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OPENING
Dit is de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022. In deze nieuwsbrief aandacht
voor de mooie seizoensafsluiting, diefstal uit de kleedkamers, afscheid van Cor als
scheidsrechter, Agnes die een leuke zaterdag tegemoet gaat, initiatief voor
Winterssporters, verslag van het Pinksterkamp en nog veel meer. Wil je ook een keer een
artikel schrijven of een mededeling doen, mail dit dan naar krantje@sportingwest.nl

Het bestuur feliciteert beide teams, trainers en coaches met de mooie promoties naar de
tweede klasse. 

      

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=649c9f9970&e=6c33fc17a6


      

Beste allemaal,
Het seizoen zit er bijna op. Deze week en aankomend weekend staan de laatste
wedstrijden gepland en nog wat leuke acitiviteiten zoals het Verenigingsweekend liggen in
het verschiet. Het was wederom een gek seizoen met lockdowns, halve competities en
andere sporthallen. Voor de commissieleden, vrijwilligers en bestuursleden is dan nu even
het moment om weer op te laden, zodat we in augustus weer met frisse zin en ideeën het
nieuwe seizoen ingaan. 

We kunnen terugkijken op mooie laatste weken. Pinksterkamp was wederom een groot
succes. Onze razende reporter Joost heeft hierover een leuk, treffend en ontroerend stuk
geschreven. 

Onze sponsor Bonarius heeft op 11 juni de vereniging een mooi feest geschonken. Het
was weer ouderwets gezellig. De drank vloeide rijkelijk, de hapjes gingen als warme
broodjes, de voetjes gingen van de vloer en de stemmen werden schor gezongen. Wij
hopen voor volgend seizoen op meer van deze mooie avonden. 

Tijdens deze avond namen wij ook afscheid van Cor v/d Steen als scheidsrechter. Cor
heeft jarenlang voor onze vereniging in heel het land wedstrijden gefloten, maar hij hangt
dan nu zijn fluit in de wilgen. Om hem te bedanken gaf Agnes een mooie speech en mocht
Cor de Gouden Fluit in ontvangst nemen. Vanaf deze plek nogmaals: Bedankt Cor! 

Je zou door al het bovenstaande bijna vergeten dat er ook nog gekorfbald is. Afgelopen
zaterdag mocht de champagne door maar liefst twee teams ontkurkt worden. Ons eerste
team was de week ervoor op het veld van DKV/Victoria al kampioen geworden, maar wilde
graag zaterdag gehuldigd worden. Een mooie prestatie en dan eindelijk de langverwachte



graag zaterdag gehuldigd worden. Een mooie prestatie en dan eindelijk de langverwachte
promotie naar de tweede klasse. Goed gedaan! Spannend was het voor het tweede team.
Zij moesten van Rohda winnen om ook kampioen te worden en dat is ze heel goed gelukt.
Met een mix van ervaren spelers en jonge Sporting West/Bonarius.commers hebben zij
ook de champagne en bloemen in ontvangst mogen nemen. Dat belooft veel voor de
toekomst!

Het SAC is inmiddels het programma voor het komende seizoen aan het maken en ik mag
al verklappen dat er iedere eerste vrijdag van de maand er een leuke activiteit gepland
staat, namelijk Klaverjassen. Terug van (nooit) weggeweest. Iemand in ons gezin is hier in
ieder geval heel blij mee. Noteer vrijdag 2 september in de agenda, want dan worden de
eerste kaarten geschud!

En nu je toch de agenda bij de hand hebt. Op 4 september gaat een flinke club vrijwilligers
klussen en opruimen in het clubhuis. Er wordt gezorgd voor een natje en een droogje. Heb
je zin om te helpen, kijk dan verderop in deze nieuwsbrief.

Dit was het dan voor dit seizoen. Wij hopen dat iedereen geniet van een mooie zomer. Blijf
gezond en tot in het nieuwe seizoen!

