
  

 

Nieuwsbrief nr 02 - Seizoen 2021-2022 

 

 

  

 

Hallo allemaal, 
 
Na een heerlijke vakantie gaat het echte (verenigings)leven weer beginnen. De oefenwedstrijden zijn 
gespeeld, de teamindeling is bekend en de inkopen zijn gedaan. Er staat weinig meer in de weg om er een 
mooi seizoen van te maken. Aankomende zaterdag mag iedereen zich weer van zijn/haar/hun beste kant 
laten zien op of naast het veld.  
 
Ook ik mocht mijn eerste officiële uitreiking van dit seizoen doen. Voorafgaand aan de zeer geslaagde 
activiteit van het JAC heb ik de beker van de vriendjescompetitie overhandigd aan Puck. Zij had namelijk 
dit seizoen de meeste vriendjes laten kennismaken met onze vereniging. Elvis en Ella kregen een eervolle 
vermelding. Klik hier voor de foto's 
 
Helaas ontkomen we er niet aan dat er nog steeds beperkende maatregelen gelden vanwege het 



 

coronavirus. Zo zijn zitplaatsen op het terras en binnen in het clubhuis nog steeds verplicht en buiten het 
veld moet er nog steeds 1,5-meter afstand worden gehouden. Handen mogen nog steeds niet worden 
geschud en blij klachten blijf je thuis en laat je je testen.  
 
Agnes is deze zomer druk bezig geweest om zich te verdiepen in de nieuwe spelregels, maar ook om te 
bekijken hoe we meer mensen enthousiast krijgen om wedstrijden te fluiten. Lees haar bijdrage verderop in 
de nieuwsbrief even goed door. Belangrijk blijft dat wij als vereniging laten zien dat we niet zonder 
scheidsrechters kunnen. Voor zowel in als buiten het veld geldt: Accepteer beslissingen en respecteer de 
scheidsrechter. Bedank hem/haar/hun voor het fluiten. 
 
JAC en SAC zijn inmiddels druk het programma voor komend seizoen vorm te geven. In de wandelgangen 
heb ik al mogen vernemen dat het jaarlijks Oktoberfest bij Sporting West/Bonarius.com op 30 oktober zal 
doorgaan (afhankelijk van de maatregelen natuurlijk), maar voor de liefhebbers is er ook goede hoop dat 
we dit seizoen ook weer heerlijk op Pinksterkamp (en misschien zelfs met verenigingsweekend op 8, 9 en 
10 juli 2022) kunnen gaan.  
 
Namens het bestuur wens ik iedereen een leuk, sportief, gezellig en bovenal gezond  seizoen! 
 
Jeffrey Post 

 

 

Verzoek!! 
 
Hi allemaal, 
Eindelijk is het zo ver. Na de nodige oefenwedstrijden, gaat komend weekend de competitie van start. Heel 
erg leuk en fijn natuurlijk, maar dit betekent dus ook dat we weer volop gebruik (gaan) maken van onze 
kantine. En daarom de volgende oproep omtrent het opruimen en afsluiten van de kantine/bar.. 
 
Wil iedereen na een training/wedstrijd zijn/haar steentje bijdragen om onze kantine netjes achter te laten! 
Denk dan vooral aan het opruimen van de speelhoek, alle stoelen en tafels weer op hun plek zetten, de 
bar schoonmaken, de vuilniszakken wegbrengen (voorlopig nog even naar de containers aan de overzijde 
van het veld) en de vaatwassen uitruimen en leegpompen! De schoonmaakdiensten zijn al enige tijd elders 
ondergebracht, dus dit lijkt me het minste wat we met elkaar kunnen doen. Vele handen maken licht werk, 
dus gebruik ze en laat het niet steeds neerkomen op dezelfde mensen! Dank voor jullie medewerking!! 
 
Mochten de bakken vol zijn dan toch de zakken vernieuwen en een aantekening neerleggen voor de 
volgende gebruiker met de vraag om de zakken alsnog in de vuilnisbakken te doen. 
 
Namens het bestuur, 
Ellen Sebregts 

  



 

 

Hoi Allemaal, 
A.s.zaterdag gaan we het nieuwe seizoen in, en hoe mooi is het dat veel teams met een thuiswedstrijd 
beginnen. Een goede reden om zaterdag ons veld weer als vanouds te bezoeken. 
Na veel overleg binnen de commissie en na veel individuele gesprekjes zijn de opstellingen samengesteld. 
De  geïnteresseerden kunnen hier de senioren opstellingen bekijken. 
  

 

 

Beste leden, 
Zoals bekend krijgt de vereniging vanuit de Vriendenloterij een maandelijkse bijdrage. Deze bijdrage komt 
tot stand doordat er veel leden zijn die meespelen en de naam van Sporting West aan hun lot(en) hebben 
verbonden als Goed doel. 40% per lot gaat daarmee naar Sporting West. Mocht u meespelen in de 
Vriendenloterij, maar nooit gekozen hebben voor een specifiek doel, aarzel dan niet om Sporting West aan 
uw lot te verbinden. 
Onlangs heeft er een fusie plaatsgevonden en gaat de Bankgiroloterij verder binnen de Vriendenloterij. Dat 
betekent dat u nu ook uw Bankgirolot aan Sporting West kunt verbinden. 
Wij zouden het natuurlijk prachtig vinden als u dit voor ons zou willen doen. Het kost niets extra's en wij zijn 
er blij mee. Ons nummer bij de Vriendenloterij is 11233. 
U kunt de Vriendenloterij bereiken op nummer 020-2092209. 
Vast bedankt 
Rob 

 

 

Kangoeroe, Kleuteruur en Oefenuur zaterdag 11 september Zaterdag 11 september 2021 is het volgende 
Kangoeroe uur en Kleuterbal voor kinderen vanaf 3 tot en met 6 jaar. Voor kinderen van 6 tot 9 jaar is er 
een oefen/kennismakingsuurtje.  

