig hebben we wat te lezen. Wie doet dat eigenlijk nog? Mij 
benieuwen wie me zal aanspreken op de informatie die jullie uit het krantje kunnen halen…. 
 
De TC (lees: Frans, Dennis en Hilda) is erg druk geweest de afgelopen periode met het vastleggen 
van een nieuwe hoofdtrainer voor onze mooie vereniging. En dit is gelukt! Zoals reeds 
gecommuniceerd via social media zal vanaf het seizoen 2020/2021 Aad Witteman de nieuwe 
hoofdtrainer worden. Aad is nu nog trainer bij Luno en heeft voorheen o.a. Swift getraind. Zijn 
spelende achtergrond ligt bij TOP Sassenheim. Wij hebben Aad ervaren als een zeer enthousiaste 
korfbal liefhebber met een moderne, tactische visie op het spel, geïnspireerd door korfbal op league-
niveau. Nogmaals van harte welkom Aad en wij wensen je veel succes! 
 
En dan nu de focus op dit resterende seizoen. Het eerste team heeft nog steeds zicht op een derde 
plek in de tweede klasse. Met zondag DKV Victoria op het programma is de kans reëel dat er een 
goede stap in deze richting wordt gezet.  
Team 2 heeft het lastig in de reserve tweede klasse, zij zijn ingedeeld in een poule voor “oud” 
hoofdklasse/league spelers. Er is nog geen punt binnengehaald, maar het vertoonde spelbeeld biedt 
perspectief voor de resterende wedstrijden op het veld waar zij bovenaan staan in de derde klasse. 
De spirit is goed en er wordt zeer hard getraind om het niveau aan te kunnen, dit gaat bij sommige 
wedstrijden erg goed.  
Team 3 doet het naar behoren in de derde klasse, met een mooie overwinning zondag op het altijd 
lastige Aurora. Als er zondag gewonnen wordt van DKV Victoria dan is degradatie weer een stapje 
verder weg van het eindresultaat. Zet em op!! 
 
En dan de teams 4 t/m 7, het fundament van onze vereniging, waar ik tot mijn spijt niet zoveel over 
kan vertellen anders dan de standen die u ook terug kunt vinden in de KNKV app. Deze ploegen zie ik 
niet spelen aangezien zij altijd contra spelen van mijn eigen wedstrijden. Een waardeloos excuus, ik 
kan er helaas niet heel veel meer van maken.  
 
Tot zover! 
Een sportieve groet,  
Amber Baaij 
 
Nieuwe leden 
 

• Tamara Bos   junior 
• Luc Lemmens    pupil 
• Emma D’Onoerio   pupil  
• Ashley Roeloff    pupil 
• Jose Manuel Osorio Valencia  pupil 

 
Van harte welkom bij Sporting West. We hopen dat jullie een fijne, sportieve tijd bij onze vereniging 
zult hebben.  
 
Uitslagen  
 
zondag 1 maart 2020 
2G WK11265 01/03 14:35 Sporting West 1 DKB 1 22 19 
R2G WK14031 01/03 13:20 Sporting West 2 HKV / Ons Eibernest 3 18 21 
R3M WK14053 01/03 12:10 Sporting West 3 Aurora 2 17 9 
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S-212 BK14150 01/03 14:10 Stormvogels 2 Sporting West 5 13 10 
S-211 BK14153 01/03 15:00 DOC 2 Sporting West 6 11 13 
zaterdag 29 februari 2020  
R4P WK14701 29/02 15:15 DSO 2 Sporting West 4 12 10 
S-030 BK15580 29/02 15:35 Sporting West 7 Rapid 4 8 9 
dinsdag 11 februari 2020  
M-020 BK38245 11/02 21:00 Atlantis MW1 Sporting West / SKV MW1 16 14 
zondag 9 februari 2020  
R2G WK15480 09/02 13:05 Sporting West 2 Sporting Trigon 3 12 15 
S-211 BK14089 09/02 11:00 KZ / Thermo4U 11 Sporting West 6 14 12 
zaterdag 8 februari 2020  
R4P WK16177 08/02 13:00 Sporting West 4 Roda 3 9 17 
S-030 BK16165 08/02 15:20 Sporting West 7 Argus 2 12 17 
woensdag 5 februari 2020  
M-020 BK38620 05/02 20:45 Sporting West / SKV MW1 Synergo MW2 15 17 
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Wat komen gaat 
 
