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OPENING 
Afgelopen week een fantastisch bezoek aan SportingWest/Bonarius.com van het Nederlands team. Lees 
verderop in deze nieuwsbrief het verslag van twee dagen clinics en kijk voor meer foto's op onze website. 



 

 



 

Hi allemaal, 
  
We hebben een paar heerlijke Sporting West weken achter te rug. Er waren gelukkig, naast trainen, ook 
weer andere activiteiten op en rond het veld. Heel voorzichtig begint het oude korfballeven weer terug te 
komen.  
Gelukkig heeft de overheid versoepelingen voor de sportvereniging aangekondigd vanaf 5 juni. 
Jeffrey B is nog steeds alleen maar aan het warm lopen maar mag op korte termijn gelukkig ook weer een 
wedstrijdje spelen. 
De jeugd mag ook wedstrijden spelen tegen andere clubs en de eerste wedstrijden zijn al ingepland! 
  
In het pinksterweekend heeft het JAC een alternatief Pinksterkamp georganiseerd. Helaas viel het 
programma op zaterdag letterlijk in het water.Normaal is er een regenprogamma maar dit kon niet worden 
uitgevoerd omdat we het clubhuis nog niet in mochten. 
Dit deel van Pinksterkamp hebben de kinderen nog tegoed. 
Op zondag geen regen dus dat deel van het kamp kon doorgaan. De keukenploeg was ook weer bij elkaar 
en mochten meteen aan de bak met een lunch. Na de lunch was de zeskamp met uiteraard als afsluiter 
het waterspel. Dit jaar was er ook een stormbaan en de kinderen hebben hier goed gebruik van 
gemaakt. Na het diner was de bonte avond met leuke optredens van de kinderen.De kinderen, leiding en 
keukenploeg hebben genoten van het alternatieve Pinksterkamp. 
  
Vorige week was Team NL bij ons op bezoek en is twee dagen actief bezig geweest met onze leden maar 
ook op scholen in de buurt. Het programma zat top in elkaar en ook alles er om heen was goed 
verzorgd. Kinderen hebben genoten en Sporting West heeft weer een mooi visite kaartje afgegeven bij 
veel kinderen/ouders.Zonder iemand tekort te doen wil ik Stefan danken voor alle tijd, energie en stress die 
hij hierin heeft gestoken.Hij draait zijn hand niet om voor een projectje maar uiteindelijk werd het, door 
Corona, een project met een doorlooptijd van meer dan een jaar! 
  
Afgelopen zaterdag waren er onderlinge wedstrijden voor de junioren en senioren tot 28 jaar. Gevolgd door 
een palentoernooi waar ook senioren van 28 jaar en ouder aan mee konden doen.  
Dit was een mooie aanleiding om het terras weer in te richten, de biertap aan te sluiten en kassa weer aan 
te zetten. Het korfbaldag-gevoel was er weer een beetje!Het was, op een blessure na, een zeer geslaagde 
middag. 
  
Rob is naast penningmeester ook hoofd facilitaire dienst. Ik kan je verzekeren dat dit een dagtaak is. Er is 
altijd wel iets aan de hand met het clubhuis, kleedkamers of veld.Van het zelf uitvoeren van klussen tot het 
onderhouden van contacten met de verschillende afdelingen van de gemeente en bedrijven.Soms moet hij 
een lange adem hebben om iemand van de gemeente er van te overtuigen dat bepaalde acties, lees 
investeringen, ondernomen moeten worden.Het schilderen van de kozijnen en overig houtwerk aan de 
buitenzijde van het clubhuis was zo'n project. Inmiddels is dat afgerond en ziet het er weer prachtig uit. 
  
Geniet van hopelijk heel veel zonnige dagen en alle activiteiten die je weer mag ondernemen.Ik hoop dat 
de belofte van Hugo de Jong, dat het in september weer normaal is, na wordt gekomen want dan gaan we 
weer lekker allemaal korfballen, toeschouwer zijn en genieten van de gezelligheid! 



 

 Hou nog even vol!!! 
 Groetjes 
Irma 

 

 

Hoi Allemaal, 
Het vele werk op woensdag en zaterdagmiddag en de aanwezigheid afgelopen week van het complete 
Nederlands team inclusief bondscoach begint vruchten af te werpen. Zes nieuwe jeugdleden deze keer. 
Daarnaast de aanmelding van trainingslid Lisa en de overstap van Maaike van SKV Amsterdam naar 
Sporting West.  
 
