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Nieuwsbrief nr 11 - Seizoen 2021-2022

Beste leden,
Met afgrijzen kijken we elke dag naar wat er in de wereld gebeurt. Datgene waarvan iedereen dacht dat
we dat nooit meer zouden laten gebeuren is toch gebeurd.  Drie miljoen mensen inmiddels op de vlucht
voor oorlogsgeweld. Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk. Hoe dit ook afloopt, deze oorlog zal uiteindelijk
alleen maar verliezers kennen. Veel onschuldige slachtoffers, kapotgeschoten steden, ontwrichte
gezinnen, economische gevolgen etc. etc.

In dat licht bezien is het klein leed waar wij als vereniging mee te maken hebben: het wegvallen van de
sporthal omdat deze is ingericht voor eventuele noodopvang van Oekrainse vluchtelingen. Uiteraard
hebben we er alle begrip voor en kunnen we er ook mee instemmen.

Desalniettemin zit niemand te wachten op het extra werk dat dit met zich mee brengt. De TC, JTC, en
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Desalniettemin zit niemand te wachten op het extra werk dat dit met zich mee brengt. De TC, JTC, en
onze scheidrechters- vertegenwoordiger proberen via wekelijks crisisoverleg (inclusief dagelijks app-
verkeer) ervoor te zorgen dat de wedstrijden zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.
En daar komt nogal wat bij kijken; de hoeveelheid variabelen is groot. Denk daarbij aan: beschikbaarheid
andere hal, afwijkende speeltijden, beschikbaarheid van eigen spelers, de mogelijkheden van de
tegenpartijen, soms herplannen vanwege (nog steeds) Corona, beschikbaarheid scheidsrechters,
accepteren van de wijzigingen door  het KNKV, het vinden van alternatieve trainingslocaties etc.etc.  Alle
betrokkenen dienen akkoord te zijn alvorens een wedstrijd opnieuw kan worden vastgesteld.

Groot respect derhalve voor de mensen van deze commissies die zich tot het uiterste inzetten, zodat
uiteindelijk zoveel mogelijk leden alsnog kunnen deelnemen aan de wedstrijden en trainingen. 

Rob

 
Hoi Allemaal, Geen nieuwe aanmeldingen deze keer, maar in deze
rubriek kondigen we ook nieuwe potentiële leden aan.

Op 6 maart is Laurien Kramer bevallen van een mooie dochter die
luistert naar de naam Emily Saige Kramer.

Wij feliciteren Laurien, Lars en zusje Olivia van harte en wensen
hen veel plezier met de nieuwe spruit.

Hoi Allemaal,
Voor a.s. zaterdag 19 maart is het gelukt om alle thuisspelende ploegen elders onder te brengen. De
informatie via de KNKV app is bijgewerkt, helaas geldt dat niet voor onze eigen website. De bron van de
vereniging Antilopen, waarvan wij de informatie afnemen, wordt helaas niet meer bijgewerkt.

Voor het vierde t/m het eerste team is het gelukt om sporthal Aetsveld in Weesp te reserveren.
Het gewijzigde programma is als volgt:

12.40 uur SW4 - Synergo 5.
13.50 uur SW3 - Tweemaal Zes 3 



15.00 uur SW2 - Fiducia 2
16.10 uur SW1- Fiducia 1

Ondanks dat de wedstrijden in Weesp worden gespeeld, hopen we toch dat genoeg supporters de weg
naar de sporthal zullen vinden. Om nog bij de bovenste twee plekken (met uitzicht op promotie) te kunnen
eindigen is het zowel voor het eerste het tweede en het derde team van belang om deze wedstrijden
winnend af te sluiten.

Het zesde team heeft opnieuw pech. Het is voor de tegenstander Rohda onmogelijk om een team op de
been te brengen ivm Corona en blessures. Ook de thuiswedstrijd van de C1 gaat helaas niet door. 

De thuiswedstrijd van de A1 zal worden gespeeld in de Ijburghal. Helaas is de aanvangstijd nog niet
bekend, daarover wordt nog gesproken met Apollo. Via de team-app en de website zal de uiteindelijke tijd
worden aangegeven.

Hoi Allemaal,
Het JAC heeft weer twee mooie activiteiten in voorbereiding. Op zondag 27 maart op ons eigen veld.
Zet de datum met rood potlood in je agenda.

En nog mooier, ook de inschrijving voor het Pinksterkamp staat open.
Door Corona konden we het twee jaar lang niet organiseren, maar nu gaat het zeker door. Via de website
kun je je weer inschrijven. Klik daarvoor op deze link
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Hoi Allemaal,
Niet echt een bericht van de trainer, maar wel van het trainersfront.
Op 7 maart is in ons clubhuis eindelijk de lang uitgestelde trainerscusus KT2 van start gegaan. Dit is de
opstapcursus naar het grotere werk. De cursus is gestart met 14 deelnemers , waarvan maar liefs  9
vanuit Sporting West. Wij wensen alle deelnemers veel succes en hopen ze straks, na het behalen van
hun diploma, allemaal bezig te zien met het trainen van een ploegje en wie weet een stap te maken naar
de KT3 cursus waarin alle materie uitgebreider aan bod komt. Doe je best!

Hoi Allemaal,
 
Goed nieuws van het scheidsrechtersfront:

Xandur Garbode heeft op 5 maart j.l zijn scheidsrechtersdiploma
gehaald door de wedstrijd EKVA 4 - Exakwa 3 te fluiten.
Alle facetten waren door de examinator met een voldoende
gewaardeerd.

Verbeterpunten waren er gelukkig ook. SW gaat de toekomst zonnig
tegemoet. Helemaal top!  



Hoi Allemaal,
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.
De inschrijving via de website is geopend. Klik hier voor de link.  Wees er snel bij: want vol=vol!!
En na het daverende succes van 3 jaar terug, kan het zo maar hard gaan..

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

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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