
  

 

Nieuwsbrief nr 03 - Seizoen 2021-2022 

 

 

  

 

OPENING 
We kondigen hem nu al vast aan zodat een ieder er rekening mee kan houden: De jaarvergadering vindt 
plaats op 25 oktober a.s.. En als Corona niet opnieuw de kop opsteekt zal dat weer volgens het oude 
normaal in het Ladderhuis plaatsvinden.  

 



 Hoi allemaal, 
 
Zoals jullie in de extra nieuwsbrief van vorige week 
donderdag hebben kunnen lezen, is Harry Pieters na 
een lange ziekteperiode op 19 oktober overleden. 
 
Ondanks zijn eigen gezondheidstoestand bleef hij 
altijd oprechte interesse tonen in zijn medemens, bij 
voorkeur onder het genot van een lekker koud biertje 
en een heerlijk broodje bal. We zullen hem missen 
langs de lijn. 
 
We wensen Marianne, Pascalle, Jordy, Desiré, Jaïro 
en de overige familieleden heel veel sterkte toe in 
deze verdrietige periode.  
  

De competitie is begonnen en het doet me deugd dat 
er weer zo veel mensen (zowel spelers als 
supporters) de weg naar ons veld weten te vinden. 
 
Om al die mensen van een hapje en een drankje te 
kunnen voorzien, is de kantine-commissie op zoek 
naar vooral niet-spelende leden die het leuk vinden 
om af en toe een paar uurtjes bardienst te draaien. 
Dus mocht je daartoe bereid zijn, meld je dan bij 
Marieke (06-41674659)! 
 
De nieuwe Corona-maatregelen brengen met zich 
mee dat al het eten en drinken alleen buiten (op het 
terras) genuttigd mag worden. Doen we dit niet, dan 
zijn wij verplicht een Corona toegangsbewijs te 
vragen en dat is gezien het aantal barvrijwilligers niet 
haalbaar. Houd hier dus aub rekening mee!  
 
Bovenstaande betekent uiteraard niet dat al het afval 
buiten rond hoeft te slingeren. Het vriendelijke 

verzoek aan iedereen om zowel op het veld als op het terras alle troep netjes op te ruimen! En dan graag 
alle plastic flesjes binnen inleveren ivm statiegeld en schroom dan ook vooral niet om gelijk even wat 
glazen mee naar binnen te nemen. 
 
Onze dank is groot! 
  



 

 
 
Afgelopen zaterdag deed Sporting West/Bonarius.com mee aan de open dag vanuit de Amsterdamse 
sportweek. De JC en het JAC hadden eea weer tot in de puntjes verzorgd. 
 
Tot slot nog enkele belangrijke data voor de senioren (zet alvast in je agenda en houd de social media in 
de gaten voor meer info!): 
 
Zaterdag 30 oktober 2021: Oktoberfest 
 
Vrijdag 8 juli t/m zondag 10 jul 2022: Seniorenweekend 
  
Sportieve groet, 
Ellen 

 

 

Hoi Allemaal, 
Twee nieuwe gezichten deze week: 
Soolan Abbabul  pupillen dame en  Annagryt Boer coach junioren A1. 
Hartelijk welkom bij de club, wij hopen dat jullie een fijne tijd bij Sporting West zult hebben. 
  

  

 

Hoi Allemaal, 
 
Het seizoen is ondertussen lekker onderweg. De eerst 3 speelweekenden zitten erop en de meeste 
ploegen hebben ook de eerste punten op de teller staan. Natuurlijk is het allemaal nog wat wennen, maar 
ik weet zeker dat dit snel over zal zijn. Alle actuele standen zijn natuurlijk altijd terug te vinden via 



 

onze website. 
 
Ook handig om te bekijken wanneer heb ik kantine dienst? Gebruik daar voor DEZE link. 
 
In de aankomende weken gaan we ons ook alweer voorbereiden op het zaalprogramma en zullen we het 
trainingsschema online gaan plaatsen. Let hierbij goed op dat het wel eens voorkomt dat je in de zaal op 
een andere dag en/of tijd traint dan je nu gewend bent. 
 
