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Nieuwsbrief nr 15 - Seizoen 2021-2022

Beste leden,
Eindelijk is het dan gelukt. Na twee seizoenen waarin de veldcompetitie  voortijdig vanwege Corona werd
afgebroken, is het nu dan eindelijk zover dat het eerste team de promotie naar de tweede klasse heeft
binnengehaald. Door de onverwachte nederlaag vorige week tegen DSO is helaas het kampioenschap
nog niet zeker, maar alle vertrouwen dat ook dat gaat lukken. Vooralsnog een verdiend resultaat waarmee
we Aad en het team natuurlijk van harte feliciteren.
Leuk was het dat na afloop van de wedstrijd het eerste team zorgde voor heerlijke sate en hamburgers.
Zaterdag 11 juni a.s. op het veld van DKV Victoria kan bij een overwinning de vlag definitief in top.
Wij hopen dat op 11 juni velen de weg naar het Victoriaterrein zullen vinden.

Ook het tweede team deed  zaterdag j.l. goede zaken. De overwinning tegen Ados bracht dit team heel
dichtbij promotie. Er volgen nog twee lastige wedstrijden, beide wedstrijden in winst omzetten betekent
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dichtbij promotie. Er volgen nog twee lastige wedstrijden, beide wedstrijden in winst omzetten betekent
kampioen en promotie. Mocht eventueel concurrent EKVA toch nog langszij komen dan is een plek bij de
beste 8 tweede plaatsen ook voldoende om te promoveren. Maar die plek is gezien de concurrentie in de
andere (23) poules nog allerminst zeker. 

Afgelopen hemelvaartsdag werd gelukkig ook een traditie in ere
hersteld. Het palentoernooi kon eindelijk weer georganiseerd
worden. Veel schutters deden mee, er waren bijna 100
aanmeldingen voor de barbecue en veel oud gedienden kwamen in
de loop van de dag ook een kijkje nemen. Kortom : het was voor het
eerst sinds lang weer erg gezellig op het park. Dank aan de
organisatie (Ellen, Irma en Marieke) en felicitatie aan de winnaars :
Bij de senioren Rick en Laura en bij de jeugd Alioune en Amadou.

En dan nu op naar het Pinksterkamp en naar de door sponsor
Bonarius gesponsorde feestavond op 11 juni a.s. waarbij we mooi
van de gelegenheid gebruik kunnen maken om de promovendi (en
hopelijk ook de kampioenen) in het zonnetje te zetten.
Rob

Hoi Allemaal,

Wat is het toch weer een fijn gezicht al die mensen weer bij de club. De afgelopen dagen waren wat mij
betreft dan ook een opmaat naar meer van het "oude" want het was reuze gezellig.

In de aankomende periode staat er gelukkig veel op het programma en niet in de laatste plaats het
PINKSTERKAMP! Het hoogtepunt van het jaar voor de jeugd en stiekem ook wel voor de leiding die
meegaat. Een stukje naar beneden scrollen dan tref je een overzicht aan van wat je allemaal mee moet
nemen. Het belangrijkste is een goed humeur, de rest regelen we later wel :-)

Voor de papa's en mama's die het wel een beetje spannend vinden?
Via deze link tref je een leuk overzicht van de afgelopen 10 jaar aan.

De TJC is ondertussen weer begonnen aan de zware taak om de ploegen compleet te maken voor
volgend seizoen. Ook zoeken zij weer trainer en coaches, dus denk je Hé dat is wat voor mij? Meldt je
dan even bij Ilse, Molly, Jordy of ondergetekende dan zorgen we ervoor dat je een geschikte ploeg voor je
klaarstaat.

De competitie staat ook op het punt om zich te gaan sluiten en we zien dat de B1, C1 en D1 goede tot
zeer goede kansen maken om kampioen te worden! Succes allemaal!

Voor nu tot aankomende vrijdag 19:00 bij het veld.

Namens, de JC en TJC Stefan
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Beste leden,
Onlangs heeft Hoenson Jeans aangegeven dat het wat bezwaarlijker werd om nog uitgiftepunt te zijn voor
het clubtenue. Helaas voor ons, maar zeker begrijpelijk. We danken Natasje en Dennis hartelijk voor het
werk in de afgelopen jaren.
Vorige week hebben we de voorraad shirtjes, broekjes en rokjes weggehaald van de Haarlemmerdijk en
in het clubhuis ondergebracht. Voorlopig neemt Ellen nog even de honneurs waar met betrekking tot de
distributie maar.... het zou fijn zijn als een van de leden of een ouder van een van onze jeugdleden deze
taak op zich zou willen nemen. Het is niet moeilijk, kost zeker niet veel tijd, maar moet wel zorgvuldig
gebeuren, zodat iedereen netjes in het tenue op het veld loopt.  
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.
 

Hoi Allemaal,

Op woensdag 1 juni 2022 is er weer een open training van 17.30 tot 18.30 uur op ons veld.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je kunt dan kennismaken met korfbal en Sporting West

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 4 juni 2022 van 10 tot 11 uur. 
Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het Kangoeroe/Kleuteruur. op ons veld in t Westerpark.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 op ons
veld in het Westerpark.

Hoi Allemaal,



Volgende week is het zover  Nadat het twee keer achtereen niet is doorgegaan vanwege Corona, gaan
we dan eindelijk weer op kamp.  Via Facebook is al gecommuniceerd wat je allemaal mee moet nemen,
maar voor degene die dat niet via Facebook kunnen zien hieronder het Pinksterkamp nieuws.
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Hoi Allemaal,
Naast het verzamelen van de plasticflefjes in de oranje bak is er nog een methode om je club financieel te
steunen. Altijd bedoeld om het eigen frituurvet af te voeren, maar het kan nog beter.
Daarom het volgende berichtje van een van onze ouders:

Olie doneren aan de club  
Begin mei had ik mijn eerste bardienst en ik zag dat er een blauwe ton staat. Die is voor oud frituurvet.
Een volle ton levert €50 op hoorde ik ooit, maar in deze tijden van schaarste zal dat wel meer worden. Wij
als leden kunnen zo wat extra's aan de club doneren! 
Gebruik thuis een glazen appelsapfles of passatatomatenfles met brede opening om na het frituren of
bakken olie of vet in op te sparen. Met een stukje karton schraap je makkelijk pannen leeg en vorm je een
trechtertje. Maar ook de restjes olijfolie onderin de saladekom kan je opsparen. In een paar maanden kan
je zo een fles vullen en tegelijk voorkom je opstoppingen in je riool en de verspilling van waardevolle
grondstof. In Amsterdam wordt maar de helft van de olie gerecycled en zo stromen er per dag 20 volle
badkuipen olie en vet in het Amsterdamse riool. 

    
Je bardienst wordt nog waardevoller voor de club als je een volle fles meebrengt!
Reinder 
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Hoi Allemaal,

             

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

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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