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Clubhuis: Cultuurpark Westergasfabriek 
Klönneplein 10-12 
1014 DD Amsterdam  
telefoon: 020-4750571 
www.sportingwest.nl 
krantje@sportingwest.nl 
    
Bestuur Sporting West:   
Voorzitter Irma Hobijn 075-6215388 j.pirovano9@chello.nl 
penningmeester Rob van Nifterick 0299-641162 r.vnifterick@chello.nl 
Secretaris Ellen Sebregts 

Paul Koppen 
06-17858421 
020-6461662 

sportingwest.amsterdam@knkv.nl 
paulkoppen@upcmail.nl 

 Henne Post 0299-643511 hennepost@planet.nl 
 Peter van den Bos 06-53686313 pvdbos@quicknet.nl 
 
Postadres 
 

 
Sumatrakade 1219 
1019 RJ Amsterdam 
 

  

Contributie:   
Postbank: 508 6060   
Betaling via automatisch incasso   
 
Inleveren kopij: voor maandagavond 19.00 uur per e-mail naar krantje@sportingwest.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor wijzigingen aan te brengen indien de inhoud of de lengte van de tekst dat noodzakelijk maakt.  
 

 
26e jaargang, nummer 13 
16-02-2015 
 
 
Van het bestuur 
 
Sporting Westers en alle andere belangstellenden, 
 
Het is al weer even geleden dat ik helemaal los mag gaan in het voorstukje van het clubblad. 
 
Twee weken was Paul Koppen druk met de laatste voorbereiding voor een schilderweekend.  Ik heb 
het zelf nog niet waargenomen maar tot nu toe alleen maar positieve reacties gehoord over het 
resultaat. De mannen en vrouwen hebben zich twee dagen flink in het zweet gewerkt waardoor 
nagenoeg alles al klaar is. Nog een klein deel moet voorzien worden van een extra laag.  
Ik wil iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan deze klus. Helemaal 
top dat jullie in zo’n korte tijd zo’n mooie klus hebben geklaard en waar de rest van de vereniging nog 
een lange tijd van kan genieten. 
Ik kan jullie wel melden dat oranje nog steeds oranje is! 
 
Het clubhuis wordt ook gedurende het gesloten seizoen intensief gebruikt en heeft binnen het bestuur 
continue aandacht. Met name Rob steekt hier veel energie in en probeert een ieder op zijn en haar 
verantwoordelijkheden te wijzen en te activeren. De enige levende wezens welke hij niet hoeft te 
activeren zijn onze kleine grijze muizenvriendjes. Met professionele hulp probeert Rob deze kleine 
vriendjes te verdrijven uit ons clubhuis maar dit is niet een hele makkelijke klus. Onze kleinste 
vrienden hebben het waarschijnlijk te gezellig, We blijven ook hier aandacht aan besteden en hopen 
dat als wij over iets meer dan een maand weer het veld op gaan dat onze vriendjes zijn verhuisd. Wij 
zullen dan ook zelf er voor moeten zorgen dat ons clubhuis schoon is en dat er niets te halen valt. 
Tegen die tijd zullen wij de regels weer delen en benadrukken. 
 
De laatste twee weken is er ook in en rond het veld eea gebeurd. Peter informeerde jullie al over het 
feit dat de formering van een nieuwe TC bijna was afgerond Tot ons genoegen kunnen wij jullie 
informeren dat Frans Buikema, Dennis Hoenson, Amber Baaij, Hilda van Nifterick en Wil Dijkers 
zitting hebben genomen in de TC en met veel enthousiasme zijn begonnen aan hun nieuwe taak. 
Peter v.d. Bos blijft vanuit het bestuur het aanspreekpunt. Naast de taakverdeling hebben zij zich ook 
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direct kunnen bezig houden met de invulling van de technische staf tot het eind van het seizoen. Wij 
zijn erg blij dat dit heel snel is opgelost en dat zowel Cor van der Valk als Hilda van Nifterick zich 
bereid hebben verklaard om deze klus tot het eind van het seizoen in te vullen. 
Wij wensen de groep heel veel succes en wijsheid met deze mooie maar ook zware klus! 
 
