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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 19 
18-05-2015, Peggy 
 
Van het bestuur 
 
De afgelopen weken hebben wij binnen de vereniging niet stil gezeten. Er waren op sportief vlak 
hoogtepunten en dieptepunten. Ik begin met het hoogtepunt en dat is het kampioenschap van C1. 
Afgelopen woensdagavond speelden zij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en deze werd 
gewonnen. Alle kinderen en begeleiding (Ilse, Brenda en Agnes) gefeliciteerd met deze prachtige 
beloning van een jaar hard werken met elkaar. Het dieptepunt op sportief vlak is helaas het verlies van 
ons eerste team bij Ready waardoor degradatie naar de 3e klasse onvermijdelijk is geworden. Het is 
jammer dat na de mooie afsluiting van het zaalseizoen het geluk op het veld niet op onze hand was.  
 
Afgelopen donderdag, Hemelvaartsdag, stond het palentoernooi weer op de agenda. Het weer was 
ons goed gezind, wat mede heeft bijgedragen aan een goede opkomst. Er waren meer dan 60 
koppels actief bij de senioren en bij de jeugd waren ook diverse koppels actief. Het JAC had dit jaar 
ook activiteiten voor de allerkleinste kinderen en deze hebben zich ook prima vermaakt met schieten 
en lopen. De senioren wedstrijd is gewonnen door Rodney en Otto. Het Meijering gehalte was hoog in 
de finale want Rodney moest het opnemen tegen papa Ronald en Maaike. De dag werd afgesloten 
met een Italiaans buffet met een heerlijk toetje. Uiteraard heb je naast de deelnemers ook mensen 
nodig die er voor zorgen dat zo’n dag gesmeerd loopt. Ik ga geen namen noemen want anders 
vergeet ik er vast een paar maar je moet hierbij denken aan diegenen die het georganiseerd hebben, 
de palen hebben opgezet en opgeruimd, de keuken en kantine hebben bemand, het 
wedstrijdsecretariaat bij de senioren en jeugd en de afwassers. Het was weer een zeer geslaagde dag 
en vanaf deze plek wil ik alle deelnemers en uitvoerders danken voor jullie bijdrage!! 
 
Tijdens deze dag werd ook nog de draaiploeg in de bloemetjes gezet. Na 25 jaar trouwe dienst 
hebben Co Meijering en Joop Beijdorff de werkzaamheden voor het “ draaien” van het clubblad 
gestaakt. De technologie zorgt ervoor dat het clubblad digitaal wordt verstrekt waardoor er geen fysiek 
clubblad meer is.  
Dit wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. Uit handen van Henne ontvingen de heren een mooi 
aandenken als dank. Helaas konden Marianne en Peter Moraal niet aanwezig zijn maar zij ontvangen 
hun aandenken op hele korte termijn. 
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Vanuit het zuiden van het land ontvingen wij het goede nieuws dat het met Bart Limburg steeds beter 
gaat. Bart is hard bezig met de revalidatie en mocht al op zijn prothese staan. Bart, nogmaals heel 
veel succes met de revalidatie!  
 
Het einde van het seizoen nadert. Aankomend weekend is het Pinksteren en dan gaat de hele 
jeugdafdeling met oud-junioren, leiding en natuurlijk de keukenploeg weer op pad voor Pinksterkamp. 
Dit jaar in een prachtig onderkomen in Rijssen. Er is plaats voor 94 personen en Ilse vertelde mij 
gisteren dat het nagenoeg vol is. De leiding heeft al een “briefing" gehad en ik kan niet anders zeggen 
dan dat het programma en thema er weer fantastisch uit zien. Het enige wat het JAC niet kan regelen 
is het weer, maar we hebben goede hoop. 
 
Op zaterdag 30 mei speelt het eerste team haar laatste wedstrijd en deze is op het eigen veld. Zoals 
in het vorige clubblad al aangekondigd willen wij deze middag en avond invullen met een afsluiting 
van het seizoen. 
Elders in het clubblad treffen jullie meer informatie aan maar voor de inwendige mens wordt gezorgd 
middels een BBQ. De kosten hiervoor zijn EUR 12,50 voor een volwassene en EUR 7,50 voor de 
jongere kinderen. Je kunt je aanmelden bij Ellen via ellen@sportingwest.nl. Na de BBQ is er uiteraard 
nog de mogelijkheid voor een drankje en een dansje! Laten we er met zijn allen een mooie afsluiting 
van maken. Iedereen is welkom !!!! 
 