Huub Spits                          pupillenheer            
Izara Zwietering                  pupillendame                
Liefke Latour                       pupillendame            
Alioune Diop.                      pupillenheer   
Charlotte Gager.                 pupillendame 
Carmen Speckers               pupillendame 
Maaike Voorhoeve              senioren spelend lid 
Lisa van Bodegraven          senioren trainend lid 
 
Hartelijk welkom allemaal. Wij hopen dat julie een leuke, sportieve en vooral gezellige tijd bij ons zullen 
hebben. 

 	

 

Hoi Allemaal, 
Vanaf 12 juni is het weer toegestaan om in competitieverband wedstrijden te spelen voor de jeugd tm 17 
jaar. Ter voorbereiding zijn alvast vanaf aanstaande zaterdag enkele oefenwedstrijden afgesproken met de 
vereniging Blauw-Wit.  
 
Zaterdag 5 juni bij Blauw Wit 
11.30  Blauw Wit C1- Sporting West/Bonarius.com C1 
10.30  Blauw Wit C2- Sporting West/Bonarius.com C2 
  9.30  Blauw Wit D1-Sporting West/Bonarius.com D1 
  
Zaterdag 5 juni bij Sporting West 
10-11.30 uur  
Sporting West/Bonarius.com E-Blauw Wit E 
Sporting West/Bonarius.com F-Blauw Wit F 



 

  
Woensdag 9 juni bij Blauw Wit 
16.30-17.30  
Blauw Wit E- Sporting West/Bonarius.com E 
Blauw Wit F- Sporting West/Bonarius.com F 

 

Conceptopstellingen seniorenteams seizoen 2021-2022 
  
Hallo allemaal, 
Helaas is het lopende korfbaljaar met een sisser geëindigd nu de voorjaarscompetitie definitief is afgelast. 
Dit neemt echter niet weg dat we inmiddels iets hebben om naar uit te kijken. Met de snel oplopende 
vaccinatiegraad en het dalende aantal besmettingen is er goede hoop dat het seizoen 2021-2022 wel op 
de reguliere manier van start kan gaan. Reden te meer om vooruit te kijken op het nieuwe seizoen en jullie 
vast mee te nemen in de conceptopstellingen voor de seniorenteams. 
Allereerst wil ik vanaf deze plaats de Jeugd Technische Commissie en de Technische Commissie van SKV 
Amsterdam bedanken voor de samenwerking. Met vereende krachten is het ons gelukt om aan de wensen 
van de meeste spelende leden te voldoen. Zo hebben we het voor elkaar gekregen om de overgang van 
een geruim aantal overkomende junioren dit jaar soepel te laten verlopen. 
Allereerst een aantal algemene mededelingen: 
 
Met de nieuwe versoepelingen is het vanaf 5 juni ook weer voor spelers >27 jaar mogelijk om mee te 
doen met trainingen en wedstrijden binnen de 1,5 meter.  

• Week 23 (31 mei t/m 6 juni) is een overgangsweek waarin de teams het afgelopen seizoen 
kunnen afsluiten. Voor de overkomende junioren wordt gekeken of zij reeds vanaf dinsdag 8 
juni kunnen meetrainen met de selectie. 

• Vanaf week 24 (7 juni t/m 13 juni) trainen alle seniorenteams in de (eventuele) nieuwe 
teamsamenstellingen. Spelers nu ingedeeld in het derde team trainen mee met de selectie. 

• De selectiespelers dienen vanaf maandag 14 juni deel te nemen aan interne wedstrijden.  
• De hele maand juni wordt er nog getraind in teamverband, vanaf 1 juli begint de 

zomervakantie. Over mogelijke zomertrainingen volgt later meer informatie  
• Na de zomer start de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor de selectieteams op dinsdag 10 

augustus. De eerste competitieronde staat gepland voor zaterdag 11 september  

Het midweekteam, dat nu drie seizoenen bestaat, zal vanaf het seizoen 2021-2022 op naam van SKV 
Amsterdam gaan spelen. Dit in verband met de zichtbaarheid van die vereniging. De afgelopen jaren was 
het team al een samenwerking van beide clubs. 
 
