
Van: AKC Sporting info@sportingwest.com
Onderwerp: Start nieuw seizoen

Datum: 17 augustus 2022 om 13:45
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 01 - Seizoen 2022-2023

Beste leden,

De vakanties zijn nog niet voorbij, maar langzaamaan gaan de activiteiten van de club
weer worden opgestart.
Het mooie weer nodigt niet erg uit om aan de conditie te gaan werken, maar voor de
selectie gaat dit wel gebeuren. Donderdag 18 augustus is de eerste training en daarna
volgen al heel snel de nodige oefenwedstrijden. Het schema kunt u verder in deze
nieuwsbrief vinden.
Doordat het Milkshake festival geheel tegen de afspraken in een stormbaan op het veld
heeft geplaatst, is er hier en daar wat schade ontstaan.  Er is overleg om dit voor het begin
van de competitie hersteld te hebben. Met de trainingen even oppassen om de schade niet
erger te maken.

mailto:Sportinginfo@sportingwest.com
mailto:Sportinginfo@sportingwest.com
mailto:r.vnifterick@chello.nl
https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=e6c719b44d&e=6c33fc17a6


erger te maken.

Het programma voor de veldcompetitie voor het najaar is definitief en is via Sportlink
verstuurd naar alle verenigingen. Het altijd actuele programma is ook in te zien via de
KNKV Wedstrijdzaken-app en in Sportlink Club en wordt de komende dagen in de website
geladen. 
De TC en de JTC hebben zich weer ingespannen om de thuiswedstrijden zo gunstig
mogelijk in te delen. De start van de competitie is op 10 september a.s.

Welkom Yuna Aimy.

Op 3 augustus 2022 is deze kleine meid
geboren.  Het is de dochter van Kim
Dekker en Xandur Garbode.

Een oud gezegde is dat een korfbalclub
zichzelf in stand houdt en daarvan is maar
weer eens het bewijs geleverd.

We feliciteren beide ouders met
deze mooie dochter en hopen natuurlijk
dat ze het talent van vader en moeder
heeft geërfd en dat later in de vereniging
zal tonen. 

 

 

Hoi Allemaal,
Op 3 september a.s. gaan we met de jeugdploegen naar het BEP toernooi in Purmerend,
Het conceptprogramma is inmiddels bekend en kun je vinden op onze website via deze
link
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Hoi Allemaal,
Hieronder het selectie voorbereidingsprogramma voor het nieuwe seizoen.
Datum Activiteit Tijdstip Plaats
    
do 18 aug Start 1e training 20.30 Veld
za 20 aug Trainen 11.00 Veld
 Lunch 12.30 Kantine
 Oefenwedstrijden 14.00 Veld
 3x 25 minuten tegen de De Eemvogels   
di 23 aug Trainen 20.30 Veld
do 25 aug Trainen 20.30 Veld
za 27 aug Oefenwedstrijden UIT  Leiderdorp
 Toernooi Velocitas - SpWest 1-2-3 nnb  
 eventueel na afloop BBQ   
di 30 aug Trainen 20.30 Veld
do 1 sep Oefenwedstrijden THUIS  Veld
 SpWest 2 - Swift 2 19.30  
 SpWest 1 - Swift 1 20.45/21.00  
 SpWest 3 - Swift 3 20.45/21.00  
za 3 sep Oefenwedstrijden UIT  UTRECHT
 HKC 6 - SpWest 5/6 12.30  
 HKC 5 - SpWest 4 11.15  
 HKC 3 - SpWest 3 12.30  
 HKC 2 - SpWest 2 14.00  
 HKC 1 - SpWest 1 15.30  
di 6 sep Trainen 20.30 Veld
 NB Miss oefenwedstrijden!   
do 8 sep Trainen 20.30 Veld
Za 10/9 Start 1e competitiewedstrijden   

Wijziging competitieopzet ingaande seizoen 2023-2024.
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het KNKV verenigingen bevraagd over de
opzet van de veldcompetitie. Hierbij was de vraag of de huidige opzet van een
veldcompetitie in poules van acht ploegen verdeeld over het najaar en voorjaar nog
voldeed aan de behoefte van verenigingen en leden. Op basis van de behoefte van
verenigingen om in een andere opzet meer ruimte te hebben voor andere activiteiten en
flexibelere mogelijkheden, heeft het bondsbestuur besloten voor een andere invulling van
het competitieschema te kiezen vanaf seizoen 2023/2024. De veldcompetitie wordt vanaf
dan een competitie die uit twee gesplitste veldcompetities bestaat.

De veldcompetitie gaat bestaan uit één volledige competitie met vier teams voor de zaal
en één volledige competitie met vier teams na de zaal. Deze opzet is gelijk aan die van het
breedtekorfbal. De eindstanden in de poules van de najaarscompetitie bepalen de
inrichting van de niveaus in de voorjaarscompetitie. Hiermee wordt  gerealiseerd dat de
teams zoveel mogelijk wedstrijden spelen tegen teams met een vergelijkbaar niveau. Door
het spelen in poules van vier, speel je per competitie twee wedstrijden minder.



Hoi Allemaal,
De kangoeroeclub gaat weer van start

Het eersrtvolgende Kangoeroe/Kleuteruur voor kinderen van 4 tot 6 jaar  is zaterdag 20
augustus 2022 van 10 tot 11 uur, uiteraard 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.

Hoi Allemaal,
In regenstelling tot eerdere berichtgeving
gaan we op zondag 11 september een
grote schoonmaak houden. We zullen dan
het hele gebouw binnenste buiten keren
en soppen tot het weer blinkend schoon
is. Bar, tafels, stoelen, ijskasten, vloeren
radiatoren, glaswerk, keuken, alles komt
aan de beurt.

De start is om 11.00 uur Voor de
deelnemers wordt er een lunch verzorgd.
Op de website kun je je nu al aanmelden.
Zijn er echter te weinig aanmeldingen dan
loop je het risico te worden aangewezen,
want ook jij maakt gebruik van het
clubhuis. 

Neem je verantwoordelijkheid en meld je aan via deze link
We mikken op minimaal 15 schoonmaakartiesten, maar iets meer mag zeker !!  

Hoi Allemaal,
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SPORTING WEST GOES OOSTENRIJK
Het jaar 2023 start met een gezellige
wintersportvakantie voor alle
sneeuwliefhebbers van onze vereniging.
Wat zijn de plannen?
*groot huis voor max 26 personen
*eigen vervoer
*voor beginners en gevorderden
*skipas, materiaalhuur en eten/drinken
nog niet inbegrepen (regelen we
gezamenlijk)

Enthousiast? Laat zsm aan Joost of Lizzy
weten of je interesse hebt, ivm vastleggen
van de accommodatie 

 

Hoi Allemaal,
Nog een activiteit die we weer nieuw leven in willen blazen: Klaverjassen. We constateren
dat nagenoeg op elke bijeenkomst er geklaverjast wordt, ook door onze jeugdigen.
Daarom gaan we proberen om op elke eerste vrijdagavond van de maand het klaverjassen
weer in te voeren. 



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

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema

  
Indien het niet langer gewenst is om deze nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen dan
kunt u zich hiervoor afmelden door helemaal onderaan deze nieuwsbrief te klikken op de
tekst "Unsubscribe from the list" 
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