Ik denk niet dat het nodig is maar meld het toch nog even. Mocht je je lidmaatschap willen beëindigen 
of wijzigen doe dit dan schriftelijk voor 1 juni bij Ellen, ellen@sportingwest.nl.  
Ik wens iedereen een heel fijn Pinksteren en heel veel succes met de laatste wedstrijden. 
 
Irma 
 
Redactieschema voor seizoen 2014-2015 
 
Clubblad 
van: 

Te maken door: Bestuur: TC: JC: Let op: 
 

01/06/2015 Paul en Andrea Rob Amber Grea  
 
Schoonmaak rooster 
 
Hier het rooster tot einde seizoen: 
 
De week van:  Ploeg: 
18 mei   Sporting West 3  
25 mei   Sporting West 4  
1 juni   Sporting West 5 
 
Scheidsrechter wijziging 
 
Hallo scheidsen, doordat er verschillende wedstrijden ingehaald moeten worden is er een aanpassing 
van het scheidsen schema. 
 
Zaterdag 30 mei 2015 
11.15 uur D2 – SDO  Henne Post 
12.30 uur E1 – VZOD Ellen Sebregts 
14.00 uur C2 – Helios Ruud Heckman 
 
Sorry voor het ongemak, groetjes Henne 
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Van de Technische Commissie 
 
Na een weekendje Schoorlse duinen las ik zondagavond de uitslag van de wedstrijd van het eerste. 
En hoewel het niet echt als een verrassing kwam, was de nederlaag tegen Ready toch wel een 
teleurstelling. Ik neem aan dat ik niet de enige was die nog enige hoop had op een stunt op de valreep 
van de competitie. Het wederom fantastisch gezellige palentoernooi resulteerde kennelijk niet direct in 
een verbetering van het scorend vermogen. Je weet nooit hoe het loopt (er kan zich zomaar een club 
afmelden voor promotie) maar degradatie naar de derde klasse lijkt nu echt onafwendbaar. En dat is 
dan ook precies wat het eerste momenteel is, onderkant tweede klasse en bovenkant derde klasse. 
Dan kun je dus een keer promoveren en ook zo weer een keer degraderen. Dat hoort er op dit 
moment bij en hoe lastig dat ook is, we kunnen even niet anders dan een degradatie te accepteren. Ik 
weet niet of het er daadwerkelijk van gekomen is, maar ik begreep dat Tim Hoenson uit de A1 zijn 
debuut zou maken in de basis van het eerste. Best pittig onder deze omstandigheden. Ik hoop dat Tim 
zich heeft weten waar te maken en zijn spel voldoende aanknopingspunten voor de toekomst heeft 
geboden.  
 
Het debuut van Tim past ook goed in de aandacht die de technische staf, de JC en de TC hebben 
voor het inpassen van de A en B in de senioren. Het integratieweekend waar Hilda het al eerder op 
deze plek over had, vond ik een prachtig idee. Een hele concrete eerste stap om aan elkaar te 
wennen en van elkaar te leren. En een mooie eerste stap om toe te groeien naar een stabiele tweede 
klasser, met zicht op de eerste klasse. 
 
Ook is er een paar weken geleden een goed gesprek met de A1, A2 en B1 geweest. De club is 
natuurlijk erg blij met zo veel goeie en betrokken junioren. Echt een ongekend luxe. Zeker voor 
Sporting West, waar we heel lang geen zicht hadden op een constante doorstroom van de jeugd naar 
de senioren. We hopen dat de komende jaren de aansluiting naar de senioren goed zal gaan 
verlopen. Wij gaan ons best doen om voor iedereen een plekje op het juiste niveau te vinden. De één 
wat meer voor de gezelligheid, de ander meer voor de prestatie. Dat is namelijk precies wat Sporting 
West zo’n bijzonder leuke club maakt. Wij gaan als club graag ons best doen voor deze groep 
jeugdspelers, en we verwachten van deze spelers dat ze op hun beurt laten weten en laten zien wat 
ze zelf willen en kunnen.  
 