Wij eindigen met twee oproepen:  

• We merken dat er, voornamelijk in de lagere teams, nog steeds een tekort aan spelende heren is. 
Mocht je dit lezen en nog overwegen om te gaan spelen en / of iemand kennen die wellicht zou 
willen spelen. Schroom niet om ons te benaderen!  



 

• Daarnaast zijn wij op zoek naar een trainer voor de wekelijkse gezamenlijke training op de 
woensdagavond van het 5de en het 6de team. Dit kunnen ook meerdere personen op roulatiebasis 
zijn. Zin om (af en toe) trainen te geven aan een enthousiaste groep spelers en speelsters? 
Benader ons!  

Voor de conceptopstellingen, kan je klikken op deze link. Mochten er vragen zijn weten jullie ons te vinden. 
Groet van de Senioren Technische Commissie 
Hilda, Amber, Tessa, Pascalle, Cor en Lars 

 

Beste leden, 
Na een mooi artikel over onze nieuwe voorzitter heeft onze verslaggeefster ter plekke Nina de Groot een 
verhaal gemaakt over het bezoek van Team NL, met korte interviews met de bondscoach en diverse 
spelers.  
 
TeamNL bij Sporting West 
  
Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover: TeamNL kwam naar Sporting West om onze jeugd een 
langverwachte trainingsclinic te geven. De blijdschap spatte ervan af, zowel bij de kinderen als bij de 
topsporters die de training verzorgden. 'Zo geweldig dat dit eindelijk weer kan!' 
  
Op het zonovergoten kunstgrasveld in het Westerpark voelt het woensdag bijna als vanouds. Sportende 
kinderen op het veld, ouders en toeschouwers langs de kant en limonade met een koekje voor in de 
pauze. Het grote verschil zit 'm in het kleurenpallet: de groene vlakte staat niet vol met rood-witte, maar 
knal-oranje shirtjes. TeamNL geeft een training van anderhalf uur aan een grote groep jeugdleden van SW, 
in leeftijd variërend van 5 tot 14. Het veld is opgedeeld in twee delen, waar er op links aan de wat oudere 
kinderen vak- en schottraining wordt gegeven en op rechts spelletjes en overgooien centraal staat. 
  
Naast onze eigen Kangoeroes, E'tje, F’jes, D'tjes en C'tjes, is ook een groep leerlingen van de 
Westerparkschool en van De Waterkant uitgenodigd om deel te nemen aan de clinic. SW'ers 
Richard, leraar Jordy en zijn collega Quincy hebben die ochtend nog kinderen en ouders 
geënthousiasmeerd. 'Het is geweldig om hier te zijn, kijk ze genieten!' Gymleraar Quincy straalt. 'Ik hou 
van mijn werk omdat je kinderen echt ziet groeien in hun fysieke ontwikkeling. Echt iedereen kán bewegen 
en sporten, met zoiets worden kids nog extra gestimuleerd om dit vaker te doen.' 
  
TeamNL 
 TeamNL Korfbal bestaat uit twintig spelers, waarvan er twee een selectiestatus hebben (een soort 
stageplek). Het team staat onder leiding van bondscoach Jan Niebeek en assistent-bondscoach Ruben 
Boode. Jan is Amsterdammer sinds 2001, bondscoach van Oranje <16 sinds 2005 en heeft in zijn 
uitvoerige korfbal-carrière zowel gespeeld als gecoached bij BlauwWit. Volgens Jan zijn er drie pijlers waar 
het bij korfbal op internationaal niveau om draait: presteren, presenteren en promotie. ‘Naast de sport zelf, 
de prestatie, is het heel belangrijk om na te denken over wat je als team wilt uitstralen en hoe je anderen 
kan inspireren. Deze clinics zijn onderdeel van onze maatschappelijke rol als aanjagers van de sport. Het 
is echt een geïntegreerd onderdeel van het werk dat het team doet en de spelers vinden het altijd heel erg 



 

leuk.’ 
  
Langs de zijlijn staat trainster van de F’jes, Molly, te genieten. ‘Wat leuk hè, dit. Kijk, die geef ik trainen.’ Ze 
wijst naar een klein, blond meisje dat meteen een doelpunt scoort op één van de lage palen. Molly 
glundert. Ook collega-trainer Richard kijkt goedkeurend toe naar de training die wordt gegeven. ‘Ze doen 
het heel goed,’ beaamt hij, ‘je ziet de kinderen genieten.’ 
  