Afgelopen weekend is het nieuwe tenue officieel gepresenteerd voorafgaand aan de wedstrijd van het 
1e team. Onze ploeg van de week was helemaal in het nieuw gestoken en het ziet er prima uit. 
Tijdens de presentatie werden Lidy en Herman van Heusden bedankt voor hun support voor de 
vereniging namens Bonarius. Naast een mooi boeket bloemen ontvingen zij ook een foto van onze 
allerkleinste korfbal nazaten in het nieuwste tenue. Tegelijkertijd informeerde Rob een ieder dat de 
samenwerking met Bonarius voor 5 jaar is voortgezet en Herman heeft ons de overeenkomst 
overhandigd zodat ook de formele kant kan worden afgerond. 
We zijn natuurlijk ongelofelijk blij met het feit dat onze vereniging de samenwerking met zo’n mooie 
sponsor voor 5 jaar mogen voortzetten! 
Ook via deze weg dank aan Bonarius en dan met name voor Lidy, Herman en Renzo van Heusden 
voor het vertrouwen.  
 
Afgelopen weekend had het eerste team de mogelijkheid om zich definitief op de tweede plek te 
spelen zodat een promotiewedstrijd naar de 2e klasse kon worden afgedwongen. Alhoewel zij heel 
veel energie leverden en echt lieten zien dat zij de eerste punten bij Swift zouden weghalen was de 
wedstrijd iets te lang. In de laatste minuut trok Swift de wedstrijd nog naar hun kant en gingen er 
vandoor met de overwinning. 
Volgende week moet het eerste winnen bij DKV/Victoria en zal concurrent Ten Donck moeten 
verliezen bij Swift. 
De spelers waren gisteren tot op het bot gemotiveerd maar ook de volle banken met supporters en 
steun hebben ze tot een hoog niveau gebracht. 
Laten we ze zondag weer massaal steunen in de wedstrijd tegen DKV/Victoria! 
Hoe leuk zal het niet zijn als wij weer een promotiewedstrijd mogen spelen met veel spanning en 
sensatie… 
 
Omdat het gisteren de laatste thuiswedstrijd was van de meeste ploegen vonden Dirk en Carina het 
weer tijd voor een feestje. Ondanks het verlies van het eerste was het toch weer een erg gezellige 
middag en avond. De muziek en zang was in handen van Frits en ja dan is het altijd gezellig. Dirk en 
Carina heel erg bedankt voor de goede zorg en dit mooie afscheidsfeestje. Tot volgend seizoen. 
 
Ik wens een ieder nog heel veel succes met de laatste wedstrijden en zie jullie allemaal komende 
zondag in Diemen!!!!!!!!!!!! 
 
Groetjes, 
Irma 
 
Redactieschema voor seizoen 2014-2015 
 
Clubblad van: Te maken door: Bestuur: JC: TC Let op: 

 
09/03/2015 Ellen Rob Henne Frans  
23/03/2015 Paul en Peggy Peter Tim Amber  
06/04/2015 Paul en Andrea Henne Grea Dennis  
20/04/2015 Stefan en Laura Ellen Stefan Hilda  
04/05/2015 Ellen Paul Henne Wil  
18/05/2015 Paul en Peggy Irma Tim Frans  
01/06/2015 Paul en Andrea Rob Grea Amber  
 
LET OP: De nieuwe TC is toegevoegd aan dit schema. 
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Schoonmaak rooster 
 
Bij een nieuw seizoen hoort uiteraard ook een nieuw schoonmaakrooster. Hieronder het rooster tot  
aan het eind van 2014. Voor onze nieuwe junioren een leuke bijkomstigheid van het ouder worden.  
Succes allemaal! 
 
De week van:  Ploeg: 
16 feb   Sporting West 1 
02 mrt   Sporting West 2 
16 mrt   Sporting West A1 
23 mrt   Sporting West A2 
 
 
Oproep!!!!     Oproep!!!!   Oproep!!!! 
 
Wie ….o….wie heeft de Jan Aaldriks bokaal in zijn bezit????? 
Neem dan even contact met mij op….. 
 
Paul Koppen   e-mail paulkoppen@upcmail.nl 
Tel: 0618628720  kan ook via app 
 
Zaaldiensten 
    
Weekend 07-03 en 08-03-2015 
Zon 08-03 11.40 uur SW 4 – KZ/Hiltex 7  Jopie Visser  Inloophal 
 
Afschrijven bij Andrea Kist (020-6903414) of zelf voor vervanging zorgen! 
 
Van het Wedstrijdsecretariaat 
 
Pasfoto’s: 
Willen de volgende mensen alvast pasfoto’s laten maken en inleveren bij Pascalle Pieters voor het 
nieuwe seizoen:   
Thea Barendsen   Peter v/d Bos  Ritchie v. Gompel 
Wendy v. Bezooijen   Micha v. Dijk  Irma Hobijn 
Rob v. Nifterick    Peter Bas  Ronald v. Klooster 
Jordy Pieters    Ilse Wassenaar  Peggy Tholen 
Brenda v. Oostveen (1x) 
Let op: het mogen ook zwartwit of kleur (foto)kopieën zijn. 
 