Tot slot nog even terug naar de resultaten. Ik las zondagavond ook dat het tweede gewonnen heeft. 
Een hartstikke mooie prestatie, die er eigenlijk vorige week tegen koploper Phoenix al zat aan te 
komen. Toen ging het op het nippertje mis, maar ik denk dat het tweede een goede lijn te pakken 
heeft. Net als het eerste heeft het tweede een iets tekortschietend scorend vermogen, maar ook de op 
één na minst gepasseerde verdediging in de competitie. Ik zie daarom zeker mooie perspectieven 
voor volgend seizoen. 
 
Na hun sterke overwinning op KVA van vorige week, verraste het verlies van het derde dit weekend 
tegen het laagst geklasseerde KZ/Danaïden. Dat kan niet alleen maar gelegen hebben (of helemaal 
niet zelfs?) aan de vingerpeesblessure die Michael bij Zaterdag 1 opliep. Wat er bij het 4e is gebeurd, 
hoor ik graag nog eens, want zo’n groot verlies is toch ook een verrassing.  En last but not least, het 
vijfde/Zaterdag 1 heeft wederom gewonnen. Ook het altijd lastige V&V/KCN moest het onderspit 
delven tegen onze sterke zaterdagselectie. Helaas zijn onderweg in de competitie wat slordige puntjes 
gemorst, maar anders had een exit uit de kelder van het korfbal zomaar een feit kunnen zijn.  
 
Namens de TC (Hilda, Amber, Wil en Dennis) 
Frans 
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Van het Wedstrijdsecretariaat 
 
Kaartenmapjes: 
Willen de aanvoerders van Sporting West 1 t/m 5 er voor zorgen dat de mapjes het laatste 
speelweekend ingeleverd worden bij Wil Dijkers. Zij zal ze t.z.t. controleren en aanvullen met nieuwe 
kaarten. Alvast bedankt namens Wil. 
 
Pasfoto’s: 
Vanaf nu mogen de pasfoto’s ingeleverd/opgestuurd worden bij/naar Wil Dijkers:  
Peter v/d Bos   Ritchie v. Gompel  Ilse Wassenaar  
Ronald v. Klooster  Brenda v. Oostveen (1x) 
Let op: het mogen ook zwartwit of kleur (foto)kopieën zijn. 
 
Afscheid en bedankje: 
Lieve mensen dit zal mijn laatste stukje copy voor het krantje zijn als wedstrijdsecretariaat. Mijn taken 
zullen, zoals jullie in het vorige krantje hebben kunnen lezen per 1 juni 2015 overgenomen worden 
door Wil Dijkers. Het was af en toe een flinke kluif om alles administratief correct te regelen bij de 
bond, de sportservice (sporthalverhuur) en natuurlijk binnen ons cluppie. Het heeft mij af en toe wel 
wat stress, slapeloze nachten en een paar grijze haren gekost, maar ik heb het met alle liefde gedaan. 
Iedereen bedankt voor de medewerking, het meedenken en het fungeren als klankbord. Zonder jullie 
was het mij niet gelukt. Ik wens Wil heel veel succes met haar nieuwe functie en de bijbehorende 
taken. En Wil, als je mijn advies een keer nodig hebt….I’m only a phonecall away! 
 
Groetjes 
Pascalle Pieters 
 
Wat geweest is 
 
Weekend van 9 en 10 mei 
Sporting West 1 - Haarlem 1   07 – 13 
Sporting West 2 - Phoenix 4   10 – 12 
Sporting West 3 - KVA 4    09 – 07 
Sporting West 5 - MIK/Badhoevedorp comb. 10 – 04 
 
Weekend van 16 en 17 mei 
Ready 1  - Sporting West 1  14 – 05 
KZ Danaiden 4  - Sporting West 2  10 – 14 
KZ Danaiden 3  - Sporting West 3  09 – 08 
HBC 2   - Sporting West 4  18 – 02 
Sporting West 5 - Vlug & Vaardig/KCN 4  08 – 07 
 
Wat komen gaat  
******************op dinsdag 19/05/2015***************** 
DSO (A) 3 - SpW 5 
Wedstrijdnr: 161 
Klasse: R7B 
Meespelen: Molly Stam Rob v. Nifterick  
 Peggy Tholen Mathieu Dorst  
SpW 5 Kelly Roeloff Joost Hanewinkel 
 Marieke Poel Henne Post 
  Richard Breen 
Reserves: WNA   
Aanvang: 20:00 uur 
Verzamelen: 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het betreffende veld 
Locatie: Sportcomplex Oosterhout  
Adres veld: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Peter Bas Telefoon 06-46264438  
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Seizoensafsluiting  
Sporting West 

