
  

 

Nieuwsbrief nr 01 - Seizoen 2021-2022 

 

 

  

 

OPENING 
Beste leden, 
We staan in de startblokken om weer te beginnen. Laten we hopen dat het een mooi seizoen wordt, welke niet 
opnieuw door Corona perikelen wordt gedwarsboomd. Het bestuur, de commissies , de trainers, de barbezetting 
en alle overige vrijwilligers zijn er klaar voor. Wat ons betreft:  " Let the games begin" . 

 

Beste leden, 
De vereniging komt weer langzaam tot leven. We hopen dat we Corona buiten de deur kunnen houden en 
dat we als vereniging weer terug kunnen naar het oude normaal. En dat wil zeggen: spelen van 
competitiewedstrijden, publiek langs de lijn, clubhuis open, trainen zonder leeftijdsonderscheid etc. Aan de 
voorbereiding zal het niet liggen want de TC ism de trainers hebben een mooi oefenprogramma voor alle 
teams in elkaar weten te draaien.  
De selectie heeft al een aantal trainingen achter de rug en gaat aanstaande vrijdag voor een 



 

trainingsweekend op pad. Bijzonder is deze keer dat iedereen gevraagd is om zich vooraf te laten testen 
op Corona om risico te vermijden dat we een outbreak krijgen.  
Inmiddels is ook het wedstrijdschema voor het eerste deel van de veldcompetitie ingevuld. Kijk onder het 
kopje TC voor de links naar oefenprogramma en wedstrijdprogramma. Overigens zijn die ook rechtstreeks 
op de website:  www.sportingwest.com te vinden. 
En dan zijn er ook nog andere zaken te melden: 
- De Jeugdcommissie gaat op 28 augustus het derde deel van het niet gehouden Pinksterkamp alsnog 
uitvoeren (zie verderop in deze nieuwsbrief). 
- Bij de senioren heeft de eerste activiteit in de vorm van een afgeslankt palentoernooi al plaatsgevonden, 
met Ilja (speciaal overgekomen vanuit Zeeland) en Tessa als terechte winnaars.( zie ze glunderen 
verderop in de nieuwsbrief) 
- Richard en Molly zijn weer zeer actief op de woensdag en de zaterdag om de kangaroes en jong pupillen 
de eerste beginselen bij te brengen. 
Kortom: we zijn weer begonnen. Het voelt fantastisch. 
 
Rob 

 

 

Hoi Allemaal, 
Ondanks de stille periode toch weer drie nieuwe aanmeldingen: 
Felix Kievit                 27-01-1990. Seniorenheer 
Isabella van Vugt       13-04-2016. Kangaroe dame 
Kathelijne Gerrits.      26-01-2012. Pupillendame 
Van harte welkom bij de club. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zult hebben. 

  

 

Hoi Allemaal, 
 
Alweer een zomer voorbij! Althans nog niet helemaal, maar er zijn alweer een hoop kids terug van 
vakantie. Ook de JC en de TJC maken zich weer op voor een nieuw seizoen korfbal geweld in het 
Westerpark. De selectie is afgelopen week gestart en ook een aantal jeugdploegen zag ik alweer de eerste 
ballen door de mand laten vallen. Een jaar zonder corona gedoe... daar gaan we voor! 
  
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 in overleg met de 
trainers. Het kan dus zijn dat je alweer begonnen bent. In de eerste weken moeten we soms nog wat 



schuiven vanwege oefenwedstrijden maar daarna gaat het reguliere schema in. 
  
Eerste wedstrijden 
Het eerste wedstrijd weekend is 11-12 september, dat is dit jaar ruim nadat alle vakanties over zijn dus we 
verwachten dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn. Klik op het wedstrijdschema en schrijf de datums 
goed in je agenda  
  
Oefenwedstrijden 
Op de website tref je de oefenwedstrijden aan, geef tijdig aan je trainer door of je hierbij kan zijn 
  
KNKV 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. 
  
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 oudere jeugdleden moeten hun spelregelbewijs gaan halen. Laura zal iedereen in aankomende 
weken 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 
Jullie treffen hier het trainingsschema aan. Mocht er nog wat wijzigen dat zul je dit via je trainer horen. 
  
Trainers & Coaches, 
Op alle ploegjes is het weer gelukt een trainer/coach te vinden.  