Doorbellen uitslagen: 
Van zowel de senioren als de jeugdwedstrijden moet de uitslag dit seizoen doorgegeven worden aan 
Pascalle Pieters 06-22236806 of Michael Heijnemans 06-55898045 voor zondagavond 18.00uur. 
Vergeet dit alstublieft niet, want het is heel vervelend om achter iedereen aan te bellen. 
 
Reserves aanzeggen: 
Dit jaar zitten we in sommige ploegen wederom erg krap met de bezetting, dus we zullen vaak een 
beroep moeten doen op mensen uit een ander team. Dit jaar hebben we een nieuwe en vooral jonge 
junioren ploeg die in de 2de klasse zal gaan spelen op zaterdag. Deze jongelui zijn super enthousiast 
en leergiering, toch moeten we oppassen dat we ze niet gaan overbelasten. Daarom is besloten dat 
er wekelijks een x-aantal beschikbaar zijn. De TC zal in samenspraak met de JC en de coaches van 
de A1 een lijst maken welke junioren er wanneer en voor welke ploeg gevraagd kunnen worden. 
 
Groetjes 
Pascalle Pieters 
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Wat geweest is 
 
Weekend van 7 en 8 februari: 
Sporting West 1  - Ten Donck 1  13-19 
Sporting West 2 - Haarlem 2  09-18 
Sporting West 3 - Groen Geel 6  11-12 
Roda 4   - Sporting West 4  11-12 
Sporting West 5 - EKVA 7   17-14 
 
 
Weekend van 14 en 15 februari: 
Sporting West 1 - Swift 1   09-10 
Sporting West 2 - Swift 2   08-10 
Sporting West 3 - Rohda  3  11-11 
Sporting West 4 - BEP 8   14-18 
Sporting West 5 - De Vinken 5  13-05 
 
 
Wat komen gaat  
 
Speelweekend 14: 
 
op zondag 08/03/2015 
DKV Victoria 1 - SpW 1 
Wedstrijdnr: 11909 
Klasse: 3J 
Meespelen: Grea Hage Stefan v. Nifterick  
 Vera v/d Pas Mark Punt  
SpW 1 Ellen Sebregts Jordy Pieters 
 Denise Heijnemans Tim Beckers 
 
Reserves: WNA WNA 
 WNA WNA    
Aanvang: 17:40 uur 
Verzamelen: In overleg 
Locatie: Diemen Sporthal  
Adres zaal: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Ellen Sebregts voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-17858421 
 
op zondag 08/03/2015 
DKV Victoria 2 - SpW 2 
Wedstrijdnr: 15276 
Klasse: R3M 
Meespelen: Kiona Heijnemans Robin Rodenbecher  
 Laura Spruijt Micha v. Dijk  
SpW 2 Brenda v. Oostveen Xandur Garbode 
 Amber Baaij Ritchie Gompel 
  Nick Knoester 
 
Reserves: WNA WNA 
 WNA WNA 
Aanvang: 16:30 uur 
Verzamelen: In overleg 
Locatie: Diemen Sporthal  
Adres zaal: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Amber Baaij voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-41960999 
 
  



 Amsterdamse Korfbal Club Sporting West 

 
 

Pa
ge

6	

op zondag 08/03/2015 
SpW 4 - KZ/Hiltex 7 
Wedstrijdnr: 6742 
Klasse: R6F 
Meespelen: Irma Hobijn Johann Ruiter  
 Will Dijkers Jeffrey Beckers  
SpW 4 Ilse Wassenaar Richard Breen 
 Wendy v. Bezooijen Joost Hanewinkel 
 Nancy Helsloot Ronald v. Klooster 
 Baukje Schippers  
 Ashley Pestman  
Reserves:  WNA 
Aanvang: 11:40 uur 
Verzamelen: 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de betreffende hal 
Locatie: Inloophal/Van Hogendorphal  
Adres zaal: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-44852539 
 

Afwijkende trainingstijden i.v.m. de voorjaarsvakantie 
 
Ma 23 feb. è  geen trainen 
Woe 25 feb. è  19.00 tot 20.30uur jeugd 
 è  20.30 tot 22.00uur selectie 
Don 26 feb è  19.00 tot 20.00uur jeugd 
 è  20.00 tot 21.00uur senioren 3 t/m 5 
 
Indien er een beslissingswedstrijd gespeeld moet worden: 
Woe 11 maa è  20.00 tot 21.30 selectie 
Vrij 13 maa è  20.30 tot 22.00 sectie 
 