 

Zaterdag 30 mei 
 

15.30uur: Sporting West 1 – Madjoe 1 
(met de D2, E1 en C2 in het voorprogramma) 

 

18.00uur: BBQ 
 
 
 
 
 
 

Volwassenen en kinderen va 12 jaar: 12,50euro 
Kinderen tot 12 jaar: 7,50euro 

Geef je VOOR 27 mei op bij Ellen!! (Ellen@sportingwest.nl) 
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op zaterdag 30/05/2015 
SpW 1 - Madjoe 1 
Wedstrijdnr: 2344 
Klasse: 2E 
Meespelen: Grea Hage Stefan v. Nifterick  
 Ellen Sebregts Mark Punt  
SpW 1 Vera v/d Pas Tim Beckers 
 Denise Heijnemans Nick Knoester 
Reserves: WNA WNA 
Aanvang: 15:30uur 
Verzamelen: In overleg 
Locatie: Westerpark-Klönneplein  
Adres veld: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Ellen Sebregts voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-17858421 
 
op zaterdag 30/05/2015 
Helios 5 - SpW 5 
Wedstrijdnr: 1206 
Klasse: R7B 
Meespelen: Molly Stam Rob v. Nifterick  
 Marieke Poel Mathieu Dorst  
SpW 5 Kelly Roeloff Wim Bos 
  Henne Post  
Reserves: WNA WNA 
Aanvang: 14:00uur 
Verzamelen: 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het betreffende veld 
Locatie: Korfbalveld Helios Sportpark Noord-E  
Adres veld: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-46264438 
 
op zondag 31/05/2015 
SpW 2 - Sporting Trigon 3 
Wedstrijdnr: 6473 
Klasse: R3W 
Meespelen: Amber Baaij Jordy Pieters  
 Kiona Heijnemans Micha v. Dijk  
SpW 2 Brenda v. Oostveen Robin Rodenbecher 
 Desiré Pieters Xandur Garbode 
Reserves: WNA WNA 
Aanvang: 14:30uur 
Verzamelen: In overleg 
Locatie: Westerpark-Klönneplein  
Adres veld: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Amber Baaij voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-41960999 
 
op zondag 31/05/2015 
SpW 3 - Sporting Trigon 4 
Wedstrijdnr: 6420 
Klasse: R3V 
Meespelen: Elise Koenders Michael Heijnemans  
 Natasja v/d Schuit Peter v/d Bos  
SpW 3 Shanna Ros Tim Hoenson 
 Pascalle Pieters Mitchel Pestman 
 Wendy v. Bezooijen 
Reserves:  Jelle Buikema 
Aanvang: 13:00uur 
Verzamelen: 1 uur voor aanvang van de wedstrijd op het betreffende veld 
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Locatie: Westerpark-Klönneplein  
Afschrijven bij: Peter van der Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-53686313 
 
op zondag 31/05/2015 
SpW 4 - Furore 4 
Wedstrijdnr: 1106 
Klasse: R5F 
Meespelen: Irma Hobijn Johann Ruiter  
 Will Dijkers Jeffrey Beckers  
SpW 4 Ilse Wassenaar Richard Breen 
 Ashley Pestman Joost Hanewinkel 
 Nancy Helsloot  
 Baukje Schippers  
Reserves: WNA WNA  
Aanvang: 11:30uur 
Verzamelen: 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het betreffende veld 
Locatie: Westerpark-Klönneplein  
Adres veld: Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij: Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-44852539 
 
 
 

Van de penningmeester 
 
 

 
Afgelopen week is de contributie 
van de laatste drie maanden 
seizoen 2014-2015 
geincasseerd. Dat is op een 
enkeling na zeer goed gegaan. 
Ik zal hen die vanwege een 
stornering toch een achterstand 
hebben opgelopen via mail 
vragen om alsnog aan de 
verplichtingen te voldoen. 
 
Deze week en voor de late 
aanmelders volgende week volgt 
de incasso voor deelname aan 
het Pinksterkamp.  
 
Zorgt u weer voor voldoende 
saldo op de opgegeven 
rekening?? 
 
Groet  
Rob 
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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, 
 
De vorige keer was ik aan de beurt, maar toen zat ik in Spanje en had ik geen goede internet 
verbinding. Tim heeft het toen van me overgenomen. In de week dat ik nu terug ben is er van alles 
gebeurd. 
 
