
Van: AKC Sporting West/Bonarius.com info@sportingwest.com
Onderwerp: Nieuwbrief 3

Datum: 4 oktober 2022 om 17:47
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 3 - Seizoen 2022-2023

Hallo allemaal,

De tijd vliegt en we zijn alweer over de helft van het veldseizoen. Het lijkt vooralsnog weer
op een 'normaal' seizoen, zonder al te veel Corona perikelen, maar laten we nog niet te
vroeg juichen. De eerste berichten over een nieuwe golf zijn alweer hoorbaar. Laten we
vooral hopen dat het niet voor te veel beperkingen gaat zorgen om te kunnen sporten.

Inmiddels is de officiële uitnodiging voor de jaarvergadering van 10 oktober verstuurd, met
daarbij de nieuwe statuten. We hopen en verwachten veel leden, aangezien de
statutenwijziging erg belangrijk is en we voldoende stemmen nodig hebben om ze vast te
kunnen stellen. Voor de zekerheid in het volgende katern nogmaals de uitnodiging.
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kunnen stellen. Voor de zekerheid in het volgende katern nogmaals de uitnodiging.

Komende vrijdag staat de 2e klaverjasavond op het programma. Alle liefhebbers en
geinteresseerden, ervaren en onervaren, zijn wederom van harte welkom om er vooral een
gezellige avond van te maken.
Daarnaast komt ook het Oktoberfeest steeds dichterbij. Nog een paar weken en dan is het
15 oktober. Heb je interesse, geef je dan op via de website (zie onder aan deze mail) .
Leuk om te vermelden is dat ook de andere gebruikers/verenigingen van de van
Hogendorphal zijn uitgenodigd voor dit feest. 

Hopelijk tot 10 oktober.
Namens het bestuur,
Jeroen Anema

Aan alle spelende en niet-spelende leden van AKC Sporting West/Bonarius.com
Hierbij nodigen wij onze spelende en niet-spelende leden uit voor het bijwonen van de
33ste Jaarlijkse Algemene Vergadering van Korfbalvereniging Sporting
West/Bonarius.com op maandag 10 oktober 2022, 20.00 uur in onze eigen kantine in het
Westerpark.  
Mocht je onze vergadering online willen bijwonen, dan kan dat vanaf 19.45uur via Zoom
met de volgende link en inloggegevens:

https://us02web.zoom.us/j/82208507945?pwd=aGdmYllxTXNzdVRaVnIwc285anlWZz09

Meeting ID: 822 0850 7945
Passcode: 304196

Eenieder kan voorafgaand aan de Jaarvergadering, uiterlijk 5 oktober 2022, zijn/haar
vragen over het Jaarverslag per mail indienen bij ondergetekende. De ingezonden vragen
zullen we dan tijdens de vergadering behandelen.

Op de agenda staat het goedkeuren van de nieuwe statuten die jullie op 2-9 per e-mail
hebben ontvangen. Ook zullen de bestuurs- en commissiedoelen gepresenteerd worden.

Uiteraard weer een speciale uitnodiging voor onze junioren! Wij hopen ook jullie te mogen
begroeten op de jaarvergadering. Vanaf 15 jaar ben je namelijk stemgerechtigd en het is
een ideale gelegenheid om mee te krijgen wat er allemaal speelt binnen de vereniging.

Indien je niet live of online aanwezig kunt zijn bij de vergadering, verzoeken wij je afbericht
te geven aan ondergetekende, via secretaris@sportingwest.com.

We zien jullie allemaal graag live of online op 10 oktober aanstaande!
Namens het bestuur van AKC Sporting West/Bonarius.com
Ellen Sebregts
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Hoi Allemaal,

Er zijn weer enkele nieuwe jeugdleden bijgekomen.
We verwelkomen : Luc Butter,  Jannekien Lange, Azra Emeksiz en Isabel en Alyssa
Allmendinger.
Luc, Jannekien en Azra  zijn geheel nieuw, Isabel en Alyssa speelden al bij ons vanuit de
vereniging Argus, maar stappen nu officieel over. Daarnaast heeft Brechtje Bakker, na een
kleine onderbreking de weg naar het veld weer gevonden
Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij Sporting West/Bonarius.com

Hoi Allemaal,
Bij Sporting West vinden we het belangrijk dat de kinderen met veel plezier komen
korfballen.
En dat ze dat ook aan vriendjes vertellen en ze meenemen naar Sporting West om ook te
komen korfballen.
Als extra motivatie is er de vriendjes competitie. De winnaars van seizoen 2021-2022
kregen woensdag 7 september de bekers.

Carmen en Sacha werden 2 en 3, maar Amadou was dit keer de grote winnaar.



Hoi Allemaal,

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 8 oktober 2022 van 10 tot 11 uur.

Het Kleuter/Kangoeroe uur voor kinderen van 4 tot 6 jaar .
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.

Hoi Allemaal,
Yessss het seizoen is weer begonnen dus er staat ook weer een nieuwe JAC activiteit
gepland! Zet 9 oktober groot in je agenda!!! 



