
Van: AKC Sporting West/Bonarius.com info@sportingwest.com
Onderwerp: We gaan weer het veld op

Datum: 6 april 2022 om 08:03
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 12 - Seizoen 2021-2022

Hallo Allemaal,
Na een rumoerig einde van het zaalseizoen , omdat onze hal tijdelijk dichtging, met betrekking tot kunnen
trainen en spelen en heel veel extra werk voor de TC, JC en de scheidsrechterscommissie,  zit het
zaalseizoen er bijna op,. Het bestuur wil graag deze commissies bedanken voor hun extra inspanningen
voor het regelen van “nieuwe” accommodaties om toch te kunnen trainen en spelen.
 
Voor de selectie  1,2 en 3 betekent dit dat zij vanaf deze week weer het veld op gaan om te trainen. Er zijn
nog wat ploegen die deze week trainen en spelen in de zaal, maar vanaf volgende week zullen die zich
ook op het veld voegen om te gaan trainen.
 
Tevens zullen er op 9 April al oefenwedstrijden plaatvinden voor de selectie , waar ook op diezelfde dag in
de ochtend/ vroege middag een open dag is voor de jeugd om kennis te maken met korfbal en Sporting-

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=6403fb2050&e=6c33fc17a6


de ochtend/ vroege middag een open dag is voor de jeugd om kennis te maken met korfbal en Sporting-
West/Bonarius.com, dus als je niets te doen hebt ben je van harte welkom, Voor de kinderen wordt er als
extra een springkussen geregeld.

Vanaf 23 April zal de veldcompetitie weer van start gaan. Het wedstrijdschema zal wanneer dit bekend is
zo snel mogelijk geplaatst gaan worden op onze site. Wij zien er naar uit om iedereen weer terug te zien
langs de lijnen en we hopen op mooi weer om dan weer het terras te kunnen openen.
 
Zoals jullie misschien wel weten gaat het Sporting West/Bonarius.com senioren weekend door De
voorbereidingen zijn in volle gang en het huis is vastgelegd. Omdat het 3 jaar terug zo goed bevallen is,
gaan we op 8, 9 en 10 juli wederom naar Het Rode Valkennest in Vierhouten. De kosten zijn 75 euro p.p.
voor verblijf, activiteiten, eten en drinken. 
De inschrijving is geopend via de site. Wees er snel bij want na het daverende succes van 3 jaar terug,
kan het zo maar hard gaan met de inschrijvingen.
We zien jullie graag weer op het veld!!!
Namens het bestuur,
Peter.

Hoi Allemaal,
Zaterdag 9 april is er een open dag op het veld. Kinderen kunnen kennismaken met korfbal en Sporting
West/Bonarius.com.  Behalve de open dag met een Kangoeroe uur zijn er ook oefenwedstrijden voor het
veld.
Hier is het  programma:
Pupillenveld
10 uur                  Sporting West/Bonarius.com-Argus F1-    AWDTV F1
11 uur                  Sporting West/Bonarius.com-Argus E2-    AW DTV E1
12.15 uur             Sporting West/Bonarius.com-Argus E1-    Purmer E2

Veld 1
10 uur                  Kangoeroe uur
11 uur                  Sporting West/Bonarius.com-Argus D1-    Purmer D1

Zeeburgereiland
11.30 uur             AW DTV A2- Sporting West/Bonarius.com A1

Rijnsburg
12.00 uur            Madjoe A2-Sporting West/Bonarius.com A2

De B1 en de C1 hebben beiden nog een zaalwedstrijd. 



Hoi Allemaal,
De selectieteams spelen geen van alle in de zaal om promotie (helaas) of degradatie (gelukkig) en dat
betekent dat de focus weer geheel op het tweede deel van het veldseizoen kan worden gericht.
Deze week wordt er door de teams alweer op het veld getraind en a.s. zaterdag 9 april worden de eerste
oefenwedstrijden gespeeld. 

13.45 uur Sporting West/Bonarius.com 3 - DKV IJmuiden 
Rond 15.00 uur Sporting West/Bonarius.com 2 - Swift 2
Rond 16.30 uur Sporting West/Bonarius.com 1 - Swift 1

Afgelopen maandagavond zijn de laatste puntjes op de I gezet voor wat betreft het veld
competitieprogramma.
Via de KNKV app of onze eigen website (link onderin deze nieuwsbrief)  is na definitieve publicatie door
het KNKV het wedstrijdschema te lezen. 

Hoi Allemaal,
Op woensdag 6 april 2022 is er weer een open training van 17.30 tot 18.30 uur op ons veld voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.

Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het Kangoeroe/Kleuteruur zaterdag 9 april 2022 van 10 tot 11
uur op ons veld in het Westerpark.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 op ons
veld in het Westerpark.
Bovendien zal er zaterdag een springkussen worden opgesteld. 



Zondag, 27 maart j.l. zijn er door het JAC weer leuke buitenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd:
'schat zoeken', hunted' en een lunch door Natasja vanuit de kantinecommissie. De schat met
chocolademunten is gevonden en de boeven probeerden de agenten te ontwijken in het Westerpark. Wat
hadden we een mazzel met het prachtige weer!

    

    

Met dank aan iedereen die wel eens een fooitje doneert in de jeugdfooienpot die op de bar staat, is een
grote en robuuste stapeltoren van hout aangeschaft. Afgelopen zondag hebben we deze mogen testen en
deze toren die wel 1.50m hoog kan worden gaat uiteraard ook mee op Pinksterkamp. 

   

 

Heb jij je al opgegeven voor Pinksterkamp? De aanmeldingen gaan hard, dus dit wil je na lang wachten
zeker niet missen. Geef je hier op: https://www.sportingwest.com/aanmelden-pinksterkamp/

Heb je vragen over kamp? Neem dan contact op met Grea: grea_hage@hotmail.com of 0622560292

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=3f61c3c4d6&e=6c33fc17a6


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

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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