Kampioen. 
Ja, jullie lezen het goed we hebben al weer een kampioen. De C1 werd op woensdag avond 
kampioen door KZ te verslaan. Ik wil de coaches en trainsters feliciteren met dit succes. 
Ja, jullie lezen het goed, coaches en trainsters. Deze ploeg wordt namelijk getraind door Brenda en 
Agnes (leuk voor je in je eerste jaar als trainster) en de coaching is in handen van Ilse en Brenda. 
Van Agnes klopt het niet wat ik zeg, want in een ver verleden heb je ook al wat ploegjes getraind, en 
je bent gelukkig weer helemaal terug. 
 
Palentoernooi. 
Ook dit jaar was het weer spannend en erg druk en daardoor weer heel gezellig. We begonnen eerst 
met een training voor de allerkleinsten en het was een feest om te zien hoe zij hun best deden. 
Hierna het grote toernooi. Uiteindelijk een spannende finale tussen Robin en Tuur. Robin won en Tuur 
werd tweede, maar was wel de beste bij de F-jes. Beiden gefeliciteerd. 
 
4 Dagen 10 uur en 4 minuten. 
Dit is de tijd dat het nog duurt voor we in de bus stappen richting Rijssen. Het thema is dit jaar nog niet 
bekend, dus kan en mag ik daar niets over zeggen. Wat ik wel weet is dat we er weer een groot feest 
van gaan maken. Dus heb je je nog niet opgegeven, dan heb je pech want we zitten echt helemaal 
vol, maar ik zou het toch nog even proberen.  
 
31 mei 2015 
Als je niet meer wilt of kan spelen, moet je je voor deze datum officieel afmelden. Anders moet je een 
vol jaar contributie betalen en dat is niet de bedoeling (als je stopt, maar daar gaan we niet van uit). 
 
27 juni 2015. 
Ik zie iedereen juichen, want dan is het bijna zomervakantie, maar op deze dag is er een toernooi voor 
verschillende ploegen bij Groen Geel of KZ. Het gaat om de E1, D1, C1, C2 en de B1. 
Noteer deze datum in je agenda en we rekenen op iedereen. 
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Trainen. 
We gaan tot deze toernooien gewoon door met trainen. Op woensdag 27 mei is er de traditionele 
wedstrijd tussen de A1 en de Pinksterkampleiding. Dus kom allen kijken. Zo dat was het weer, ik zou 
zeggen tot vrijdag en zaterdag allemaal gezond weer op om de speurtocht te lopen. 
 
Groetjes Henne 
 
Van onze Reporter(s): 
Oefenwedstrijd D3 
 
Woensdag 20 mei speelt de D3 een oefenwedstrijd tegen “LUTO”. 
LUTO? Niet echt, maar de wedstrijd wel. 
De D3 bestaat uit nieuwe spelers van Sporting West, LUTO is de oefentegenstander en zijn eigenlijk 
Sporting West spelers, 
De D3 bestaat uit: Juliette, Sacha, Lesedi, Lucius en Julia. 
Team LUTO zijn spelers uit de E1/ D2; Carice,Lisa, Damia, Zohara, Tuur en Jasper met coach Tobias. 
De wedstrijd begint om 18.30 uur. Verzamelen om 18.15 uur. 
Henne is de scheidsrechter. 
 
De Effies en E1. 
De E1 heeft niet gespeeld in de vakantie. We hebben dus nog wedstrijden tegoed. Donderdag 21 mei 
spelen we bij en tegen Blauw Wit. De laatste wedstrijd dit seizoen is zaterdag 30 mei thuis tegen 
VZOD. 
De Effffies hebben wel gespeeld in de vakantie. Twee wedstrijden om precies te zijn. 
Zaterdag 9 mei speelde de Effies thuis tegen DSO. Er werd verloren, maar het was toch een leuke 
wedstrijd. DSO wist makkelijker te scoren. Er werd goed verdedigd en met de verdedigd regel zou 
DSO er niet zoveel gescoord kunnen hebben. 
Zaterdag 16 mei was de laatste wedstrijd van de Effies bij en tegen kampioen KVA. De eerste helft 
ging nog best goed. KVA was wel sterker en ook nu was het jammer dat de verdedigd regel niet geldt 
bij de effies. Wat kun je doen tegen kinderen die al goed kunnen schieten en je er goed voor staat? 
Na de rust kwamen we met 0-1 voor, maar KVA wist er vervolgens weer heel veel te scoren. Michelle 
was de super speler en met 4 doelpunten heeft ze dat ook waar gemaakt. De strafworpen werden 
overigens wel door onze effies gewonnen. 
Richard Weewer 
 