Tegen het einde van de training krijgen de kinderen een oranje goodie-bag met KNKV-logo uitgedeeld en 
rennen ze rond om maar zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Jet Hendriks, nummer 6 in 
TeamNL, lacht naar de kinderen om haar heen. Ze is zelf net zwanger en gaat over vijf weken met verlof. 
Vindt ze het jammer dat ze de eerste EK-wedstrijd tegen België moet missen? ‘Zeker, maar reken maar 
dat ik op de tribune zit!’ 

 

 

Hoi Allemaal, 

Zaterdag 5 juni 2021 is het volgende Kangoeroe uur en Kleuterbal. 
Voor de E en F is er weer een oefenuur. Vriendjes/neefjes,nichtjes enz. zijn nog steeds zeer welkom om 
mee te doen. 
Het Kangoeroe/Kleuterbal uurtje en het oefenuurtje is van 10 tot 11 uur en bedoeld voor kinderen van 4 tot 
en met 9 jaar. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar (tot 10 jaar) is het ook weer mogelijk om op woensdag te komen trainen.We 
trainen dan van 17.30 tot 18.30 uur. (woensdag 9 juni is er geen trainen). 
De trainingen zijn op ons veld in het Westerpark. 

 

Aad , de trainer van het eerste team roept naast de leden van zijn trainingsgroep iedereen op om mee te 
spelen met een door hem georganiseerde voetbalpoule. Leuk initiatief waar we natuurlijk allemaal graag 
aan mee gaan doen. Lees hieronder hoe hij het heeft georganiseerd.  
 
Hoi allemall 
Het EK voetbal komt er aan. 
Nu vind ik voetbal hartstikke leuk om naar te kijken, maar wedstrijden als Turkije tegen Wales zet ik mijn tv 
niet voor aan. 
Tenzij ik aan een leuke toto mee doe! Dus ik had bedacht om een Toto te starten.Ik heb afgelopen week 
de toto’s die ik maakte bij Kios en Swift even tevoorschijn getoverd en aangepast naar een toto voor het 
EK van 2021. Klik hier voor het inschrijfformulier en als je mee wilt doen dan vul je dat in, stuur je dat op 
aan aadjuhwitteman@hotmail.com en betaal je het tikkie waarvan de link onderin dit artikel is te vinden .De 
inleg is 5,- euro p.p. 



 

Als je wilt deelnemen dan graag inleveren voor 8 juni en uiteraard ook betalen voor 8 juni. 
 
Score werkt als volgt: 
Als je een wedstrijd goed voorspelt, dus uitslag goed, krijg je 7 punten. 
Maar mocht je de uitslag fout hebben, dan vallen er nog steeds punten te verdienen, namelijk 3 punten als 
je de winnaar goed voorspelt, en je krijgt 1 punt als je het aantal doelpunten van één van de ploegen goed 
voorspelt. Je kunt dus op een wedstrijd 7, 4, 3, 1 of 0 punten scoren. 
 
Verder vul je naast de wedstrijden eindstanden in de poules in, per juist geplaatst land krijg je 3 
punten. Wedstrijden in de kwartfinale, halve finale en finale werken hetzelfde als de punten in de poule 
wedstrijden. En ja die vul je dus nu al van te voren in. Zo vallen er nog steeds punten te verdienen 
ondanks dat je misschien andere landen had laten doorgaan. 
Voor de eindstand van het EK, dus de nummer 1 en 2, krijg je per goed geplaatst land 15 punten. 
 
Verdeling van de inleg gaat als volgt: 
De deelnemer die het meeste punten heeft gehaald krijgt 40% van het totale inleg geld, de nummer 2 krijgt 
30% van het totale inleg geld, de nummer 3 krijgt 20% van het totale inleg geld en de nummer laatst (de 
poedelprijs) krijgt 10% van het totale inleggeld. 
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel maar kan mij eigenlijk niet voorstellen. 
Een kind kan de was doen ;-) 
 
Ik stuur tijdens het EK dagelijks een update van de stand en behaalde punten. Kan je ook zien wat 
anderen hadden en hebben voorspeld . 
 
Groetjes, 
Klik hieronder om via tkkie te kunnen betalen 
https://tikkie.me/pay/8uluncia5eenedj78vv3 
Deze link is geldig t/m 10 juni_ 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

 	

 