Kinderen kunnen dan meedoen en kijken of ze korfballen bij Sporting West/Bonarius.com leuk vinden. 
De trainingen zijn van 10 tot 11 uur op ons veld in het Westerpark.  
Ook is het mogelijk voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar om op woensdag mee te komen trainen en zo 
kennis te maken met korfbal en Sporting West.  
Dan trainen we van 17.30 tot 18.30 uur op ons veld in het Westerpark. 



 

 

Hoi Allemaal, 
Er zijn geen nieuwe spelregels dit seizoen. Wel goed om nog even wat aandachtspunten te noemen. 
- De regel voetbal is vorig jaar afgeschaft. Behalve wanneer dit bewust gedaan wordt, zal de SR niet meer 
fluiten. 
- De SR's moeten het spel zo veel als mogelijk door laten gaan. Dus niet onnodig fluiten en daarmee het 
spel vertragen als de benadeelde ploeg in balbezit blijft. 
- Korfbal is een contactsport. Je mag elkaar dus aanraken, mits de ander daar geen nadeel van heeft. 
- Passief spelen mag niet. Dit geldt voor de aanval, maar ook voor de verdediging bij het opbrengen van de 
bal naar de aanval. Te veel onnodig breed spelen bij het opbrengen van de bal, zal worden afgefloten. Bij 
het beoordelen van passief aanvalsspel kijkt de SR ook naar de verdedigers: geven zij druk of geven ze 
expres ruimte. Risico mijdend spel in de slotfase valt niet onder passief aanvalsspel. 
#In de breedtesport senioren mogen heren als dames spelen en omgekeerd. Hierbij dragen ze een hesje 
of afwijkend shirt. Een heer die als dame heeft gespeeld, mag niet meer als heer aan de wedstrijd 
meedoen. En omgekeerd. 
- Vul in Sportlink alle wissels in. Ook in de breedtesport. De KNKV krijgt dan betere data om de breedte 
competities zo eerlijk mogelijk in te delen. 
- Maximaal 8 wissels mogen op de bank. Iemand die gewisseld is, mag na een volgend fluitsignaal er weer 
in komen. In de wedstrijdsport mag er 8x gewisseld worden, in de breedtesport onbeperkt. 
- Er worden geen sprongballen meer gegeven door de SR. 
 
Meer over de regels en het wedstrijdregelement vinden jullie hier: 
https://www.knkv.nl/spelregels/ 
Groet Agnes 

 

Een keertje fluiten 

We gaan weer beginnen, veel zin in. Alle wedstrijden op zaterdag. Gezellig, maar ook een uitdaging. 
Vinden we genoeg mensen om de wedstrijden te fluiten? Worden voor alle wedstrijden in de wedstrijdsport 
door de KNKV scheidsrechters aangewezen? 

SW 1 tm SW 4 en SW A1 zijn wedstrijdsport. Alle andere teams zijn breedtesport en hier zullen we zelf 
scheidsrechters voor moeten aanwijzen. Daarnaast is de ervaring dat niet alle teams uit de wedstrijdsport 
een scheidsrechter aangewezen krijgen. Deze wedstrijden zullen we ook zelf moeten fluiten. 

Het laatste zaalseizoen zijn we begonnen met de senioren in de breedtesport elkaars wedstrijden te laten 
fluiten. Dit pakken we weer op. Voor het vierde tot en met het zesde en SKV Amsterdam zijn om beurten 
teams aangewezen om te fluiten. Het is de bedoeling dat 1 of 2 personen zich aan melden om te fluiten. 



 

Als je met 2 personen fluit kun je ieder een helft fluiten of de hele wedstrijd samen. Jawel, net als in de 
Korfballeague. Zelf een paar keer gedaan en ik ben daar heel enthousiast over. Je deelt het veld in tweeën 
van paal tot paal en elke scheids neemt de helft voor haar of zijn rekening. 1 scheids loopt rechts en 1 
scheids loopt links van het veld en houdt haar of zijn helft goed in de gaten. 

Via de groepsapps wordt het programma gedeeld waar je op kunt inschrijven. Uit welk team de 
scheidsrechter komt, heb ik alvast ingedeeld. De teams die staan vermeld, zijn verantwoordelijk om de 
betreffende wedstrijd te fluiten. Als je graag een jeugdwedstrijd wilt fluiten, dan kun je mij appen of mailen. 

Spelregels: https://www.knkv.nl/spelregels/ 

Aandachtspunten jeugd: https://www.knkv.nl/rvw-3-03-rb-jeugdkorfbal/ 

Agnes de Boer agnesdeboer70@gmail.com 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

  

 


