
Van: AKC Sporting info@sportingwest.com
Onderwerp: De eerste wedstrijden

Datum: 8 september 2022 om 01:34
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 2 - Seizoen 2022-2023

Hallo allemaal,

We gaan weer starten! Tenminste, we zijn al gestart met alle voorbereidingen en komend
weekend staat het eerste competitieweekend op het programma. TJC en TC zijn druk
geweest om alle teams en trainer/coaches rond te krijgen. Dat is een flinke klus geweest
en zal voor de komende weken ook wel zo blijven, aangezien we te weinig heren voor een
aantal teams. 

Vorige week is er een mail gestuurd met daarin een vooraankondiging voor de
jaarvergadering met daarbij de nieuwe statuten. Vanwege omstandigheden hebben we de
datum van de jaarvergadering een weekje moeten verplaatsen naar 10 oktober. We
verwachten veel leden, aangezien een statutenwijziging erg belangrijk is. Binnenkort
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verwachten veel leden, aangezien een statutenwijziging erg belangrijk is. Binnenkort
ontvangen alle leden de officiële uitnodiging. 

Aankomende zondag gaat er geklust en schoongemaakt worden het clubhuis. Hiervoor
zoeken wij nog steeds vrijwilligers. We starten om 11.00 uur. Voor een natje en een
droogje wordt gezorgd. Je kan je aanmelden hun Rob of gewoon gezellig komen. 

Het SAC is in de zomer ook druk geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen. Zo is op iedere eerste vrijdag van de maand Klaverjassen. Er staat een leuk
stukje hierover verderop in deze nieuwsbrief. En op 15 oktober kunnen de Lederhosen en
Dirndls weer uit de kast worden gehaald voor het jaarlijks Oktoberfest. 

Wij wensen iedereen een mooi, gezellig, gezond en sportief seizoen toe (hopelijk zonder
allerlei gedoe). 

Namens het bestuur,
Jeffrey Post

 

Hoi Allemaal,
Deze keer mogen we weer twee nieuwe leden verwelkomen.
Het zijn Isa Dynesen en  Laura Aguilera Saiz.
Isa gaat spelen in de pupillen en Laura is een welkome aanvulling binnen de
recreantengroep
Daarnaast is terug van weggeweest Grea Hage. Zij heeft zich als trainend lid gemeld.
Wij wensen jullie veel plezier bij onze vereniging.

Uitgifte tenues

Eind vorig seizoen hebben we in de nieuwsbrief een oproep gedaan voor iemand die de
tenue-uitgifte op zich zou willen nemen. Ik mag met veel plezier melden dat
Mieke Sillekens(moeder van Luc Lemmens uit de D1) deze taak gaat vervullen. 

Leden die een nieuw/ander tenue nodig hebben kunnen contact opnemen met Mieke om
een afspraak in het clubgebouw te maken. Zij is bereikbaar via 06-21830171.

De kosten van een tenue zijn:

- Shirt: 35,95 euro (ex BTW)
- Rok: 25 euro (ex BTW)
- Broek: 15 euro (ex BTW)



- Broek: 15 euro (ex BTW)

Deze kosten worden na akkoord door de penningmeester afgeschreven. 

We danken de familie Hoenson nogmaals dat zij jarenlang hun winkel Hoenson Jeans
hebben opengesteld voor de opslag en uitgifte van de tenues. En Mieke, veel succes!!

Ellen

Hoi Allemaal,
Er is een wijziging opgetreden bij de aanwijzing van de scheidsrechters. Konden we
voorgaande jaren rekenen op de interface met Antilopen, dit jaar zijn we overgegaan op
aanwijzing via Sportlink. Stefan en Jeffrey B. hebben zich ingespannen om de aansluiting
tussen Sportlink en de eigen website te realiseren.

Het gebruik van Sportlink levert ook extra functionaliteit op. De scheidsrechter krijgt
onmiddellijk na aanwijzing een email en de aanwijzing wordt opgenomen in het
"persoonlijk programma"  van de scheidsrechter in de KNKV app. Tevens is de aanwijzing
ook terug te vinden op de website.