Wat komen gaat: 
Op donderdag 21 mei  2015    Joos Banckersweg/Amsterdam 
Blauw Wit E6  -  Sporting West E1     Aanvang: 18.00 uur 
Meespelen: 
Dounia Jarraya  Oscar Vollmer     Afd.: E3O 
Luz Lipp  Jelle Rasche     Wedstr.nr.: 14429 
Carice Steinhoff     
Coach: Richard 
Verzamelen: 17.30 uur op het veld van Blauw Wit 
Afschrijven: Richard 
 
Op dinsdag 19 mei 2015     Sportpark de groene voet/Alkmaar 
Celeritas D1   -  Sporting West D1       aanvang: 19.00 uur 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  afd.: D2G 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic   wedstr.no.: 13686 
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Jannes Bos 
     Nico Janssen     
Coach: Frans 
Verzamelen: 17.45 u  bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven bij: Frans Buikema 020-6816768 
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Weekend van 30 en 31 mei 2015 
Op zaterdag 30 mei 2015      Klönneplein/Westerpark 
Sporting West E1 - VZOD E1     Aanvang: 12.30 uur 
Meespelen: 
Dounia Jarraya  Mos  Schoonman    Afd.: E3O 
Luz Lipp  Jelle Rasche     Wedstr.nr.:14330 
Carice Steinhoff      
Coach: Richard 
Verzamelen: 12.00 uur op het veld 
Scheidsrechter: Ellen Sebregts 
Afschrijven: Richard 
 
Op zaterdag 30 mei 2015      Klönneplein/Westerpark  
Sporting West D2 - SDO/VerzuimVitaal D3   Aanvang: 11.15 uur 
Meespelen: 
Britt Zaal   Julius Pecoraio    Afd.: D3K 
Robin Angol   Tuur Schoonman   Wedstr.nr.:13741 
Niamh McGuinnness  Jasper  
Tomasa Vinken 
Lisa Gerrits         
Damia Chadley             
Zohara Wilderom 
Coach: Jeffrey/Marieke 
Verzamelen: 10.45 uur op het veld 
Scheidsrechter: Henne Post 
Afschrijven: Jeffrey 
 
Op zaterdag  30 mei 2015       Klönneplein/Westerpark 
Sporting West C2   - Helios C1      aanvang:  14.00 uur 
            afd.:C3J 
Teri Hoenson         David Holstvoogd  wedstr.no.: 12949 
Esmee Speltie    Berend vd Bos 
Melanie Meijering   Mats Schoonheim   
Roisin McGuinness   Simon Karssen 
Eva Schram     
Merel van Steenis 
  
Coach: Grea en Denise 
Verzamelen: 13.15 uur op het veld 
Scheidsrechter: Ruud Heckman 
Afschrijven bij: Denise 
 
Op zaterdag 30 mei 2015                                                          Fanny Blanckers 
Koenpark/Almere 
EKVA A1    -    Sporting West A1     aanvang: 12.10 uur 
Meespelen:                                       
Marieke Duineveld                          Jelle Buikema                             afd.: A2G 
Maaike Voorhoeve                          Tim Hoenson                              wedstr.no.: 8015 
Kira Kumar                                       Luc Almekinders    
Mila Poels    Gijs Burgers 
Emna Jarraya    Govert Hooyman 
    
Coach:Mark/Jordy 
Verzamelen: 10.45 uur bij de stadsdeelwerf  Afschrijven bij: Mark 
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Op 27 juni spelen er teams met de spelers uit de huidige  F/Etjes, D1, C2, B1 een toernooi bij 
GroenGeel. Het programma volgt later. Deze teams zullen spelen in de 
conceptteamsamenstelling voor het volgende seizoen. Deze teamindeling wordt waarschijnlijk 
in het volgende krantje gepubliceerd. 
 
De F1 heeft op 1 november een speciale spelletjesdag met de kangoeroes in Alphen ad Rijn,  
De andere ploegen krijgen op 1 november een speciale training in de Van Hogendorphal. 
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