woensdag 4 maart 2020 

BK38636 04/03 
20:45 

Sporting West / SKV 
MW1 Hebbes MW1 Inloophal Amsterdam 

zaterdag 7 maart 2020 

BK16685 07/03 
14:00 Kleine Sluis 1 Sporting West 7 Veerburg Anna 

Paulowna 

WK16248 07/03 
15:00 Sporting West 4 OVVO 5 Inloophal Amsterdam 

zondag 8 maart 2020 

BK13569 08/03 
12:00 Sporting West 5 OKV 4 Inloophal Amsterdam 

BK13570 08/03 
13:10 Sporting West 6 Celeritas 1 Inloophal Amsterdam 

WK16289 08/03 
14:35 DKV Victoria 2 Sporting West 3 Diemen Diemen 

WK16225 08/03 
14:45 KZ / Thermo4U 6 Sporting West 2 De Koog Koog ad Zaan 

WK12439 08/03 
15:50 DKV Victoria 1 Sporting West 1 Diemen Diemen 

woensdag 11 maart 2020 

BK38265 11/03 
20:00 Oranje Nassau MW2 Sporting West / SKV 

MW1 
Sporthallen 
Zuid Amsterdam 

zaterdag 14 maart 2020 

WK14712 14/03 
19:20 ZKC '31 4 Sporting West 4 De Tref Zaandam 

zondag 15 maart 2020 

WK16474 15/03 
12:10 Sporting West 3 Furore 2 Inloophal Amsterdam 

BK14163 15/03 
12:20 HBC 2 Sporting West 6 De 

Waterakkers Heemskerk 

BK14170 15/03 
13:15 

Groen Geel / IJskoud de 
Beste 9 Sporting West 5 Groen-Geelhal Wormer 

WK16447 15/03 
13:20 Sporting West 2 Refleks 3 Inloophal Amsterdam 

WK12567 15/03 
14:35 Sporting West 1 Furore 1 Inloophal Amsterdam 
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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 Jeffrey Beckers 
 

  
Lid - TJC Joost Hanewinkel 
 
 
Lid - JAC Grea Hage 
06-22560292 | grea_hage@hotmail.com 
  
 
  

 
 
 
Hoi Allemaal, 
 
We zijn alweer over de helft van de zaalcompetitie. Het Westerpark, daar kunnen we binnenkort weer 
van gaan genieten. Dat betekent ook dat we weer bijna op kamp gaan, ik kan niet wachten! Maar 
eerst nog een stukje zaal om af te ronden.  
 
Afgelopen zondag was de E1 o.l.v. coach Molly het ‘team van de week’ en mocht oplopen met het 1e 
team. Wat een enthousiasme, zowel vanuit de kinderen als de ouders en het overige publiek langs de 
kant. Dat was erg leuk om te zien. Foto’s zijn hier te bekijken: 
https://www.sportingwest.com/2020/03/de-e1-als-team-van-de-week-2/ 
  

  
 
Jeugdactiviteiten  
Pinksterkampfilm / Oscars 
Helaas is het niet gelukt om de film op tijd af te krijgen, het JAC zoekt naar een nieuwe geschikte 
datum. Dit laten we jullie nog weten!  
 
Pinksterkamp editie 2020 komt alweer steeds dichterbij…. Op 29 mei vertrekt de bus alweer naar….? 
En het thema is…?     
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	Sponsorcontract Bonarius ondertekenen  

Zondag 15 maart is een belangrijke datum om te noteren. Op die dag spelen niet alleen het  
derde, tweede en eerste team thuis; na alle wedstrijden zullen er in de sporthal diverse feestelijkheden 
plaatsvinden voor de hele vereniging. Rond 16.00uur zal namelijk officieel het nieuwe sponsorcontract 
met  Bonarius  ondertekend  worden  en  zal  er  een  heel  mooi  cadeau  uitgereikt  worden  aan  
alle aanwezige jeugdleden.  
 
Kom in je tenue, want er wordt ook nog een nieuwe verenigingsfoto gemaakt met alle senioren en 
jeugdleden!  Na afloop staat er voor jullie allemaal wat te drinken klaar in de kantine.  
 