Impressie Schilderen van het Clubhuis  
 

Met dank aan iedereen die geholpen heeft! 
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Jeugdcommissie Sporting West 
Voorzitter Stefan van Nifterick 
06-51873861 | stefan@nifterick.com 
  
Lid - JPR Henne Post 
0299-643511 | h.post@orion.nl 
  
Lid - TJC Tim Beckers 
06-42780480 | beckers.t.m@gmail.com 
 
Lid - JAC Grea Hage 
06-22560292 | grea_hage@hotmail.com 
  
Commissaris Jeffrey Post 
0299-643511 | postjeffrey@hotmail.com 

 

E-mail JC: jc@sportingwest.nl 
Wedst. Secr. Molly Stam 
020-6869989 | m.stam007@hetnet.nl 

 

 
 
Hoi allemaal, 
 
Zo schrijf je over de eerste zaalwedstrijden en zo was afgelopen weekend alweer het op een na 
laatste in de warme zaal. Natuurlijk zijn er nog wat wedstrijden te spelen, maar het zaalseizoen loopt 
echt op zijn eind.  
 
Afgelopen zondag hadden we de officiële presentatie van 
het nieuwe shirt en onze eigen E’tjes hebben met het 
eerste opgelopen om de shirts aan het publiek te tonen. 
We kunnen wel zeggen dat we er de aankomende jaren 
weer mooi bij zullen lopen. Ik wil namens de JC dan ook 
Bonarius en het bestuur bedanken voor alle energie die 
hier al in is gaan zitten en de vele energie die er door met 
name Ellen nog in moet worden gestoken om iedereen 
van een shirt te voorzien. Mocht je dan ook gevraagd 
worden een nieuw shirt te komen passen, kom dan niet als 
laatste.  
 
Vorige week was ook de première van de Pinksterkamp 
film en hoewel deze mij dit jaar extra hoofdbrekers heeft 
gekost was het resultaat om trots op te zijn. Ik was met 
name blij dat er zoveel ouders zijn komen kijken. Grea 
heeft nog een prachtig verslag gemaakt van deze avond 
en dat staat hieronder. De inschrijving voor Pinksterkamp 
2015 zal snel op de site te vinden zijn. Zorg ervoor dat je 
erbij bent.  
 
Bij de jeugd heeft alleen de E1 nog kansen om alleen 
kampioen te worden en verder zijn de ploegen redelijk 
uitgespeeld. We gaan er weer voor om op het veld 
(doorgaans onze beste helft) een paar kampioenschappen 
binnen te halen.  
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Let de aankomende weken ook goed op de website en het krantje voor de trainingstijden van het veld. 
Sommige ploegen zullen weer van de donderdag naar de vrijdag gaan verschuiven hou daar dan ook 
een beetje rekening mee. Wij zullen vanaf 11 maart weer het veld op gaan.  
 
Voor nu laat ik het hier even bij, ik wens jullie een fijne vakantie en we spreken elkaar in de hal.  
 
Namens de JC, Stefan 
 
Pinksterkampfilm en Oscars 
 
Zaterdag 7 februari was het zover: een avondje gala- Sporting West op sjiek. 
De kantine werd omgetoverd in een donkere zaal, waarin het witte doek optimaal tot zijn recht kwam. 
Op de wanden hingen spandoeken van de afgelopen kamp edities. De première van dé film van het 
jaar zou worden getoond, waar iedere Sporting Wester speciaal voor naar het Ladderhuis was 
gekomen.  
 
Geheel in stijl liep een ieder over de rode loper langs persfotografen Remko Heerholtz en Richard 
Weewer het clubhuis in. Stemmen, dat was de eerste activiteit van de avond. De Oscars zouden 
tenslotte uitgereikt worden. En wat een valsspelers hebben we toch binnen de club! Vooral onder de 
volwassenen. Ik zal geen namen noemen……Henne ;) 
 
Na het passen van de nieuwe tenues, want dat kon je bij Ellen Sebregts doen deze dag, werd een 
plekje in de zaal gezocht. De Oscars stonden te blinken op een sokkel. Laat die film maar beginnen. 
Ik zag een aantal zweetdruppels 
op Stefan van Nifterick zijn 
voorhoofd, maar tenslotte een 
tevreden gezicht toen we beeld 
op groot scherm hadden. De 
techniek liet ons niet in de steek 
en Jeffrey Post en Ilse 
Wassenaar trapten de avond af 
door de Pinksterkampfilm aan te 
kondigen. 5-4-3-2-1…en start! 
 
