
Van: AKC Sporting info@sportingwest.com
Onderwerp: Uitnodiging BAV en afscheid Aad Witteman

Datum: 17 oktober 2022 om 20:57
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 04 - Seizoen 2022-2023

Beste leden,
Begin vorige week hebben de TC en het bestuur moeten besluiten afscheid te nemen van
de trainer/coach van het eerste team. Geen fijne beslissing natuurlijk, maar helaas wel een
noodzakelijke. 
De chemie en energie tussen de ploeg en de trainer/coach was er niet meer, waardoor de
resultaten dit seizoen achterbleven.
Aad zag dit gelukkig zelf ook en kon zich er daarom in vinden om uit elkaar te gaan. Vorige
week dinsdag heeft Aad de ploeg geïnformeerd. 
De TC is druk bezig met het zoeken naar een structurele oplossing. Voorlopig zal het
eerste team aansluiten bij de trainingen van het tweede team, olv Hilda en Amber.
Voor de coaching zal er per wedstrijd gekeken worden naar invulling. 
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Nogmaals.. Dit is een beslissing die je hoopt nooit te hoeven nemen. Wij danken Aad voor
zijn inzet in de afgelopen, hele lastige Corona jaren en voor het onder zijn leiding behaalde
kampioenschap vorig seizoen op het veld! 

Namens het bestuur van Sporting West/Bonarius.com,
Ellen Sebregts

Maandag 10 oktober j.l. hebben we onze jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Op
de agenda stond onder andere het goedkeuren van de nieuwe staturen. Helaas was het
quorum stemgerechtigde leden te klein om de statuten te kunnen passeren. Daarom is
conform de huidige statuten een Buitengewone Algemene Ledenvergadering vastgesteld
op 31 oktober a.s. uiteraard in het Ladderhuis of via Zoom. Alle stemgerechtigde leden
krijgen daarvoor via e-mail een hernieuwde uitnodiging, 

Afgelopen zaterdag 15 oktober is de A2 kampioen geworden van haar afdeling.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal met dit fraaie resultaat. 

Chaim, Caspian, Pieter, Jelle, Julius, Mos , Leander
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Carice, Luz, Luka, Michelle, Sylvie en Coach Ellen
Trainers van dit ploegje zijn Johann en samen met de A1: Anna en Nona

Hoi Allemaal,
OP ZIJN BOERENFLUITJES DEEL 3
 
Over scheidsrechters, spelregels en meer. Deel 3 alweer.
Een flink aantal jaren geleden bleek dat er bij het korfbal te weinig scheidsrechters waren.
Korfballers spelen liever dan dat ze fluiten. Dat is nu zo en was 10 jaar geleden dus ook
zo. Destijds heeft de KNKV de Rompregeling in het leven geroepen. Bedoeld om
verenigingen meer verantwoordelijkheid te geven om iets aan het scheidsrechterstekort te
doen. Clubs moeten zoveel wedstrijden fluiten als het aantal thuiswedstrijden in de
wedstrijdsport maal een factor 1,25. Dus bij ons spelen 1 tot en met 4 dit seizoen
wedstrijdsport. Zij spelen op het veld totaal 28 thuiswedstrijden, maal 1,25 betekent dat wij
35 veldwedstrijden neutraal moeten fluiten. Elke wedstrijd minder gefloten krijgen we een
boete, elke wedstrijd meer dan 35 gefloten krijgen we een bonus. Fluiten we minder dan
26 wedstrijden (75%) dan krijgen onze teams die in de reserve klasse uitkomen van de
wedstrijdsport het volgend seizoen een punt in mindering. Dit zou voor 4,3 en 2 gelden,
afhankelijk van het aantal wedstrijden dat we onder de 26 fluiten dit seizoen. In de zaal
geldt natuurlijk hetzelfde. Naast fluiten tellen ook de wedstrijden van een beoordelaar of
cursus-begeleider mee. Als je in het kader van de scheidsrechterscursus 3 wedstrijden
moet fluiten: telt ook mee. Dus geef je op!
We zijn inmiddels bijna 10 jaar verder en we mogen concluderen dat het tekort aan officials
niet is opgelost. In de wandelgangen hoor ik dat er best veel scheidsrechters opgeleid
worden momenteel, maar dat niemand aangewezen wil worden. Het wachten is op de
KNKV met een evaluatiemoment. Wellicht kunnen de clubs hier het voortouw in nemen.
Mogen we concluderen dat de Rompregeling na 10 jaar niet tot het gewenste doel heeft
geleid?
 
Korfbal is een teamsport pur sang. Je mag niet dribbelen. Je moet overspelen. Je mag ook
niet lopen. Het is lopen wanneer een speler in balbezit van positie verandert. In de regels
staan 3 voorbeelden genoemd:
1 de speler staat stil en ontvangt de bal
2 de speler rent of springt, ontvangt de bal en passt of schiet nadat degene stil staat
3 de speler rent of springt, ontvangt de bal en passt of schiet voordat degene tot stilstand
komt
 
Je mag beide voeten omstebeurt verplaatsen, mits je maar op dezelfde plek blijft (puntje
1). De bal krijgen en daarna een stap achteruit doen om te schieten is lopen. Als je al
rennend de bal ontvangt, moet je zo snel mogelijk tot stil stand komen (puntje 2). Of het
dan lopen is, ligt aan de ondergrond (is het glad?) en het korfbalniveau. Tegelijkertijd de
bal krijgen EN een stap achteruit doen, is geen lopen (puntje 3). Als een van je voeten
voor de derde keer de grond raakt, dan is het lopen. Doorloopbal is hier een mooi
voorbeeld van (puntje 3). Je voeten raken de grond 2 keer.
 
Meer over de spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/
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Meer over de spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/
 
Agnes

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is zaterdag 22
oktober 2022 van 10 tot 11 uur. Tijdens dit 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.

Op zondag 9 oktober  hebben we AMONG US gespeeld
Maar in plaats van achter de computer in real life! Er werden weer een hoop spannende
spelletjes gespeeld. Het was weer een geslaagde middag in het Westerpark!

  

 

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=0a8a715b67&e=6c33fc17a6


 

 

Oktoberfest 2022
 

Afgelopen zaterdag was de kantine omgetoverd tot een
Duits feestpaleis, kwamen de Lederhosen en Dirndls uit
de kast en werden de bratwursten op de bakplaat bereid.
Het was weer tijd voor ons jaarlijkse Oktoberfest.
 
Tevens een mooie aangelegenheid voor ons 1e team om
hun eerste overwinning van het seizoen en voor SKV om
hun net behaalde kampioenschap te vieren. Gefeliciteerd

allen! 

Gelukkig hadden we de fraaie, door Lizzy geschilderde,
ijsbergen weer boven tafel weten te krijgen en konden er
enkele leuke groepskiekjes worden vastgelegd.
 
We kijken terug op een erg geslaagde avond. Danke
schön aan de organisatie en de mensen achter de bar!
Auf wiedersehen, tot volgend jaar! 
Ellen



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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