Dus kom allemaal en zorg dat je tenue in de plooi en je haar goed zit! 
 
AHOY korfbalfinale 
SPORTING WEST/BONARIUS.COM returns to AHOY!! 
4 april is weer de jaarlijkse korfbal league finale, dit jaar in Ahoy Rotterdam. 
Als vereniging lijkt het ons leuk om de finalisten als club gezamenlijk aan te gaan moedigen. 
Als club zullen wij een bus regelen, hierin is plek voor maximaal 63 personen. Meld je dus snel 
aan, want vol is vol! De kosten zullen, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden, tussen de 19 en 
21 Euro liggen. Graag horen we wie mee wil! 
Aanmelden via https://sportingwest.com/aanmelden-korfbal-league-finale-ahoy/ Iedereen is welkom 
om mee te gaan, dus mocht je anderen geïnteresseerden weten schroom niet om ze zich aan te laten 
melden. 
 
Alvast wat huishoudelijke informatie voor op de dag zelf*: 
· 11.30 uur verzamelen bij de molen op de Haarlemmerweg 
· 11.45 uur vertrek bus 
· 13.00 uur Geschatte aankomsttijd Ahoy 
· 13.30 uur aanvang finale A jeugd 
· 16.00 uur aanvang Cashback World Korfbal Leaguefinale 
· 18.15 uur vertrek terug naar Amsterdam 
· 19.30 uur geschatte terugkomsttijd Amsterdam 
*Tijden nog onder voorbehoud 
 
TeamNL bij Sporting West 
TeamNL komt naar onze club in het Westerpark. We hebben een tijd geleden een uitnodiging 
geschreven aan TeamNL met daarin onze ideeën voor een leuke en leerzame avond. We zijn er trots 
op dat we zijn uitgenodigd en we gaan er wat moois van maken! Het exacte programma gaan we 
binnenkort opstellen, maar zet 11 mei alvast in je agenda vanaf 17:00. 
 
Noteer in je agenda van 2020 
xx xxxxx  Pinksterkampfilm / Oscars 
15 maart  Sponsorcontract Bonarius ondertekenen 
4 april   AHOY korfbalfinale 
18 april   Lentefeest: ontbijt + spelletjes 
11 mei   TeamNL in Amsterdam 
21 mei   Palentoernooi  
29 mei t/m 1 juni Pinksterkamp  
 
Groetjes, Grea (namens de JC, het JAC) 
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	Wat geweest is 

 
zaterdag 29 februari 2020  
A2F WK16511 29/02 13:15 Sporting West A1 Huizen A1 15 10 
A-028 BK16782 29/02 12:05 Sporting West A2 Rohda A1 14 9 
D-038 BK35371 29/02 12:00 KZ / Thermo4U D2 Sporting West D1 13 4 
E-056 BK39200 29/02 09:55 KZ / Thermo4U E2 Sporting West / Argus E1 10 5 
zaterdag 15 februari 2020  
A-028 BK17042 15/02 17:40 Aurora / DKV A1 Sporting West A2 13 15 
C-036 BK22166 15/02 14:10 Fiducia C2 Sporting West C1 7 3 
zaterdag 8 februari 2020  
A2F WK17514 08/02 16:45 AW.DTV A2 Sporting West A1 22 18 
A-028 BK18490 08/02 14:00 Thor A2 Sporting West A2 15 15 
B-030 BK19787 08/02 12:00 Sporting West B1 KVA B2 9 6 
C-036 BK22117 08/02 11:00 Sporting West C1 Luno C1 7 5 
C-037 BK22105 08/02 10:30 Blauw-Wit C1 Sporting West C2 12 4 
D-038 BK35370 08/02 09:00 Sporting West D1 Ados D1 4 4 
E-056 BK29308 08/02 11:00 Groen Geel / IJskoud de Beste E1 Sporting West / Argus E1 15 6 
E-059 BK29287 08/02 10:00 Sporting West / Argus E2 Blauw-Wit E3 2 8 