Zo’n 45 minuten lang werd er 
genoten van fragmenten van de 
mooiste jeugdactiviteit van het 
jaar. Lachen, gieren, brullen. 
Spellen die je nooit eerder hebt 
gespeeld, een watergevecht 
met 80 man, speurtocht, 
dropping, een té bonte avond, 
afwassen, mensen IN een 
afwasbak….en ga zo maar 
door. Zat je niet in de filmzaal? Je hebt écht wat gemist. En was je niet mee op kamp? Dan verwacht 
het JAC zeker een opgave van jou na het zien van de film!  
Een daverend applaus volgde. Op naar het volgende onderdeel: de Oscars. 
Na de strenge telling van de jury, werden de Oscars uitgereikt voor de categorieën: 
 
- beste jeugdspeler:  Tim Hoenson 
- beste jeugdspeelster:  Maaike Voorhoeve 
- beste trainer / coach:  Nona Flik 
- beste speler:   Henne Post 
- beste speelster:  Grea Hage 
- beste team:   Sporting West C2 
 
Met Jeffrey als presentator leek het bijna doorgestoken kaart ;) 
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Ellen, geheel in stijl met paarse boa, vulde de avond  aan met haar ‘petje-op-petje-af’ quiz, wat ook 
met kamp werd gespeeld. Dit keer werd het ‘feesthoedje-op-feesthoedje-af’ en moesten foto’s van 
ouders van kampleiding worden geraden.  
Veel mensen wisten de personen op deze foto’s allemaal goed te raden! Uma Lustemberg vermaakte 
de zaal met een mooi zang- en gitaaroptreden. Erg knap, de zaal werd er stil van! Voor wie echt geen 
genoeg kon krijgen van alle glitter & glamour, was er een grote gouden fotolijst en werd je door de 
persfotografen vastgelegd.             
 
De laatste restjes, door Mitchell gebakken, popcorn werden opgeveegd en zo kwam er een einde aan 
deze geslaagde avond!  Het JAC bedankt  persfotografen Remko en Richard, presentator Jeffrey, 
quizmaster Ellen en artiest Uma  voor hun extra invulling aan deze avond! Maar vooral grote dank aan 
Stefan voor het maken van de prachtige film. Het was weer genieten!    
 
Houd de website in de gaten. Je kunt je daar binnenkort opgeven voor Pinksterkamp. 
Wat zal het thema dit jaar zijn??? 
 
Het JAC laat weer van zich horen rond Pasen! 
 
Groetjes, het JAC 
 
Ilse Wassenaar, Mitchell Roeloff, Tim Hoenson & Grea Hage 
 
Wat komen gaat: 
 
Weekend van 21 februari 2015 
 
Op zaterdag  21 februari 2015      OVVOhal/Maarssen 
OVVO/De Kroon F2    -Sporting West F1     Aanvang: 10.00 uur 
Meespelen: 
Luka Gorter   Paul Broersen Winnubst  Afd.: F2G 
Dounia Jarraya   Jelle Rasche    Wedstr.nr.: 9879 
Michelle Raphael  Mos Wiering 
Luna Holstvoogd 
 
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 9.00 uur bij de Stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Molly: 020-6869989 of 06-20289175 
 
LET OP WE SPELEN OOK OP VRIJDAG 6 MAART (ZIE HIERONDER!) 
 
 
Weekend van 28 februari 2015 
 
Op zaterdag 28 februari 2015     De Klamp/Andijk  
Sporting Andijk C1   -   Sporting West C3      aanvang: 14.00   uur 
              afd: C5C 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 4842 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs    Gijs van der Schouw 
     Pim van Gorkum 
     Kas Duijff 
 
Coach:  Mitchell 
Verzamelen: 12.30 uur bij de stadsdeelwerf, Van Slingelandstraat 
Afschrijven bij: Mitchel 
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Op vrijdag 6 maart 2015       Gymzaal Westerparkschool 
 
Sporting West F1  - Luno F1     Aanvang: 17.30 uur 
Meespelen: 
Luka Gorter   Paul Broersen Winnubst  Afd.: F2G 
Dounia Jarraya   Jelle Rasche    Wedstr.nr.:  
Michelle Raphael  Mos Wiering 
Luna Holstvoogd 
 
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 17.15 uur in de Westerparkschool 
Schiedsrechter:……………. 
Afschrijven: bij Molly: 020-6869989 of 06-20289175 
 
 
Weekend van   7 maart 2015 
 
Op zaterdag  7 maart 2015      Inloophal/Van Hogendorphal 
Sporting West F1  - OVVO/De Kroon F2    Aanvang: 10.00 uur 
Meespelen: 
Luka Gorter   Paul Broersen Winnubst  Afd.: F2G 
Dounia Jarraya   Jelle Rasche    Wedstr.nr.: 10107 
Michelle Raphael  Mos Wiering 
Luna Holstvoogd 
 
