
Van: AKC Sporting West/Bonarius.com info@sportingwest.com
Onderwerp: Sporting West Nieuwsbrief nr. 5 Seizoen 2022-2023

Datum: 22 november 2022 om 18:20
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 5 - Seizoen 2022-2023

Beste leden,
Niet al te veel meldingen deze keer vanuit het bestuur:

Een nieuwe periode breekt weer aan, we gaan weer de zaal in. De kou laten we buiten en
we zoeken de gezelligheid op van de Hogendorphal en de vele sporthallen die we de
komende tijd met alle teams gaan bezoeken. De oefencampagne is inmiddels achter de
rug en over het algemeen goed verlopen. We zien uit naar de eerste, hopelijk goede,
competitieresultaten resultaten. Complimenten aan de TC en de TJC voor het organiseren
van de oefenwedstrijden, elk jaar weer een lastig karwei. 
Vermeldenswaard is nog dat we de oefencampagne dit jaar voor het eerst via de KNKV
app hebben gepubliceerd, waardoor het voor ieder die op de app is geabonneerd zichtbaar
werd.
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werd.

Graag extra attentie voor het verhaal van de scheidsrechterscommissie. Zeker de lijst met
aangewezen scheidsrechters verdient extra aandacht van de spelers. 

Op de laatst gehouden noodzakelijke BAV zijn, zoals het volgens de geldende statuten is
voorgeschreven, de nieuwe statuten in stemming gebracht. Deze zijn met algemene
stemmen aangenomen. Dat betekent dat we nu naar de notaris teruggaan om de statuten
te tekenen en dan kunnen we een lang en taai proces met succes afsluiten. 

Volgende nieuwsbrief valt er vast meer te vertellen
Rob

Zoals altijd tijdens de wisseling van veld naar zaal wordt er opnieuw gekeken naar de
samenstelling van de teams. Deze week zijn/worden deze samengesteld en gaat de
teamopgave naar de bond.
Zodra de indeling bekend gemaakt is aan de spelers zal de teamsamenstelling worden
gepubliceerd op de website. 

OP ZIJN BOERENFLUITJES DEEL 4
 
Over scheidsrechters, spelregels en meer. 
We gaan de zaal weer in. De eerste veldhelft zit erop en we hebben goed gescoord, qua
fluiten dan. Van de 35 wedstrijden die we moeten fluiten voor de Rompregeling, hebben we
er 22 gefloten. Na de zaal nog 13 te gaan om geen boete te krijgen. We hoeven in elk
geval niet te vrezen voor punten in mindering voor onze wedstrijdsport teams in
veldseizoen 23-24. Het minimum van 21 wedstrijden hebben we nu al gehaald. Chapeau
aan alle fluitisten!
 
De indeling voor het fluiten dit zaalseizoen is gereed. Komende week wordt de link met de
aanwijzingen gedeeld. Het overzicht is groter dan voorheen, ALLE thuiswedstrijden met
fluitisten staan erin. We willen graag meer spelers meenemen in de wereld van het fluiten.
De toekomst van Sporting West zetten we in met leden die niet alleen spelen en trainen,
maar zich ook op een ander vlak inzetten voor de vereniging. Hier wordt de vereniging
“gelukkig” van (https://www.sportsmedia.nl/de-gelukkige-vereniging.html) . Een gelukkige
vereniging leidt tot gelukkige leden en wij gunnen iedereen dit geluk!
Per wedstrijd staan er 2 spelers ingedeeld. Je kunt allebei een helft fluiten of samen de
hele wedstrijd. Hierbij zijn we uit gegaan van de indeling van de teams op het veld.
Mogelijk wijzigt dit in de zaal en dan wordt ook het schema hier nog op aangepast. Ook de
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Mogelijk wijzigt dit in de zaal en dan wordt ook het schema hier nog op aangepast. Ook de
spelers van de A1 en A2 zijn aangewezen om de D1 en de D2 te fluiten. 
Daarnaast hebben we voor de wedstrijden van SW2 en SW3 onze ervaren
scheidsrechters ingedeeld als backup. Mocht de KNKV niemand aanwijzen, dan worden
deze wedstrijden gefloten door ervaren scheidsrechters. In het schema zijn deze velden
blauw gemaakt. Iedereen die daar staat is geinformeerd en heeft positief gereageerd. Daar
zijn we heel blij mee.
Fluitjes en stopwatch-horloge liggen in een aparte bak in het ballenhok, daar kun je zo bij.
Voor vragen kun je altijd bij mij of Irma terecht. Iedereen heel veel succes!
De link naar de indeling:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d7L1RzKjXb7Fu3ZH-
7_qzoRU5ju5iZPv9x6XH4MewX8/edit#gid=0
 