Hoi Allemaal,

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 10 september 2022 van 10 tot 11 uur.

Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het Kangoeroe/Kleuteruur. Het Kleuter/Kangoeroe
uur is van 10 tot 11 uur. Het  is 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,
 Dit bericht komt van de organisatie van
het  Concertgebouworkest. Donderdag 8



het  Concertgebouworkest. Donderdag 8
september houdt het CGO een generale
repetitie op een podium welke is
opgesteld naast IJscuypje. Dat betekent
dat er wordt getraind op klassieke muziek.
Hoe mooi is dat! Vrijdagavond geeft het
CGO een gratis toegankelijke uitvoering,
welke direct wordt uitgezonden via de
publieke omroep.

Omdat de NOS donderdagavond ook proefopnames maakt en geluidsmetingen doet is het
verzoek aan de trainers om hun trainingen te verzorgen zonder daarbij gebruik te maken
van fluitjes. 

OP ZIJN BOERENFLUITJES DEEL 1
Een nieuwe rubriek, jawel. Elke nieuwsbrief een update over de scheidsrechters,
spelregels en meer. Dat ontbrak nog. 
Eind vorig seizoen is Cor van der Steen gestopt als SR. Bij het slotfeest hebben we hem
geëerd. We gaan er alles aan doen om met ons huidige SR korps de nodige punten voor
de rompregeling te scoren. Dit wordt een uitdaging, maar we gaan ervoor!

Eind vorig seizoen was ik 1 van de SR’s op het NK voor de D1 bij Fiducia. De 8 beste D1
ploegen van Nederland streden om het hoogst haalbare. 3 wedstrijden gefloten met de
eervolle taak om de finale tussen KZ en PKC in goede banen te leiden. KZ won het
spannende potje. Een mooie afsluiting van mijn seizoen. Komend seizoen mag ik een
groep hoger gaan fluiten (het één staat trouwens los van het ander).

Het nieuwe seizoen begint bijna weer. Traditiegetrouw wijzigen de spelregels.
Tegenwoordig doet de IKF dat en de KNKV volgt. Voor ons is 1 wijziging van belang. Na
een val van een verdediger fluit de SR alleen af als er een gevaarlijke situatie ontstaat.
Was voorheen de ongeschreven regel dat er 1 schot was toegestaan en daarna floot de
SR af om de verdediger weer te laten aansluiten. Dat hoeft nu niet meer. Andere
wijzigingen gaan over wedstrijden met een jurytafel, zo ver zijn wij nog niet, dus die laat ik
achterwege.
Allemaal veel succes komend seizoen. En fluit een keer een wedstrijdje, dat is echt leuk!

Agnes



In tegenstelling 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 schoonmaak-artiesten.!  
Mocht je het fijn vinden om met eigen schoonmaakattributen schoon te maken, dan kun je
die uiteraard meenemen.

 
Afgelopen vrijdag werd het Klaverjassen weer nieuw leven
ingeblazen. Een geslaagde eerste editie, die elke
1e vrijdag van de maand gevolg zal gaan krijgen. Rob
bleek deze avond de grote winnaar en de inleg van alle
deelnemers werd door hem aan de jeugdpot gedoneerd. 
Mocht je niet kunnen klaverjassen en het willen leren of
gewoon een ander spel willen spelen, sluit dan ook
gewoon gezellig aan! 
Tot de volgende editie op vrijdag 7 oktober!
Inloop vanaf 19.30uur, start 20.00uur.
Groet,
Ellen

BERICHT VAN SKV AMSTERDAM
Voor onderstaande toernooi worden ook teams van Sporting West van harte uitgenodigd.
Uiteraard geldt dit alleen voor mensen die de biergerechtigde leeftijd hebben bereikt
 

Lieve (niet-)bierdrinkers

! "

, 
Dat jullie een balletje in een korf kunnen gooien weten we
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al, maar hoe zit het met jullie miktalent als het gaat
om pingpongballetjes en plastic bekertjes?

#

Laat het zien en kom 17 september naar het SKV
Beerpongtoernooi!. 
Het vindt plaats bij Sporting West en start om 20.00.

Meld je aan via deze link: 

 

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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