Coach: Molly Stam 
Verzamelen: 9.30 uur in de sporthal 
Scheidsrechter: Henne Post 
Afschrijven: bij Molly: 020-6869989 of 06-20289175 
 
Op zaterdag  7 maart 2015      OVVOhal/Maarssen 
OVVO/De Kroon E5  -    Sporting West E2 - Furore E2  Aanvang: 9.00 uur 
Meespelen: 
Lisa Gerrits        Afd.: E3O 
Damia Chadley   Oscar Vollmer    Wedstr.nr.:11595 
Carice Steinhoff 
Luz Lipp         
Zohara Wilderom 
 
Coach:  
Verzamelen: 8.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: Richard 
 
Op zaterdag 7 maart 2015      Inloophal/Van Hogendorphal 
Sporting West E1  -   OVVO/De Kroon E2   Aanvang: 10.00 uur 
Meespelen: 
Britt Zaal   Julius Pecoraio    Afd.: E3E 
Robin Angol   Tuur Schoonman   Wedstr.nr.:11102 
Niamh McGuinnness 
Tomasa Vinken 
 
Coach: Jeffrey/Marieke 
Verzamelen:  9.30 uur in de sporthal 
Scheidsrechter: Ruud Heckman 
Afschrijven: Jeffrey 
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Op zaterdag  7 maart 2015      De Beukenkamp/Purmerend 
WWSV D1       -      Sporting West D1       aanvang: 9.00 uur 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  afd.: D2D 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic   wedstr.no.: D2D 
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Jannes Bos 
     Nico  
           
Coach: Frans 
Verzamelen:  8.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Frans Buikema 020-6816768 
LET OP: JULLIE SPELEN OOK NOG OP 14 MAART, THUIS TEGEN WWSV! 
 
Op zaterdag 7 maart 2015      Inloophal/Van Hogendorphal 
Sporting West C3   - Sporting Andijk C1     aanvang:  12.00 uur 
              afd: C5C 
Fay Wolf    Alexander van Hell  wedstr: 5006 
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs    Gijs van der Schouw 
     Pim van Gorkum 
     Kas Duijff 
 
Coach:  Mitchell 
Verzamelen: 11.30 uur in de sporthal 
Scheidsrechter: Ruud Heckman 
Afschrijven bij: Mitchell 
 
 
Op zaterdag  7 maart 2015      Inloophal/Van Hogendorphal 
Sporting West C2    - ADOS C1     aanvang: 11.00 uur 
            afd.:C3E 
Teri Hoenson         David Holstvoogd  wedstr.no.: 5635 
Esmee Speltie    Berend vd Bos 
Melanie Meijering   Mats Schoonheim   
Roisin McGuinness   Simon Karssen 
Eva Schram     
Merel van Steenis 
  
Coach: Grea en Denise 
Verzamelen: 10.15 uur in de sporthal 
Scheidsrechter: Henne Post 
Afschrijven bij: Denise 
  
 
Op zaterdag   7 maart 2015      De Vang/Zaandam 
Zaandam Zuid C1  -    Sporting West C1    aanvang:12.00  uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  afd.: C4C 
Nina Shah      Duco Wijnands   wedstr.no.:  
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken      
Luca Schoonheim   
Rokea Chadley     
 
Coach: Ilse Wassenaar 
Verzamelen:    11.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Ilse 020 - 6670963 
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Op zaterdag   7 maart 2015      Inloophal/Van Hogendorphal 
Exakwa B1    -  Sporting West B1           aanvang: 11.00 uur 
Meespelen: 
Lisse Wiering    Roef Flik   afd.: B1D 
Vera Buikema    Pim Hanekamp   wedstr.no.: 19879 
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Lucas Karssen 
Lina van Steenis   Florian Pecoraio 
Tim Mulder 
 
Coach:  Tim en Walter 
Verzamelen: 9.15 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij:  Tim Beckers 
 
Op zaterdag 7 maart 2015      De waterakkers/Heemskerk 
HBC A2    -    Sporting West A2        aanvang: 11.10 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher    Stijn Keijzer    afd.: A5B 
Julia Meijer    Moos Meijer    wedstr.no.: 6247 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik    Tobias Pecoraio 
            
  
Coach: Kiona en Robin 
Verzamelen: 9.45 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Kiona 
 
Op zaterdag 7 maart 2015                                                        De Treef/Zaandam 
ZKC’31 A1        -        Sporting West A1     aanvang: 18.00 uur 
Meespelen:                                       
Marieke Duineveld                          Jelle Buikema                             afd.: A2H 
Maaike Voorhoeve                          Tim Hoenson                              wedstr.no.: 18734 
Kira Kumar                                       Luc Almekinders    
Mila Poels    Gijs Burgers 
Emna Jarraya    Govert Hooyman 
    
Coach:Mark/Jordy 
Verzamelen: 16.45 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Mark 
 
 
Wat komen gaat 
 
Zaterdag 14 maart: Sporting West D1 – WWSV D1 10.00 uur in de Van Hogendorphal. 
 
