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OPENING 
Jaarvergadering maandag 25 oktober 2022, Locatie: Ladderhuis , Aanvang 20.00 uur 
  

 

Beste Sporting Westers/Bonarius.commers, 
  
Het korfbalseizoen is volop bezig en wat is het heerlijk om al die korfbalwedstrijden weer te zien in het 
Westerpark. Het is fijn om elkaar te zien, de hand te schudden of een boks te geven. Laten we hier 
gewoon weer lekker van genieten! 
  
Maar wat is er nog meer allemaal gebeurd? Natuurlijk kunnen jullie dit bijhouden op onze facebookpagina, 
ons instagramaccount, via de website en de nieuwsbrief. Jullie hebben waarschijnlijk een paar 
sfeerimpressies gezien van een heel griezelige avond in ons clubgebouw. Het JAC heeft alle enge figuren 



 

van stal gehaald en in een angstaanjagend spookhuis gestopt. Aan de stembanden van de kinderen heeft 
het niet gelegen, want de angstkreten zijn nog te horen in het park.  
  
Ik krijg vaak te horen dat talent in de jeugd zit, maar ik heb het tegendeel gezien! De D1-kinderen gingen 
de strijd aan met de ouders om hun zoveelste kampioenschap te vieren. De kinderen werden, om het 
zachtjes uit te drukken, ‘gepiepeld’ door de ouders. Ik nodig alle ouders van korfbalkinderen uit om aan te 
sluiten bij de recreanten met als stertrainer Frans Buikema. Ze zijn aankomende woensdagen nog op het 
veld te zien om 19.30 uur, doe een keer gezellig mee! 
  
Nu gaan we even vooruitkijken. Er staan een paar dingen op het programma waar je bij moet zijn. Ten 
eerste onze Jaarlijkse Algemene Vergadering. Jullie hebben een uitnodiging gehad om op maandag 25 
oktober om 20:00 aanwezig te zijn. Tot dan! 
  
Op 30 oktober halen we lederhosen en dirndls uit de kast om te proosten op het jaarlijkse Sporting 
West/Bonarius.com Oktoberfest. Wees er snel bij en geef je op via https://sportingwest.com/aanmelden-
oktoberfest 
  
Geniet nog van de laatste wedstrijden buiten. We gaan binnenkort weer naar de zaal met een dubbel 
gevoel. We hebben te horen gekregen dat Dirk en Carina ons niet meer zullen voorzien van hun 
gezelligheid in de Van Hogendorphal. Wij willen Dirk en Carina en alle anderen die wij bij hen hebben 
mogen ontmoeten, heel erg bedanken voor alle drankjes, hapjes, lachjes, knuffeltjes, liedjes en 
gesprekjes! We zullen jullie missen. 
  
(traan over mijn wang ) Snif, snif… Tot in de zaal! 
 Namens het bestuur, 
Jeffrey Beckers 
  

 

Hoi Allemaal, 
Deze keer weer twee nieuwe aanmeldingen. 
Iris Meijer (senioren dame)  is vanuit SKV nu officieel overgestapt naar Sporting West en 
Yuziana Mangold (dame , 30-10-2012) gaat de pupillen versterken. 
Hartelijk welkom bij Sporting West. Wij hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zult hebben 
In de vorige nieuwbrief stond Soolan Abbabulgu ten onrechte vermeldt als dame. Dat moet zijn 
pupillenheer. 
 



 

En dan feliciteren we Rick en Laura hartelijk met de geboorte van hun zoon Aiden 

   
  

 

 