 
Wat komen gaat 
 
zaterdag 7 maart 2020 

BK36851 07/03 
10:00 

Sporting West / 
Argus E2 DKV Victoria E3 Inloophal Amsterdam 

BK39213 07/03 
10:00 

Sporting West / 
Argus E1 

Groen Geel / IJskoud de 
Beste E2 Inloophal Amsterdam 

BK21087 07/03 
11:00 Sporting West B1 Swift B2 Inloophal Amsterdam 

BK23292 07/03 
12:00 Sporting West C2 DOC C1 Inloophal Amsterdam 

WK16997 07/03 
12:00 Tweemaal Zes A1 Sporting West A1 De Vierstee Maartensdijk 

BK23797 07/03 
13:00 Sporting West C1 Gemini C1 Inloophal Amsterdam 

BK17658 07/03 
13:20 Rapid A1 Sporting West A2 Kennemer 

Sportcentrum Haarlem 

BK35372 07/03 
14:00 Sporting West D1 ZKC '31 D1 Inloophal Amsterdam 

zaterdag 14 maart 2020 

BK29694 14/03 
09:00 DKV Victoria E1 Sporting West / Argus E1 Diemen Diemen 

BK35366 14/03 
09:00 Sporting West D1 Badhoevedorp D1 Inloophal Amsterdam 

BK29383 14/03 KVA E2 Sporting West / Argus E2 Nieuwe Bankrashal Amstelveen 
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	10:00 

BK17695 14/03 
11:00 Sporting West A2 KIOS A2 Inloophal Amsterdam 

BK22275 14/03 
12:00 Reeuwijk C1 Sporting West C1 De Meerkoet Reeuwijk 

WK17026 14/03 
12:10 Sporting West A1 Nova A1 Inloophal Amsterdam 

BK22291 14/03 
16:10 Rapid C1 Sporting West C2 Kennemer 

Sportcentrum Haarlem 

 
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  0299-643511  en/of probeer 
eventueel onderling te ruilen. 

zaterdag 07 maart 2020 
10:00 Sporting West / Argus E1 Ruud Heckman 
10:00 Sporting West / Argus E2 Folkert van Oostveen 
11:00 Sporting West B1 Nando Wassenaar 
12:00 Sporting West C2 Ruud Heckman 
13:00 Sporting West C1 Vera van Atteveld 
14:00 Sporting West D1 Iris Willems 
zaterdag 14 maart 2020 
09:00 Sporting West D1 Simon Broersen Winnubst 
11:00 Sporting West A2 Nando Wassenaar 
12:10 Sporting West A1 Johann Ruiter 

Team van de week: De E1 

Zondag 1 maart was de E1 team van de week. Het team bestaat uit 6 spelers. Lasse, Jinne, Jairo, 
Sam en Elvis zijn de jongens. Chiara is het enige meisje. Ze mag dus eigenlijk nooit ziek zijn of op 
vakantie. In de E, en ook de F, moet er namelijk altijd een meisje in het veld staan. Je mag wel met 4 
meisjes spelen, maar niet met 4 jongens. 

Vorig seizoen waren ze ook al E1 en sloten het seizoen af met 2 kampioenschappen. Dit seizoen 
spelen ze in veel zwaardere poules. Op het veld werd er nog wel lang meegedaan voor de titel, maar 
uiteindelijk werden ze 3e. In de zaal zijn ze naar een nog iets zwaardere poule gegaan, waar nog meer 
inzet gevraagd wordt. Dat die inzet wel gegeven wordt blijkt wel uit het feit dat ze in veel wedstrijden 
heel lang gelijk op gaan met hun tegenstander, maar dan net nog in de laatste 5 minuten moeten 
afhaken. 

1-3-2020 14.35  SW/B  DKB   E1 
15-3-2020 14.35 SW/B  Furore   F1 
29-3-2020 14.35 SW/B  ALO   Kangoeroes en eigen jeugd 
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	Team van de week 2: De F1. 

Met ingang van de voorjaarscompetitie hebben we er een nieuw team bij: de F1. In de zaal wordt er al 
druk getraind en geoefend. Er zijn ook al oefenwedstrijden gespeeld tegen Blauw Wit. 

Zaterdag 4 april gaat het dan echt beginnen voor Isabelle, Emma, Mischa, Ashley, Adrian, Luc en 
José. 4 meisjes en 3 jongens. We hoeven dan ook niet bang te zijn om zonder het “verplichte” meisje 
te hoeven spelen. 