Afwijkende trainingstijden i.v.m. de voorjaarsvakantie 
 
Ma 23 feb. è  geen trainen 
Woe 25 feb. è  19.00 tot 20.30uur jeugd 
 è  20.30 tot 22.00uur selectie 
Don 26 feb è  19.00 tot 20.00uur jeugd 
 è  20.00 tot 21.00uur senioren 3 t/m 5 
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Trainingsschema Zaal 2014-2015     
         
 Maandag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 van tot van tot van tot van tot 
F-Inloop 
Uur*     18:00 19:00      17:30 18:30 
E2     18:15 19:15         
E1     18:15 19:15         
D1 17:30 18:30     18:30 19:30     
C3         18:30 19:30     
C2 17:30 18:30     18:30 19:30     
C1     18:15 19:15         
B1 17:30 18:30     19:30 20:30     
A2     19:15 20:30         
A1     19:15 20:30 19:30 20:30     
S5         20:30 22:00     
S4         20:30 22:00     
S3         20:30 22:00     
S2     20:30 22:00     20:30 22:00 
S1     20:30 22:00     20:30 22:00 
*F Vrijdag in Westerparkschool   
  
 
Scheidsrechterschema 
 
zaterdag 07 maart 2015 
10:00 Sporting West E1 Ruud Heckman 
10:00 Sporting West F1 Henne Post 
11:00 Sporting West C2 Henne Post 
12:00 Sporting West C3 Ruud Heckman 
 
zondag 08 maart 2015 
11:40 Sporting West 4 Hans Helsloot 
 
zaterdag 14 maart 2015 
10:00 Sporting West D1 Ronald van Klooster 
 
 
Van onze Reporter(s): 
 
 
Sporting West nieuwe Fjes – AKC Blauw – Wit toekomstig F2 
 
Op woensdagavond 11 februari speelden 2 teams van Sporting West en Blauw – Wit tegen elkaar. 
Het betrof hier een dus een heuse derby tussen deze 2 roemruchte verenigingen. Wat bijzonder was 
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aan deze wedstrijd was dat voor veel kinderen hun eerste echte wedstrijd was, en dat dan ook nog 
tegen de “buren”.  
 
Om het e.e.a. in goede banen te leiden was Henne Post van Sporting West bereid gevonden deze 
kraker in goede banen te leiden. Sporting West beschikte over een iets bredere selectie dan Blauw – 
Wit, 4 om 3 kinderen. 
 
Namens de thuisploeg kwamen de volgende (toekomstige) toppers in het veld: 
Paul, Luna, Sam en Pieter, dit onder leiding van coach Richard 
Bij de gasten kwamen Nour – Hein, Yassin en Isa in het veld, dit onder leiding van Priscilla. 
 
Voor de wedstrijd werd er al fanatiek ingeschoten en de spanning was op alle gezichten af te lezen. 
Het massaal toegestroomde publiek was ook erg benieuwd naar de verrichtingen van hun favorieten.  
 
Vol energie en vol passie werd er door de kinderen gestreden voor de eer van hun club en hun buurt. 
Echter, dit ging op een heel sportieve wijze! 
Sporting West wist al snel de 1-0 te scoren, maar ook Blauw – Wit scoorde al snel. Binnen 2 minuten 
was de stand al 1-1. Dit voorspelde dus een kraker van jewelste! En dat werd het! 
Blauw – Wit nam het initiatief en wist gestaag een voorsprong op het scorebord te zetten, want na de 
1-1 scoorde Blauw – Wit 1-2 en ook de 1-3, ondanks dat ook Sporting West kansen creeërde. 
Sporting West legde zich niet bij de achterstand neer en wist de 2-3 te scoren.  
Vervolgens was het de beurt weer aan Blauw – Wit om te scoren en zo werd het 2-4. Het slotakkoord 
qua scores was voor Sporting West en na 2 mooie scores was de stand weer in evenwicht, 4-4 
waarna de goedleidende scheidsrechter Post voor het einde van deze bijzondere derby floot. 
 
