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Hi allemaal, 
  
Na lang niet te hebben kunnen spelen, waren we net lekker op gang toen er al gelijk weer 2 korbalvrije 
weekenden voor de deur stonden. Alleen de F1 en het 4e team kwamen afgelopen weekend in actie. En 
wat voor actie!! De F1 won afgetekend hun wedstrijd met 5-18 en ook het 4e team wist de punten met een 
dikke overwinning (8-18) mee terug naar Amsterdam te nemen. En bij die wedstrijd wil ik toch heel even 
stilstaan.. 
Good-old Micha was ingevlogen om weer eens een wedstrijdje in de wedstrijdsport mee te pakken 
(complimenten Micha, lekkere pot!!!) en ook de invalbeurt van Agatha (debuut in de senioren 
wedstrijdsport) wil ik niet onbenoemd laten. Wat een talent uit de A2!!! De gezonde zenuwen leken als snel 
als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn oen zij binnen de lijnen stapte. Als een duveltje uit een doosje 
had ze elke afketsende bal en ze pakte lekker haar eigen kansen mee. Verdedigend stond ze ook zeker 
haar mannetje. Kortom: Agatha, je hebt ge-wel-dig ingevallen, daar mag je trots op zijn!!! 



 

  
Op zaterdag 5 maart is er een vol seniorenprogramma in onze hal: 
12.00uur            Sporting West/Bonarius.com 6 – EKVA 5 
13.10uur            Sporting West/Bonarius.com 3 – Furore 2 
14.20uur            Sporting West/Bonarius.com 2 – Rohda 4 
15.30uur            Sporting West/Bonarius.com 1 – Oosterkwartier 1 
De inhaalwedstrijden van het 2e en 1e team tegen Woudenberg staan, na herhaaldelijk overleg met 
Woudenberg, gepland op donderdag 17 maart a.s. , respectievelijk om 19.20 en 20.40uur. Uiteraard 
hopen we beide dagen iedereen in de hal te zien! 
  
Het Sporting West/Bonarius.com senioren weekend gaat door!!!!! De voorbereidingen zijn in volle gang en 
het huis is vastgelegd. Omdat het 3 jaar terug zo goed bevallen is, gaan we op 8, 9 en 10 juli wederom 
naar Het rode valkennest in Vierhouten. De kosten zijn 75 euro pp voor verblijf, activiteiten, eten en 
drinken. 
Eén dezer dagen gaat het inschrijven via de website open. Wees er snel bij: want vol=vol!! En na het 
daverende succes van 3 jaar terug, kan het zo maar hard gaan.. 
  
Deelnemers aan de VriendenLoterij kunnen met hun deelname een vast doel steunen. Diverse van onze 
leden hebben inmiddels hun lot(en) gekoppeld aan Sporting West/Bonarius.com, wat ervoor zorgt dat een 
deel van de inleg bij onze vereniging terecht komt. Mocht je een (of meerdere) lot(en) hebben en dit nog 
niet gekoppeld hebben aan een vast doel, koppel dit dan meteen aan Sporting West/Bonarius.com via je 
persoonlijke pagina op www.vriendenloterij.nl! 
Omdat met ingang van 16-8-2021 de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij officieel zijn samengegaan als 
de vernieuwde VriendenLoterij, geldt bovenstaande ook voor mensen die meespeelden met de oude 
BankGiro Loterij (en nu dus met de VriendenLoterij)! Dus steun je vereniging en koppel je lot!!! 
  
Tot zover! Ik ga me voorbereiden op hopelijk een grandioos carnavalsweekend en zie jullie weer ergens in 
maart! 
  
Sportieve en blijde groeten, 
Ellen 

  

 

Teams van deze week: E2,F1,Kangoeroes. 

Zaterdag 5 maart hebben we maar liefst 3 teams van de week!  Het eerste speelt deze verkorte competitie 
slechts 3 thuiswedstrijden, dus laten we wat teams gelijktijdig team van de week zijn, zodat we toch alle 
(jongste) jeugdleden kunnen laten zien: 
De Kangoeroes, de jongste jeugd van Sporting West. Deze spelen nog geen wedstrijden, maar komen op 
de zaterdag van 10 tot 11 naar hun Kangoeroe oefenuur. 
De F1 speelt al competitie. Het is overigens wel een seizoen met de nodige hindernissen. Toch heeft de 
F1 al 6 wedstrijden mogen spelen, waarvan er 5 werden gewonnen. De F1 bestaat uit Chrissie, Alioune, 
Manu, Brechtje en Izara. Coach is Nikki. 



 

De E2 heeft op het moment van oplopen ook al 6 wedstrijden gespeeld. Ze komen gelijk na hun wedstrijd 
tegen Aurora uit Haarlem naar de hal. De E2 bestaat uit 6 meiden: Ashley, Madiya, Ella, Misha, Puck en 
Vera. Coach is Molly. 

Zaterdag 5 maart zijn ze dus team van de week. Hopelijk komt er veel publiek bij het eerste team om 
kennis te maken met deze kinderen.  

 

 

Deze week ontvingen we het bericht van de Gemeente Amsterdam afdeling Sportverhuur dat 
vanwege de gemeenteraadsverkiezing de Inloophal (Hogendorphal 2) op 16 maart a.s. niet 
beschikbaar zal zijn. 
Dat betekent dus dat op die datum alle trainingen helaas geen doorgang kunnen vinden.  
  

 

 

Vandaag is de incassobatch voor de contributies van de maand februari doorgestuurd aan de bank. 
Zorgt u voor voldoende saldo op  de door u opgegeven bankrekening? 

 

 

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 26 februari 2022. 
Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het Kangoeroe/Kleuteruur. Het Kleuter/Kangoeroe uur is van 10 tot 
11 uur in de van Hogendorphal. Tijdens het Kleuter/Kangoeroe uur worden er spelletjes gedaan met een 
knipoog naar Korfbal. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een oefen/kennismakingsuurtje. Kinderen kunnen dan meedoen en 
kijken of ze korfballen bij Sporting West/Bonarius.com leuk vinden. Ook dit uur is van 10 tot 11 uur in de 
van Hogendorpsporthal. 



 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