Ze spelen dan hun eerste echte oefenwedstrijd in Weesp tegen Atlantis. In Weesp, want ook dit team 
is een combi met Argus uit ons nieuwe stadsdeel Weesp. In de competitie zijn de trainingen en 
thuiswedstrijden wel in het Westerpark. 

Behalve dat het een talentvol team is, is het ook een team vol talen. Er wordt Engels, Spaans, 
Italiaans, Grieks en zelfs Nederlands gesproken door de kinderen. 

Trainers zijn Puk, Richard en Selma. 

Zondag 15 maart staan ze in de schijnwerpers en worden ze voorgesteld aan het Sporting West 
publiek als team van de week. 

Schotcompetitie 2020. 

De schotcompetitie 2020 is gespeeld. De winnaars gaan naar de finale bij Blauw Wit. Die finale is op 
zondag 8 maart.  

De F en de E spelen tijdens de rust van Blauw Wit 2 tegen LDODK. Dat zal rond 13.15 uur zijn. 

De D,C en B doen dit in de rust van de Wedstrijd van Blauw Wit 1 tegen LDODK. Dit zal rond 15 uur 
zijn. 

Bij de Kangoeroes werd Tijm winnaar met 4 doelpunten.  

Bij de F1 was Emma winnaar met 5 doelpunten. 

Bij de E werd Lasse uit de E1 de grote winnaar met 9 doelpunten.  

Winnaars van de E2 werden Keano en Jip met 7 doelpunten. Evenveel als Sam uit de E1. 

Bij de D werd Paul de winnaar met 11 doelpunten. 

Bij de C was het nog even spannend wie er naar de finale kon. De C1 had al meegedaan en daar 
werd Tika de winnaar met 10 doelpunten.De C2 moest later en daar werd Luz winnaar na een shoot 
out met Mos. Tika is de winnaar bij de C en gaat naar Blauw Wit. 

Bij de B was er ook een shoot out nodig tussen Julius en Tuur om de winnaar te bepalen. Dat werd 
Tuur. 

Zondag 8 maart is dan de grote finale. Emma en Lasse worden om 12.45 uur verwacht. Paul en Tika 
worden uiterlijk 14.30 uur. 

Gelukkig zijn er ook nog spelers die komen helpen. Sylvia, Sacha, Mos en Tuur worden uiterlijk 12.45 
uur verwacht.  

Zijn er nog meer spelers die willen helpen als afvangers bij de finalisten? 
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Oefenwedstrijd D/E tegen Blauw Wit 
Donderdag 13 februari speelden een mix van E en D tegen een mix van D en E van Blauw Wit. 
Bedoeling was om met de E spelers te oefenen in 2 vakken. Manuel mocht zich aanvoerder noemen 
en hij begon met Keano, Paul en Fionnuir in de aanval. In de verdediging begonnen Joanie, Elvis, 
Oscar en Gabriel. Eerste wissels waren Yanoah en Irma. Irma kwam echter wat later. 
De teams waren aardig in balans. Na 10 minuten was er 1 maal gescoord door Keano. Na een korte 
time out ging Paul even naar de kant voor Yanoah. Deze periode wist alleen Blauw Wit te scoren. De 
ruststand werd 1-1. Na de rust kwam Paul erin voor Joanie. Blauw Wit begon gelijk scherp en wist 
meteen te scoren. Gelukkig wist ook Keano weer te scoren en was het weer gelijk. Vlak voor de time 
out kwam Blauw Wit weer voor. In het laatste kwart kon ook Irma nog even meespelen. Paul wist te 
scoren en zo werd het een 3-3 gelijkspel. Een leuke wedstrijd die een juiste uitslag had. 
 
 
Voorlopig programma oefenwedstrijden 
 
Zaterdag 4 april 
Westerpark 
Sporting West/Bonarius.com  D1-Swift D1 9.30 uur 
 
Argus-Weesp 
Sporting West/Bonarius.com E1-Tempo E1 9 uur 
Sporting West/Bonarius.com F1-Atlantis F2 10 uur 
Kangoeroe uur     9.30-11 uur 
 
Zaterdag 11 april 
Westerpark 
Sporting West/Bonarius.com A2- Ados A1 11.30 uur 
Sporting West/Bonarius.com A2-Furore A3 14.00 uur 
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