Namens het bestuur,
Jeffrey Post

Deze week heeft Mauro de With zich gemeld als nieuw lid.  Op Facebook al eerder als
volgt geïntroduceerd:

Aanstormend talent Mauro de With kiest voor overstap van
KZ/Thermo4U naar Sporting West/Bonarius.com
Mauro is 18 jaar oud, volgt een mbo-opleiding tot verpleegkundige
en is werkzaam in de Vomar. Hij stapt over na zijn hele leven bij
KZ/Thermo4U gespeeld te hebben. Dit jaar spelend in de A2,
maar hij is ook veel in eerste teams uitgekomen. In de B1 speelde
hij zelfs de zaalfinale enkele jaren terug. Mauro is een gedreven
speler, legt veel energie in zowel aanvallen als verdedigen en hij is
erg explosief. De keuze voor Sporting West/Bonarius.com is
gericht op zijn sportieve toekomst. Hij wil zich graag ontwikkelen
als speler en ziet onze selectie als de plek om dit te doen. Een
nieuwe uitdaging wil hij graag bij ons aangaan en hoopt het hoogst
haalbare uit de club en zichzelf te krijgen. Hij kijkt ernaar uit om
nieuwe vrienden te maken in de club, maar wil ook graag veel
promoties/kampioenschappen met de selectie binnenslepen.
Ter afsluiting, zoals iedereen gewend is... hij is nog vrijgezel...

Van harte welkom Mauro bij onze club en vooral: veel plezier



Hoi Allemaal,
Afgelopen zaterdag werden we geconfronteerd met (opnieuw) diefstal uit de kleedkamers.
Dit baart ons wel zorgen. Uiteraard is het ieders individuele verantwoordelijkheid om geen
waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten, maar het is wel uiterst vervelend als
andermans eigendommen worden gestolen. Al tijden hebben we de policy om de
kleedkamer na gebruik af te sluiten. Dat geldt bij de training als ook bij de wedstrijden. De
sleutel is dan in principe achter de bar of bij de reservebank te verkrijgen. Let daar dus op
in het vervolg.

Gelukkig hebben we te maken gehad met niet zo erg slimme diefjes want beiden zijn
achterhaald via Find my iPhone. De een met hulp van de politie, de ander door eigen
optreden (best wel link !). Hierdoor zijn de telefoons terug, maar de portemonnees niet. In
een daarvan zaten nog twee kostbare ringen. Het boefje wil niet vertellen waar hij de
portemonnee met de ringen heeft achtergelaten en daar komt hij nog mee weg ook.

De politie heeft bij de aanhouding nog een telefoon gevonden die ze echter niet kunnen
traceren. Als er binnen de club of bij onze bezoekers mensen zijn die ook een telefoon
kwijt zijn dan kunnen zijn zich in verbinding stellen met Bureau Raampoort. 

Helaas konden we de politie niet voorzien van camerabeelden. De vereniging heeft geen
camera hangen die de ingang van de kleedkamers bewaakt. Naar aanleiding van deze (en
ook eerdere diefstallen) gaan we wel nadenken over een verbetering van
ons camerasysteem, hoe vervelend we dit ook vinden. 

En dan iets vrolijkers: HET PINKSTERKAMP. Op de website staat een mooi verslag van
Joost waaruit zeker blijkt dat het dit jaar weer een onvergetelijk kamp is geweest.
Oh ja, mocht je nog iets missen? In het clubhuis staat een blauwe mand met overgebleven
spullen. Kijk daar nog even in voordat we de boel naar de kledingbank brengen.

Als laatste in deze rubriek en niet geheel onbelangrijk! Sporting West is weer een berg
gediplomeerde trainers rijker. Onder aanvoering van onze trainerscoördinator Jordy
hebben Selma, Iris, Molly, Teri, Eva en Robin hun KT2 afgerond! GEFELICITEERD!

