
  

 

Nieuwsbrief nr 9 - Seizoen 2021-2022 

 

 

  

 

OPENING 
Een seizoen met horten en stoten, maar...... de competitie lijkt weer op stoom te komen. 
A.s. zaterdag start de breedtesport en volgende week zaterdag 5 februari zullen ook de wedstrijdsport 
teams weer aan de bak kunnen.  

 

Hallo allen, 
Afgelopen dinsdag kwam dan eindelijk het nieuws waar we al een tijd op hoopten: er mogen weer 
wedstrijden worden gespeeld! Het KNKV was er gelukkig ook als de kippen bij om te verkondigen dat de 
competities in de zaal weer worden opgestart. Ook publiek is weer welkom. Een QR-code en mondkapjes 
zijn verplicht voor diverse (leeftijds)groepen om toegang te kunnen krijgen tot de sporthal en de horeca. En 
ook de 1,5 meter afstand buiten het veld behoort nog tot de maatregelen. 
Zie https://www.knkv.nl/faqcorona/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-



 

19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport voor meer informatie over welke regels er precies gelden. Wij hopen dat 
de competitie zonder al te veel problemen uitgespeeld kan worden en dat er de komende weken wellicht 
nog iets meer mag als het gaat om de sociale aspecten van het verenigingsleven.  
 
Wij wensen iedereen veel succes en plezier op en naast het veld! 
 
Namens het bestuur, 
Jeffrey Post 

 

 

Hoi Allemaal, 
Heel fijn dat we deze week weer een nieuw lid mogen verwelkomen. Het is Bella Fanoni, Pupillen Dame.  
Van harte welkom bij Sporting West. We hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben. 
 

 
Ook heel fijn is dat we de geboorte mogen aankondigen van Cas Julian van Nifterick. 
Op 27 januari werden Laura en Stefan de trotse ouders van deze kanjer. We feliciteren beiden van harte 
en natuurlijk ook de beide dochters Lynn en Fiene met hun broertje en Hilda en Rob met hun  kleinzoon. 

  

 

Hoi Allemaal, 
Het KNKV heeft deze week voor de wedstrijdsport een nieuw competitieschema gepubliceerd. Gelijktijdig 
worden alle eerder gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd. 
Het nieuwe schema is gebaseerd op poules van 4 ploegen, zoveel mogelijk samengesteld uit 
de oorspronkelijke poule van 8. Op deze manier is het met de nog resterende tijd mogelijk om een hele 
competitie (uit en thuis tegen dezelfde tegenstanders, in totaal dus 6 wedstrijden) te realiseren, waarbij ook 
nog een promotie en degradatieregeling kan worden toegepast. De promovendi en ook de 
degradant(en)  komen uit beslissingswedstrijden (te houden op 9 en 16 april a.s.)  volgens onderstaande 
uitwerking. Hierbij wordt door het KNKV gelijktijdig een herindeling van klassen voorbereid welke volgend 



 

seizoen in de zaal effectief zal worden: 
 
Voor ons eerste team geldt: 
1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 uit hun oorspronkelijke poule.  
De winnaars gaan naar de eerste klasse. De 6 beste verliezers (op basis eindstand competitie) gaan ook 
naar de eerste klasse. De overige verliezers blijven in de tweede klasse. 
2. De nummers 3 blijven in de tweede klasse. 
3. De nummers 4 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule. De winnaars blijven in de 
tweede klasse, de verliezers gaan naar de derde klasse. De nummer 4 uit de huidige poule van 7 is 
automatisch gehandhaafd. 
 
Voor ons tweede en derde team geldt 
1.De nummers 1 spelen tegen de nummers 1 uit hun oorspronkelijke poule. De winnaars gaan naar de 
reserve 2e klasse. De beste achttien verliezers op basis van positie en resultaten in de reguliere competitie 
gaan naar de reserve tweede klasse. De overige verliezers blijven in de reserve 3eklasse. 
2.De nummers 2 en 3 blijven in de reserve 3eklasse. 
3.De nummers 4 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule). De winnaars blijven in de 
reserve derde klasse. De zes beste verliezers op basis van positie en resultaten in de reguliere competitie 
blijven in de reserve 3eklasse. De overige verliezers gaan naar de reserve vierde klasse. 
 
Voor ons vierde team geldt: 
1.De nummers 1 promoveren naar de reserve derde klasse. 
2.De overige teams blijven in de reserve vierde klasse indien opgegeven. 
 
Voor de junioren A1 geldt 
1.De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar. De winnaars gaan naar de A-jeugd 
eerste klasse. De verliezers blijven in de A-jeugd tweede klasse indien opgegeven. 
2.De nummer 1 van de niet aangevulde poule (specificeren) gaat naar de A-jeugd eerste klasse 
3.De overige teams blijven in de A-jeugd tweede klasse indien opgegeven. 
 
Voor onze wedstrijdploegen kunt u hier het voorlopige speelschema opvragen. Als er nog geen 
accommodatie staat ingevuld dan betreft het een afwijking van het originele schema en dan zullen onze 
wedstrijdsecretarissen op zoek moeten gaan naar extra zaalruimte. 
Voor de breedtesport  (vijf, zes en alle overige jeugdploegen) geldt dat in principe wordt doorgegaan op het 
oorspronkelijke schema.  
Last minute wijzigingen zijn echter zeker nog mogelijk. Blijf daarom ook de website volgen want daarop 
worden deze wijzigingen zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

 

 

Beste leden, 
Volgende week incasseren we de contributie voor de maand Januari. Daarnaast zullen we half februari 
zoals gebruikelijk een incasso doen uitgaan voor het nog openstaande barsaldo, zodat we straks op het 
veld weer met een mooie schone lei kunnen beginnen. 
Zorgt u voor voldoende saldo op uw rekening? 



 

 

Beste leden, 

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 29 januari 2022, voor kinderen van 4 tot en met 6 
jaar. Het Kleuter/Kangoeroe uur is van 10 tot 11 uur n de van Hogendorphal. Tijdens het 
Kleuter/Kangoeroe uur worden er spelletjes gedaan met een knipoog naar Korfbal. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een oefen/kennismakingsuurtje. Kinderen kunnen dan meedoen en 
kijken of ze korfballen bij Sporting West/Bonarius.com leuk vinden. Ook dit uur is van 10 tot 11 uur 
eveneens in de van Hogendorp sporthal. 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

 

Copyright © 2022 AKC Sporting West, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in via our website. 

 
Our mailing address is: 

AKC Sporting West 
Klönneplein 10 

Amsterdam, NH  1014DD 
Netherlands 

 
Add us to your address book 

 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 
  

 



 