 
Week van de scheidsrechter! EEN GROOT SUCCES 
25 september tot en met 2 oktober was het week van de scheidsrechter. Bij Sporting West 
/ Bonarius.comstonden twee volle thuisweekenden op het programma. Op 2 oktober hebben wij de 
scheidsrechters in het zonnetje gezet. 
Alle aanvoerders hebben getracteerd op een mooi rode bidon voor de HELD VAN HET VELD. 
Fout! Bestandsnaam niet opgegeven. 
Ook ons spandoek hing er weer fraai bij (dat moeten we vaker doen!) 
Fout! Bestandsnaam niet opgegeven. 
Het leuke was dat er een hoop nieuwe namen schitterden. We hadden Merlijn en Tuur, die hun debuut 
hebben gemaakt. Ieder een helft, best spannend, maar overtuigend. We hadden Eva die bij verrassing het 
6e heeft gefloten. Merel en Duco die de premiere hadden als duo fluitisten, naar volle tevredenheid van de 
spelers van 5. Daarnaast natuurlijk onze routiniers Johann, Ruud en Peter. En niet te vergeten Ellen, ook 
een topper. Jacob Leeuwerik van GG heeft ons uit de brand geholpen en het derde gefloten. Alex van Zijl 
floot het eerste. 
Al die nieuwe namen komen voort uit de aanzegging van de scheidsrechters voor SW4-5-6 en SKV 
Amsterdam. De teams worden ingedeeld om te fluiten en zorgen dat een speler de betreffende wedstrijd 
fluit. Hierdoor komen er af en toe verrassende SR’s naar voren. In de groepsapps wordt het spreadsheet 
(via Google docs toegankelijk voor iedereen) gedeeld. Er zijn nog wat kinderziektes, zoals vaker gebeurt 
bij een nieuwe aanpak. Een team ingedeeld terwijl ze zelf moeten spelen (9 okt SW3 bij Amsterdam). 
Foutje. Teams die nog geen routine hebben om naar het spreadsheet te kijken (1x gebeurt bij het 6e) of 
gewoon vergeten (ook 1x bij het 6e). Allemaal vervelend, maar accuut opgelost. Zo’n club zijn we dan ook 
wel weer.  
Komend zaalseizoen ga ik weer een indeling maken. Graag allemaal scherp meekijken of ik geen fouten 
maak. Ook graag namen invullen in het spreadsheet. Voor de teams die gefloten worden, is het wel prettig 
om te weten wie er komt.  
Gouden tip (niet zelf verzonnen): maak iemand uit jouw team verantwoordelijk voor het invullen van de 
fluitist. 
Owh en kijk niet een uur van de tevoren wie gaat er fluiten, maar vervroeg dat moment een paar dagen! 
Agnes de Boer 



 

 

Beste leden, 
Al enig tijd hebben we een probleem met het wegbrengen van het vuilnis. Eerder mochten we dat lozen bij 
de vuilnis van het Westergasterras, maar door strengere regelgeving op het park en de entree daardoor 
van een afvalverwerker (Oscar) is dat vanaf dit seizoen niet meer mogelijk. Daarom zijn we zelf een 
contract aangegaan met Oscar om ook ons vuilnis (en dat van Kids Actief) kwijt te kunnen. 
Echter dat gaat niet voor niets. Elke volle zak kost straks 7 euro ex BTW. Op voorhand hebben we 20 
zakken gekocht (met de opdruk van Oscar). De zakken mogen pas meegeven worden aan de 
ophaaldienst van Oscar als deze vol zijn. Halfvolle zakken meegeven betekent onnodige kosten. 
Voor het inleveren van glas en karton zijn er aparte containers. Er komen nog wat instructies op de 
containers zodat iedereen die bardienst draait of anderszins in het clubhuis is, kan weten hoe een en 
ander in zijn werk gaat. 
 
In het clubhuis staat inmiddels ook een aparte container voor lege plastic flesjes. Als u uw flesje in de bak 
gooit (inclusief dopje) doneert u het statiegeld aan de club.  
 
We constateren dat veel bonnen nog open staan in de kassa. Met het zaalseizoen op komst willen we 
graag dat alle bonnen betaald zijn. Denk U daar even aan.  

 

 

Kangoeroe en Kleuter uur en oefenuur zaterdag 23 oktober  

Op zaterdag 23 oktober 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. 
Let op:  Zaterdag 6 november is er geen Kangoeroe/Kleuterbal/0efenuur. 

Op woensdag is er inloopuur voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar, die willen kijken ofze korfballen bij 
Sporting West leuk vinden. Die training is van 17.30 tot 18.30 uur op ons veld in het Westerpark. 
Let op: Woensdag 20 oktober is er geen inloopuur! 

 



  

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