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=159f25bea5&e=6c33fc17a6


 
We zoeken iemand die zich wil bezighouden met de uitgifte en registratie van de voorraad
sportkleding.. De voorraad shirtjes, broekjes en rokjes is in het clubhuis ondergebracht.
Het is niet moeilijk, kost zeker niet veel tijd, maar moet wel zorgvuldig gebeuren, zodat
iedereen netjes in het tenue op het veld loopt. De betaling loopt via incasso en wordt
uitgevoerd door de penningmeester, dus daar geen zorgen over. 
Het zou fijn zijn als iemand deze taak op zich zou willen nemen. Wie meldt zich?  Voor
aanmelden of inlichtingen neem contact op met Ellen. Telefoonummer : 06-17858421

Daarnaast zijn we ook op zoek naar vaste barmedewerkers. De vereniging kan niet zonder
vrijwilligers en zeker (financieel gezien) niet zonder een goede barbezetting. De kantine is
een van de kurken waarop we drijven! Mocht u interesse hebben of wilt u inlichtingen?
Neem dan contact op met Marieke (06-41674659) of Natasja (06-22442170). Zij zullen u
zeker met open armen ontvangen, want hoe groter de ploeg hoe minder werk. 

Beste leden,
Op onze vorige oproep is bijzonder weinig, zeg maar niet, gereageerd. Toch kan de
vereniging niet draaien als we niet alle werkzaamheden kunnen verdelen. Daarom nog
maal de oproep die we al eerder plaatsen: 

 

Hoi Allemaal,

Richard en Molly zijn onvermoeibaar en gaan nog even door met de kangoeroe club.

Op woensdag 22 juni 2022 is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar weer een open training op
ons veld. Deze training is van 17.30 tot 18.30 uur 

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur voor kinderen van 4 tot 6 jaar is zaterdag 25
juni 2022 van 10 tot 11 uur. Tijdens het Kleuter/Kangoeroe uur worden er spelletjes
gedaan met een knipoog naar Korfbal.
Gelijktijdig, dus ook van 10 tot 11 uur, is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar een
oefen/kennismakingsuurtje. Kinderen kunnen dan meedoen en kijken of ze korfballen bij
Sporting West/Bonarius.com leuk vinden. 



Hoi allemaal, 
Op het feest van 11 juni j.l. hebben we Cor van der Steen
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging als
scheidsrechter. Agnes de Boer heeft hem als blijk van
waardering een gouden fluit met inscriptie overhandigd. We
nemen aan dat de fluit een mooi plekje op zijn nachtkastje
krijgt zodat Cor voor het slapen gaan nog even aan zijn
imposante scheidsrechterscarrière terug zal denken. 

Cor schreef er zaterdag j.l het volgende over op Facebook:
Na 47 jaar kwam er dan vandaag een einde aan mijn
korfbal/scheidsrechters carrière !! Begonnen als 14-jarig
jongetje bij A.K.C. Hespa en daar gespeeld en later ook
gefloten totdat de vereniging weg moest van het
Zaandammerplein. Daarna de overstap gemaakt naar Sp.
West dat toen nog op Sloterdijk speelde en later een nieuwe accomodatie kreeg in het
Westerpark. Nu op bijna 61 jarige leeftijd wordt het tijd voor andere bezigheden en het
invullen van mijn vrije tijd. Ik wil langs deze weg iedereen bedanken waarmee ik heb
gekorfbald of mee in de TC heb gezeten en het bestuur van Hespa en Sp. West voor al die
mooie en vooral gezellige jaren !! Vorige week werd ik nog even in het zonnetje gezet op
de feestavond bij Sp.West en vandaag bij mijn laatste wedstrijd mocht ik nog 2 boeketten
bloemen ontvangen van beide verenigingen voor mijn bewezen diensten. Met een lach en
traan floot ik rond 17.00 uur voor het laatst voor het einde van de wedstrijd en een eind
van een mooi tijdperk...het is goed zo !!