OP ZIJN BOERENFLUITJES DEEL 2
 
Elke nieuwsbrief even een berichtje over scheidsrechters, spelregels en meer. Nieuw en
verfrissend. 
De competitie is inmiddels al weer een paar weken bezig. De indeling voor de SR’s van
SW4-5-6 is gemaakt. Ook SKV Amsterdam draait hierin mee.  Doordat 1-2-3 contra spelen
aan 4-5-6 lukt het niet om een verdeling over alle teams te maken. Het spreadsheet SW
fluiten is met alle aanvoerders gedeeld. Ik zeg: ga een keer fluiten, met zijn tweeën kan
ook (net als in de League, genoeg filmpjes van te vinden om te checken hoe dat gaat, is
makkelijker dan alleen). Het is echt leuk en de spelers zijn je dankbaar! In de zaal gaan we
ook de jeugdploegen meenemen in de indeling. Hiermee creëren we nog meer kansen om
een keer een wedstrijd te fluiten en je te ontwikkelen buiten je comfortzone.
 
SW1-2-3-4 spelen wedstrijdsport. In principe wijst de KNKV daar neutrale SR’s aan. Door
het tekort aan SR’s lukt dit niet voor alle wedstrijden. In het verleden is gebleken dat
reserve 3e en 4e klasse open bleven. Wij als club moeten dan zorgen dat er een SR is. Dat
mag iedereen zijn. Bij SW streven we ernaar dat met name SW2 en SW3 geleid worden
door ervaren SR's. Wekelijks check ik de aanwijzingen en daar waar gaten vallen schrijf ik
tijdig iemand aan. Tot op heden is dat altijd gelukt met dank aan onze ervaren fluitisten.
 
Van 1 tot en met 8 oktober is het week van de scheidsrechter. Alle aanvoerders hebben de
scheidsrechters een leuke attentie aangeboden afgelopen zaterdag. Voor de
doordeweekse wedstrijden en komende zaterdag staan de presentjes klaar achter de bar.
 
In 2020 is het spelregelboek van de KNKV herschreven. Alles over spelregels vind je
hier https://www.knkv.nl/spelregels/
Eén regel licht ik vandaag uit: verdedigd. Wanneer is het nou verdedigd? Vier punten zijn
van belang:
1 armlengte
2 aankijken
3 bal blokken
4 positie tussen paal en aanvaller.
 
Het is dus eigenlijk VIERdedigd (ezelsbruggetje). Laten we dit 1 voor 1 doornemen.
1 Armlengte. De verdediger staat binnen armlengte afstand van de aanvaller. Armlengte is
de lengte van de arm gemeten in elke positie (voeten op de grond, rechtop staand,
gebogen, springend) gericht naar de aanvaller. Uitzondering: als een aanvaller achteruit
springt en de verdediger gaat mee en staat daardoor niet meer binnen armlengte, is het
toch verdedigd.
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toch verdedigd.
2 Aankijken. Het gezicht van de verdediger is naar de aanvaller gericht. Is het hoofd
gedraaid: geen verdedigd.
3 Bal blokken. De verdediger probeert actief de bal te blokken. 3 uitzonderingen: de
aanvaller is veel langer, de aanvaller schiet in een sprong over de arm heen, de aanvaller
staat met de rug naar de korf en de verdediger erachter.
4 Positie tussen paal en aanvaller. Als de aanvaller zo dicht bij de paal staat dat de
verdediger er niet meer tussen kan en de verdediger staat dicht bij de aanvaller dan is het
toch verdedigd.
Dus voordat we met zijn  allen langs de lijn hard 'VERDEDIGD’ roepen. Denk aan de 4
punten.
Volgende nieuwsbrief komt er weer een andere regel aan bod. Verzoekjes kunnen ook
natuurlijk.
 
Agnes
 

De vacatures voor barpersoneel zijn nog steeds niet ingevuld..
Lijkt het je leuk om af en toe een uurtje achter de bar te staan meld je dan bij Natasja of
Marieke. Ook ouders van jeugdleden zijn uiteraard van harte uitgenodigd om zich te
melden. 
De druk op de weinige mensen die nu dienst doen is te groot aan het worden. Het devies
dat vele handen licht werk maakt, geldt ook in dit geval.
Dus schroom niet en meld je aan.!!!!

Hoi allemaal
Aanstaande vrijdag gaan we weer klaverjassen.
Zij die vorige keer niet gekomen zijn hebben een ouderwets gezellige avond gemist. 
Ellen en Nona hebben voor de catering zorg gedragen en Jeffrey heeft de hele avond op
de achtergrond gezellige muziek gedraaid. En dat gaan ze nu weer doen, dus alle reden
om vrijdagavond achter de TV vandaan te komen en je naar het clubhuis te begeven. 



En alweer voor de derde keer: Oktoberfest 2022!
Wees erbij en meld je aan via: https://sportingwest.com/aanmelden-oktoberfest/
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Indien het niet langer gewenst is om deze nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen dan kunt u zich
hiervoor afmelden door helemaal onderaan deze nieuwsbrief te klikken op de tekst "Unsubscribe from the
list" 

Via deze links ben je snel ergens op de website.

Commissies
Programma
Rangen en Standen

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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