Al met al keken zowel de kinderen als beide coaches en het massaal toegestroomde publiek op een 
hele leuke en sportieve wedstrijd 
terug, de kinderen werden met 
een verdiend applaus onthaald 
door het publiek, voordat er foto’s 
genomen werden en de kinderen 
konden beginnen met het uitdelen 
van handtekeningen! 
 
Een erg geslaagde start qua het 
spelen van wedstrijden voor deze 
toppers en hopelijk is dit een 
opmaat voor een hele lange en 
plezierige korfbalcarrière! De 
jeugd heeft de toekomst en dat zit 
bij beide verenigingen wel snor! 
 
Tot een volgende keer, het was 
een feest om naar deze wedstrijd 
te kijken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Casper Boom 
Combinatiefunctionaris bij zowel Sporting West als Blauw – Wit 
 
 
De Effies  
 
Moesten 7 februari tegen LUNO spelen. Helaas ging de wedstrijd niet door. De tegenstander kwam 
niet in verband met de voorspelde gladheid. 
Zondag 8 februari waren de Effies samen met de Kangoeroes team van de week. Maar ook hier veel 
afzeggingen. Niet door gladheid, maar een verjaardag was hier de schuldige. 
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Zaterdag 14 februari moesten onze Effies vroeg opstaan. Heel vroeg volgens velen. Nog eerder dan 
school zelfs! 
Met 2 auto`s, 2 trainers, 1 coach, supporters en 6 Effies gingen we naar Almere. Daar waren de effies 
van EKVA de tegenstanders. Luka en Paul waren de eerste reserves. Onze Effies kwamen met 0-3 
voor. De superspeler van EKVA bracht al snel weer de stand op 1-3 en mocht weer aan de kant.  
Bij 1-4 mocht ze er weer in, maar onze Effies waren niet meer af te stoppen. Ook niet met een extra 
superspeler. De wedstrijd werd met 3-8 gewonnen. De uitslag telt helaas niet mee voor de eindstand, 
maar daar staan de Effies op een goede derde plaats. De laatste wedstrijd is zaterdag bij en tegen 
OVVO. Gaan we daar Rohda helpen om kampioen te worden? Of wordt OVVO de terechte 
kampioen? 
 
De E2 
 
Moest zaterdag 7 februari tegen de koploper.  We wisten ongeveer wel wat hun sterke kanten waren; 
Onderscheppen en dan snel scoren.  In de eerste helft hadden we daar geen antwoord op en stonden 
we al 7-1 achter. De tweede helft ging beter, maar de koploper en na deze wedstrijd ook de kampioen 
was te sterk voor de E2 en won verdiend met 9-1. 
 
De E2 heeft nog een doelstelling staan. We willen de beste van Amsterdam zijn. Zaterdag 14 februari 
was het Valentijnsdag. Maar we zouden geen cadeautjes uitdelen aan onze stadsgenoten van MIK. 
We moesten het echter wel zonder Carice doen en zonder de carnaval vierende Luz.  
We speelden een goede eerste helft. Wel weer op een klein veldje, waar de bal en de spelers steeds 
over de buitenlijnen gingen. Maar dit keer was het ook in ons voordeel. De bal werd al snel 
onderschept en op zo`n klein veldje sta je altijd dicht bij de korf en vrij. We wisten daardoor steeds te 
scoren, zoals Atlantis dat vorige week bij ons deed. Echt korfballen kun je dat niet noemen, maar dit 
keer was het goed genoeg om te winnen. Met rust was het nu 1-7 voor de E2. In de tweede helft 
hebben we afgesproken dat we toch gingen korfballen. Dus veel samenspelen en niet meteen 
schieten. Na 30 minuten was het nog 1-7. Het samenspelen ging heel goed. MIK was amper aan de 
bal gekomen, maar wij hadden ook niet meer gescoord. In het laatste kwart zouden de meiden 
proberen via een doorloopbal te scoren. Dit leverde toch weer kansen en 3 doelpunten op. MIK wist er 
ook nog 1 te maken en zo werd het 2-10 voor de E2. 
 
Zou het lukken om tweede te worden en de beste van Amsterdam. Ergens anders in Amsterdam 
speelde de andere twee Amsterdamse ploegen 3-3 gelijk. Zaterdag 7 maart spelen we tegen de 
concurrent voor de tweede plaatst OVVO. Dit is de laatste wedstrijd voor de E2. Is het toeval dat De 
E2, E1 en F1 hun laatste wedstrijd tegen OVVO hebben? 
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