Het ene talent verdwijnt en het andere dient zich aan. We meldden eerder al dat Xandur
zijn scheidsrechtersdiploma heeft behaald en mogelijk in de voetsporen van Cor zal
treden, maar deze week nog mooier nieuws: een Rising Star !!
A.s. Zaterdag is Agnes de Boer een van de scheidsrechters bij het Nederlands
Kampioenschap voor de D1 bij Fiducia in Vleuten. In elk geval zal Agnes 2 wedstrijden
fluiten en mogelijk komt ze in aanmerking voor de finale. Sporting West duimt voor je, veel
succes !!
 

Hoi allemaal, twee belangrijke zaken vanuit de kantine

Vanwege het Milkshake festival op het park zal het clubhuis en zullen ook de
kleedkamers vanaf maandag 25 juli t/m woensdag 3 augustus niet toegankelijk zijn. Zoals
altijd zullen er weer hekken om het gebouw worden geplaatst om de toeschouwers goed
naar het grasveld te begeleiden. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor
geluidsmonitoring zodat overlast voor de buurt beperkt blijft.



geluidsmonitoring zodat overlast voor de buurt beperkt blijft.

Ook leuk is dat we op zondag 4 september
een grote schoonmaak houden. We gaan
dan het hele gebouw binnenste buiten
keren en soppen tot het weer blinkend
schoon is. Bar, tafels, stoelen, ijskasten,
vloeren radiatoren, glaswerk, keuken, alles
komt aan de beurt.

De start is om 11.00 uur Voor de
deelnemers wordt er een lunch verzorgd.
Op de website kun je je nu al aanmelden.
Zijn er echter te weinig aanmeldingen dan
loop je het risico te worden aangewezen,
want ook jij maakt gebruik van het clubhuis. 

Neem je verantwoordelijkheid en meld je
aan. 
We mikken op minimaal 15
schoonmaakartiesten, maar iets meer mag zeker !!  

WINTERSPORT met Sporting West
Hoewel de mussen bijna van het dak vallen, kijken we toch alvast vooruit naar de winter.
Begin 2023 is het namelijk tijd voor WINTERSPORT met Sporting West. Fanatieke
sneeuwliefhebber, onervaren skiër of snowboardheld? Het maakt niet uit! Het wordt
namelijk een vakantie voor iedereen, van jong tot oud en van wintersportcrack tot
beginneling. Reken op januari of februari van volgend jaar. Nu al enthousiast? Meld je bij
het organisatiecomité Lizzy en Joost en dan verschaffen we je meer info.

Daarnaast staat de inschrijving voor het Verenigingsweekend nog open. 
Dat betekent gezellig borrelen, een bbq, leuke activiteiten, kampvuur, een quiz, spelletjes,
karaoke, dansen, ouwehoeren, en wat al niet meer. De afgelopen editie was een
doorslaand succes en op 8, 9 en 10 juli gaan we dat in Vierhouten herhalen. Het weekend
gaat sowieso door, een gezellig clubje staat al in de startblokken dus aarzel niet en geef je
op bij Ellen of via de website!
En let op: Het weekend heeft wel de naam Seniorenweekend, maar dat betekent niet dat
je ouder moet zijn dan 65. Uiteraard is ieder lid vanaf 18  van harte welkom om in te
schrijven.

Nog een activiteit die we weer nieuw leven in willen blazen: Klaverjassen. We constateren
dat nagenoeg op elke bijeenkomst er geklaverjast wordt, ook door onze jeugdigen.
Daarom gaan we proberen om op elke eerste vrijdagavond van de maand het klaverjassen
weer in te voeren. De eerste keer zal dat zijn op 2 september a.s. Zet deze datum vast in
de agenda. Verder details komen uiteraard later.
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Via deze links ben je snel ergens op de website.
Commissies
Programma
Rangen en Standen

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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