• F en Inloop, Richard & Nikki 
• E2, Molly 
• E1, Tamara 
• D1, Jeffrey B & Joost 
• C1, Eva & Robin 
• B1, Agnes & Teri 
• A2, Johan, Maaike & Nina 
• A1, Mitchell & Anna 

Alle trainers, veel succes dit seizoen! 
 
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. 
 
Tot zover. We zien elkaar snel weer op het veld. 
 
Namens de JC, 
Stefan 

 

 

Hoi Allemaal, 

Het begin van het seizoen komt er aan. Het wedstrijdschema voor de eerste helft veld is bekend en we 
gaan er weer met goede moed aan beginnen! Zet het allemaal in de agenda! 

Namens de TC Tessa & Nona 

 

 

Beste leden, 
De incassovrije maanden zijn weer voorbij. Rond 25 augustus zal ik de eerste incasso's aan de bank 
opsturen om 1/10 deel van de jaarcontributie bij iedereen te incasseren. Houden jullie rekening met 
voldoende saldo op de bij ons opgegeven rekening? 
 
Zoals bekend wordt er vanwege milieueisen inmiddels 15 cent statiegeld geheven op kleine plastic flesjes. 
Het is de bedoeling dat deze flesjes niet meer in het vuilnis verdwijnen, maar worden ingezameld. Hiervoor 
zullen we speciale zakken aanschaffen zodat we de flesjes (inclusief dop) kunnen retourneren bij onze 
leverancier. Sportverenigingen betalen geen geld terug bij inlevering van de flesjes. Wat wel kan is dat we 
in onze kassa een aftrek toepassen op een nog openstaande bon. Vraagt u echter geen statiegeld terug, 
dan komt dit ten goede aan de club.  
 
In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt dat het clubhuis buiten van een nieuwe verflaag is voorzien. 
Gezien de staat van het hout was dat ook echt nodig. In de afgelopen periode is ook de brandveiligheid 
van het gebouw aangepakt. Dat betekent controle en aanschaf van blusmiddelen, maar ook toepassen van 
draaicilinders op de vluchtdeuren. Hiertoe zijn nieuwe cilinders gemaakt, waarvan er inmiddels 1 is 
gemonteerd in de deur bij het veld. Alle sleutelhouders dienen hun sleutel (uiteraard nadat eerst het alarm 
is afgezet) even te proberen. Aan de deur is een formulier bevestigd waarop kan worden aangegeven of je 
sleutel past of niet. Er wordt dan indien nodig voor een vervangende sleutel gezorgd. 



 

 

Hoi Allemaal, 

Zaterdag 21 augustus 2021 is het volgende Kangoeroe uur en Kleuterbal.  
Ook is er dan weer een oefenuur voor kinderen die kennis willen maken met korfbal.  
De zaterdag is dus voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar. De trainingen zijn van 10 tot 11 uur op ons veld 
in het Westerpark. 
 
Vanaf woensdag 18 augustus is het ook weer mogelijk voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar om mee te 
komen trainen en zo kennis te maken met korfbal en Sporting West. Dan trainen we van 17.30 tot 18.30 
uur op ons veld in het Westerpark. 

 

Hoi Allemaal, 
 
Het JAC organiseert 28 augustus een openingsactiviteit in het Westerpark. Jij komt toch ook? 
 
Geef je op bij je coach! 



 

 

 

 

 

Hoi Allemaal, 
Onlangs heeft de geluidsinstallatie een upgrade ondergaan. Oorspronkelijk was het idee om de oude te 
laten schoonmaken, maar dat bleek niet meer mogelijk. De drukknopjes zijn door veelvuldig gebruik 
helaas naar de knoppen geholpen. Voor het gemak hebben we eenzelfde apparaat aangeschaft, maar nu 
met een uitbreiding via bluetooth. Dat betekent dat het kabeltje voor aansluiting niet meer nodig is. 
Iedereen kan nu muziek vanaf de  eigen telefoon via bluetooth laten horen. Vraag Stefan even hoe de 
instelling daarvoor kan worden geactiveerd. 



 

 

Hoi Allemaal, 
De winnaars van het palentoernooi: Tessa en Ilja 
 

 
 
 
  

 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


