
	
2e nieuwsbrief 
Alweer een hoop gebeurd sinds de laatste update. Vandaag een belangrijk stuk van 
het Bestuur en de gezamenlijke commissies. Daarnaast wat verwijzingen naar al 
bestaande informatie die je wellicht gemist hebt. 
 
Ook zijn we weer aan het trainen! Yes het mag weer. 
 

	
	
Beste leden, 
  
Eind vorige week werden wij geconfronteerd met een bericht vanuit de KNKV dat 
volgend seizoen nog meer zondagverenigingen er voor gekozen hebben om de 
overstap naar de zaterdag te maken.  
Dit heeft voor onze teams in de wedstrijdsport (1e, 2e en 3e) tot gevolg dat zij niet 
ingedeeld kunnen worden in volwaardige zondagcompetities.  
  
De mogelijkheden die werden voorgelegd om deze teams in te delen varieerden van: 

• een regionale competitie met meer dan de helft van de wedstrijden op 
zaterdag of; 

• een landelijkere (Brabant of Friesland/Groningen) competitie op zondag. Ook 
in de landelijke competities zouden minimaal 2 zaterdagploegen ingedeeld 
moeten worden;  

• voor het 3e team was het zelfs alleen maar mogelijk om of af te reizen naar 
Friesland/Groningen en omgeving op zondag of regionaal uitsluitend met 
zaterdagploegen te worden ingedeeld. 

• De teams in te delen in volledige zaterdagcompetities 



  
We hebben helaas moeten concluderen dat voor welke indeling ook wordt gekozen 
de wedstrijden van de 3 eerste teams binnen een weekend verspreid over de 
zaterdag en zondag worden gespeeld waarbij het merendeel van de wedstrijden 
sowieso op de zaterdag zou plaatsvinden. 
  
Het invullen van de teams met reserves gaat hierdoor problemen opleveren omdat 
niet iedereen op beide weekenddagen beschikbaar kan zijn. Ook de dagen waarop 
de eigen wedstrijden worden gespeeld kunnen dan elk weekend anders zijn. 
  
Het afgelopen weekend heeft het bestuur, TC, JC en scheidsrechterscommissie de 
koppen bij elkaar gestoken en keuzes moeten maken. 
Na alle voordelen en nadelen te hebben afgewogen zijn wij gezamenlijk tot de 
conclusie gekomen om er (versneld) voor te kiezen om ook onze vereniging, in ieder 
geval voor de zaalcompetitie, uit te laten komen in zaterdagcompetities.  
  
Met name zien wij het voordeel in de beschikbaarheid van de spelers en de 
binding/gezelligheid bij de thuiswedstrijden door het spelen op dezelfde dag.  
Voor het 5e en 6e team is het nog wel mogelijk om in een volwaardige 
zondagcompetitie uit te komen maar ook deze teams maken na overleg met de 
spelers de overstap naar de zaterdagcompetitie om dezelfde redenen als hierboven. 
  
Wij realiseren ons dat dit een omslag is binnen een pure zondagvereniging maar zijn 
ook zo realistisch dat hier geen ontkomen aan zou zijn in de nabije toekomst. Wij, en 
ook het KNKV, hebben niet kunnen voorzien dat de move van zondag naar zaterdag 
zo’n vlucht zou nemen bij verenigingen waardoor de nabije toekomst reeds volgend 
seizoen is. 
  
Ten aanzien van het veldseizoen is nog geen definitieve keuze gemaakt omdat er 
nog geen duidelijkheid is bij de KNKV hoe de mogelijke indeling van de 
veldcompetitie er uit gaat zien. Ten opzichte van de zaal zijn andere zaken waar wij 
rekening mee moeten houden in onze afwegingen. Hier gaan wij nu mee aan de slag 
zodat we een weloverwogen besluit kunnen nemen zodra er meer duidelijkheid is 
vanuit het KNKV over de mogelijke indelingen op het veld. 
  
Het is geen gemakkelijk besluit geweest maar hebben er vertrouwen in dat wij de 
juiste keuze hebben gemaakt.  
Sporting West is ook alleen op de zaterdag een mooie en gezellige club! 
  
Bestuur, TC, JC en scheidsrechterscommissie 
 
PS: De snelheid waarmee het KNKV ,na akkoord van ons, de nieuwe indelingen al 
heeft gepubliceerd heeft ertoe geleid dat via de diverse team-apps de 
zaterdag/zondag wijziging al eerder bekend was dan dat wij deze publicatie 
richting  onze leden hebben kunnen uitgeven.  
	



	
	

YES!!! 
 
We zijn weer lekker aan het trainen, het begint weer een beetje te voelen als 
"normaal". Natuurlijk zijn er nog wel een hoop regeltjes voor iedereen, maar we 
hebben geprobeerd daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Je treft meer 
informatie aan onder aan deze e-mail. 
 
Verder is de TJC druk bezig om alle ploegen voor het nieuwe seizoen te gaan 
samenstellen met de daarbij behorende trainers en coaches. Omdat we veel vanaf 
afstand met elkaar moeten organiseren hopen wij als JC en TJC dat iedereen bereid 
is om ook in het nieuwe seizoen de schouders er weer onder te zetten. 
 
Let wel, als je wil stoppen met korfballen (ik kan het me eigenlijk niet voorstellen) dan 
moet je dit voor eind Mei kenbaar maken. Je kan dit alleen doen via de website een 
persoonlijk bedankje aan je trainer of coach is niet voldoende. Mocht je twijfelen en 
wil je meer informatie over het nieuwe seizoen dan kun je altijd een mail of een app'je 
naar mij sturen dan regel ik dat iemand contact met je zoekt. 
 
Voor nu laat ik het hier even bij, maar mochten jullie vragen hebben jullie weten me 
te vinden. 
 
Namens de JC, Stefan (stefan@sportingwest.com) 
 

 
 
 

De pinksterkampfilm! 
Mocht je het gemist hebben? Het eerste deel van de 
Pinksterkampfilm staat online! 
Vanaf nu 3 weken lang een iedere zaterdag stukje nagenieten 
van Pinksterkamp 2019.  
En op 6 juni blikken we terug op 10 jaar Pinksterkamp!!  
Maak een foto en laat ons zien hoe jullie de film aan het kijken 
zijn.  
  
Hieronder de link om de eerste aflevering te bekijken: 
  
KLIK HIER 
 



Ps. Vergeet niet je stem uit te brengen voor de Oscars. Mail dit 
naar hello@timothyhoenson.com. 
Het JAC 
 

Sporting West Corona Updates! 
 
Via de website en Facebook proberen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen omtrent het corona virus en korfballen. Om alles te 
verzamelen kun je nu (bijna) alle informatie op één pagina terug vinden. 
 
Sporting West Corona Updates 
 
 
Check ook de start film via Facebook. 
 
 
 
 

 
 
 

Opzeggen lidmaatschap 
 
Op 31 mei a.s. sluiten we, conform onze statuten, formeel het seizoen 2019/2020 en 
starten we met het nieuwe seizoen. Een historisch gegeven, voortgekomen uit het 
feit dat in het verleden het speelseizoen veel korter was dan vandaag de dag. Op 
onze volgende jaarvergadering zullen we hier nader op in gaan. 
Maar het betekent wel dat de vereniging voor 31 mei a.s. moet weten over welke 
spelers ze in het nieuwe seizoen kan beschikken.  
De enig juiste weg om te bedanken voor de vereniging en dus de 
contributieverplichting te beeindigen per 31 mei a.s. is  via het formulier op 
de website 
 
 