Afgelopen weekend was de Open Dag bij onze club, we hopen natuurlijk weer snel veel Kangoeroes te 
ontmoeten op de training. Denk je nu zelf mijn vriendje of vriendinnetje wil ook wel eens mee doen? Geef 
dit dan aan bij je trainer en neem hem of haar mee. Want niets is leuke dan samen korfballen. 
 
Let verderop in de nieuwsbrief nog even op de aankondiging van het JAC voor een ouderwets feest in de 
kantine! 
 
Namens de JC, Stefan 

 

Seizoen 2021-22 is van start gegaan…….. 
 
En hoe! Even een kort verslag. 
De wedstrijden van de selectieploegen 1,2 en 3 hebben al veel punten opgeleverd. 
 
Het 1e team staat bovenaan met 6 uit 3. Eerlijk gezegd verwachten we dat in deze poule, na 2 
onderbroken seizoenen, dan eindelijk de promotie naar de 2e klasse wordt bewerkstelligd. 
 
Het 2e team staat ook bovenaan met 5 uit 3 en heeft een beter doelsaldo dan EKVA 4, dat een goede 
ploeg heeft met veel ‘ervaren spelers’. In deze poule zal moeten blijken of het 2e team zich kan mengen in 
de strijd om de 1e plaats. Voor nu kan geconstateerd worden, dat de start goed is. 
 
Het 3e team kent ook een uitstekende start met 4 uit 3. Door de overgang van een grote lichting talentvolle 
junioren heeft dit team een complete gedaante wisseling ondergaan. Afgelopen zaterdag wist het 3e een 
zeer geroutineerd Swift 3 te verslaan, met een frisse en energieke spelopvatting en zo werden weer 2 
punten bij geschreven. 
 
Het 4e wedstrijdteam heeft inmiddels 3 uit 3 gescoord. In dit team zien wij een aantal spelers(sters) terug, 
die in het verleden in het 3e team uitkwamen. Johann is de trainer en met zijn enthousiasme en werkethos 
in de trainingen verwachten wij, dat het 4e team een leuke competitie gaat spelen met misschien wel een 
knipoog naar de 1e plaats. 
 
Het 5e team met 4 uit 3 vindt haar concurrent voor de 1e plek op ‘ons eigen veld’. Amsterdam 1, dat de 
maximale score van 6 punten haalde uit de 3 wedstrijden. De studentenvereniging heeft gekozen om met 
haar wedstrijdteam breedtesport te spelen op het veld en zijn ingedeeld bij het 5e. 
 



 

Het 6e heeft met 4 uit 3 ook een goede start gemaakt. Een doelsaldo van plus 7 biedt uitzicht op strijd om 
de 1e plaats, die voorlopig wordt ingenomen door Rapid 4. 
Eerlijk gezegd hoop ik, dat de meesten die dit artikeltje lezen al op de hoogte zijn van het wel en wee van 
onze ploegen, door de app van het KNKV of het weer bezoeken van de wedstrijden. 
 
Aankomende zaterdag worden er wederom veel thuiswedstrijden door onze ploegen gespeeld en natuurlijk 
zien wij jullie graag om de wedstrijden te analyseren, een biertje te drinken en er vooral van te genieten 
‘dat het allemaal weer kan en mag’. 
 
De TC is inmiddels al begonnen met de voorbereidingen voor de zaalcompetitie. Ik hoor u denken ‘nu al’, 
JA nu al. Voor we het weten is het eind oktober en sluiten de deuren van onze kantine al weer. Gelukkig 
staan de meeste organisatorische zaken al in de steigers! 
 
Tot zaterdag. 
  
Namens de TC 
Hilda van Nifterick 

 

Beste leden, 



 

 
Heb jij ze ook al gezien? De jeugd loopt er 
trots mee rond, de Sporting West rugzak. 
  
Ook de senioren kunnen nu in het bezit 
komen van deze mooie tas, altijd handig om 
bijv. alleen je schoenen naar de training te 
vervoeren. 
 
De kosten bedragen €33,50 per tas 
 
Inschrijven kan tot 15 oktober 2021, 
daarna gaat de bestelling de deur uit. 
  

Ga naar deze pagina om 
jouw tas te bestellen.  

 

 

Hoi Allemaal, 

Op zaterdag 2 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. 

Elke woensdagavond is het ook mogelijk voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar om 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, 
 
Het is tijd voor een feestje! 
  



 

 
 
  



 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