Meer over de spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/
 
Agnes en dit keer ook Irma
 

Hoi Allemaal,
Het recreanten team van Frans Buikema mocht in de afgelopen periode Ries den Uil als
nieuw lid verwelkomen.
Daarnaast heeft Felix Kievit de overstap gemaakt van trainend lid naar spelend lid en is
Tim Beckers na een kortstondige afwezigheid weer terug en dat geeft een
welkome aanvulling op het herenbestand.
Wij wensen alle heren veel plezier bij  onze vereniging.

Het is alweer enige tijd
geleden, maar nog niet
via de nieuwsbrief
verschenen en dat moet
natuurlijk wel.  
Daarom doen we het nu :
Hulde aan Sporting
West/Bonarius.com C1!
Kampioen geworden door
in een spannende
wedstrijd favoriet EKVA
met 8-7 te verslaan.
Topprestatie van dit
talentvolle team en een
leuke ploeg om het

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=6a9b8341ab&e=6c33fc17a6
https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=b3453f111f&e=6c33fc17a6


leuke ploeg om het
komende zaalseizoen in
de gaten te houden. Van
harte gefeliciteerd.

Ook dit seizoen is er weer
een team van de week.
De teams mogen weer mee oplopen met het eerste en zijn natuurlijk eregast bij de
wedstrijd.

Zaterdag 3 december zijn de D1 en D2 gastteam van de week bij Blauw Wit.
Ze mogen mee oplopen en kunnen naar een echte Korfballeague wedstrijd kijken.
Dit keer Blauw Wit tegen Unitas
 

Zaterdag 3 december 14.25 uur  
 

De Vinken
 

C1
 

Zaterdag 3 december
 

20.00 uur
 

Unitas 
 

D1/D2
 

Zaterdag 17 december
 

16.35 uur
 

EKVA
 

E1
 

Zaterdag 28 januari
 

15.35 uur
 

Apollo
 

D2
 

Zaterdag 4 februari  
 

15.35 uur
 

 ZKC 
 

D1
 

Zaterdag 18 februari
 

15.35 uur
 

DSO
 

F1
 

Zaterdag 18 maart 
 

15.40 uur
 

Furore
 

E2
 

 

 

Kleuter/Kangoeroe en oefenuur zaterdag 26 november
Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 26 november 2022 van 10 tot 11 uur in
de v. Hogendorphal

Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het Kangoeroe/Kleuteruur. Het Kleuter/Kangoeroe
uur is van 10 tot 11 uur. 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. 
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       Oh kom maar eens
       kijken!!!
       De Sint is gelukkig
       weer in ons
       land. Ondanks zijn
      drukke schema heeft
      hij toch de tijd
      gevonden om
      25 en 26 november
      langs te komen bij
      Sporting West!
     Vergeet je niet op te
     geven via de site.

     

   

Na drie gezellige avonden waarbij lekker werd
geklaverjast en vooral gezellig werd
nagepraat (enkelen van ons hebben daardoor de
laatste bus gemist!!) , gaan we nu voor de vierde
keer op de eerste vrijdag van de maand
december. Als alle deelnemers die op de
voorgaande avonden hebben meegedaan deze
keer allemaal komen, dan zouden we voor twee
tafels extra kunnen gaan. Dat zou 2 december a.s.
een heel mooi resultaat zijn. Zien we jullie?
 



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" 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 

Commissies
Programma
Rangen en Standen

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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