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Nieuwsbrief nr 06 - Seizoen 2022-2023

Beste leden,
We begiinen deze nieuwsbrief met heel goed nieuws.

Voor het seizoen 2023 -2024 hebben TC en Bestuur
overeenstemming bereikt met Richard Stolte om terug te
keren als trainer van onze selectie. We zijn heel blij dat
Richard na een zeer goede eerste periode van drie jaar
en na een afwezigheid van drie jaar waarin hij trainer
was en nog steeds is van Rapid, nu weer voor de groep
wil gaan staan. Vorige week is tijdens de training zijn
komst aan de selectie bekend gemaakt en werd er door
de selectieleden enthousiast gereageerd. Ten opzichte
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de selectieleden enthousiast gereageerd. Ten opzichte
van de eerste periode is de selectiegroep aardig
veranderd, waardoor het voor Richard (zoals hij zelf
zegt) een leuke uitdaging is om ook met deze groep

goed te gaan presteren.Hoewel het nog ver weg is wensen wij Richard en de selectie veel
succes samen. 
Gedurende het lopende seizoen zullen Hilda, Amber en Peter de honneurs blijven
waarnemen. Graag willen we ze daarvoor extra bedanken, want door het wegvallen van
Aad is hun taak er alleen maar zwaarder op geworden.

Nog meer goed nieuws is dat het bestuur, na een
lange en saaie voorbereidingsperiode eindelijk de
nieuwe statuten bij de notaris heeft kunnen
tekenen. De bestaande statuten moesten worden
aangepast vanwege de WBTR, de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen. Gelijktijdig hebben we
onze oude statuten tekstueel een update
gegeven. De statuten zijn in te zien via de website
of via deze link.
Gelijktijdig met deze statuten is ook het
huishoudelijk reglement vastgesteld. Deze is
eveneens via de website te benaderen of via deze link

Wij willen ook graag iedereen bedanken die bereid is op de zaterdagen andere teams uit
de brand te helpen. Zowel bij de jeugd als bij de senioren worden steeds meer spelers
bereid gevonden bij andere teams om het achttal te complementeren of op de reservebank
plaats te nemen.
In deze tijden van 'schaarste' moeten we elkaar helpen en is enige flexibiliteit noodzakelijk.
Dus dank aan eenieder die hiertoe bereid is en hopelijk motiveert dit ook andere spelers
om te helpen daar waar nodig.

En dan wijzen we ook nog even op de komenden festiviteiten in deze nieuwsbrief.
Noteer ze in de agenda's en schrijf je in via de website of via de links in deze brief.

Deze nieuwsbrief kunnen we weer vier nieuwe leden aankondigen.
UIt de school van Richard en Molly komen deze keer:
Lieve Navens,
Kris Reisma,
Lynn van Nifterick (allen pupil) en
Kenza Staelenberg (aspirant).

Wij wensen jullie veel plezier bij Sporting West.
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Overlijdensbericht Opa Piet

Helaas ontvingen wij het droevige bericht dat Opa Piet
Bruijntjes op maandag 5 december op 94-jarige leeftijd is
overleden. Als opa van Desiré en overgrootvader van
Jaïro was Opa Piet een trouwe supporter bij de
wedstrijden van het 4e team en de C1. Ook heeft hij de
gezelligheid van het Klaverjassen nog mogen ervaren.

U bent welkom om afscheid te nemen op dinsdag 13
december a.s. om 12.15 uur in de aula van het
crematorium De Nieuwe Ooster Kruislaan 126 te
Amsterdam. 
Opa Piet heeft de wens om geen bloemen te ontvangen.

Wij wensen de familie van Opa Piet veel sterkte toe.

We zijn weer ivolop in de zaal bezig en dat betekent dat we ons weer aan verschillende
regels dienen te houden. Door de halbeheerders en door sportverhuur zijn we gewezen op
de volgende zaken:

De speelvloer betreden met schoenen waarop ook buiten is gelopen is niet toegestaan. De
vloer wordt daarmee onnodig vuil en daar hebben we zelf last van. 

Na afloop van de wedstrijden dienen alle gebruikte spullen (stoelen, banken,
scorebordbediening) te  worden opgeruimd. Onnodig te zeggen dat dit ook geldt voor de
tassen, bidons, handdoeken etc.

Als er ten behoeve van de toeschouwers verriijdbare banken zijn neergezet, dienen deze
na de laatste wedstrijd ook weer te worden opgeruimd.

Na de trainingen dient de zaal te worden nagezocht op mogelijk ergens onder
gerolde ballen. Zaalbeheer heeft er laatst een aantal gevonden en teruggelegd in ons
ballenhok, maar dat is natuurlijk niet hun taak.

Na de trainingen in het 4de gymnasium dient de toegangsdeur te worden gesloten. Op een
woensdagmorgen is de deur open aangetroffen en de directie van het 4de gym heeft
aangenomen (omdat we de laatste huurder zijn) dat wij de deur niet goed hebben
afgesloten. Graag extra aandacht hiervoor.



OP ZIJN BOERENFLUITJES DEEL 5
 
We zijn alweer een paar weken lekker binnen in de zaal. Het fluitschema met een iets
andere opzet dan eerdere seizoenen is in werking. Alle wedstrijden zijn ingevuld. Kijk
regelmatig, want af en toe wordt een wedstrijd verschoven. Hier nog even de link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d7L1RzKjXb7Fu3ZH-
7_qzoRU5ju5iZPv9x6XH4MewX8/edit?usp=drivesdk
 
Dit keer aandacht voor de vrije bal. De vrije bal is gegeven en dan, waar moet je allemaal
op letten.
Als eerste een vrije bal wordt alleen gegeven als de verdediger een overtreding maakt. Als
de aanvaller een overtreding maakt, kan dit niet leiden tot een vrije bal in het andere vak.
Zelfs niet als dit een hele zware of opzettelijke overtreding is. Ook goed om te weten!
Degene die de vrije bal neemt, staat met de tenen tegen het streepje aan (dus niet 10 cm
er van af!). De andere voet staat verder van de korf dan de voet die tegen het streepje
staat. De andere drie aanvallers staan buiten de cirkel EN ieder op 2,5 meter afstand van
elkaar. De verderdigers staan minimaal 2,5 meter van de nemer af. De aanvaller of
verdediger die als eerste de voet plaatst om klaar te staan, heeft de eerste rechten. Diens
tegenstander moet er naast gaan staan. Er mag geen voet tussen de voeten van de
tegenstander neergezet worden. Ook mag 1 speler niet links EN rechts van de paal een
voet neer zetten.
Aanvallers en verdedigers hebben 4 seconden de tijd om klaar te gaan staan. Na het fluitje
heeft de nemer 4 seconden de tijd om de vrije bal te nemen. De vrije bal is genomen als:

De nemer de bal heeft gegooid naar een medespeler en de bal is minimaal 1 meter
onderweg
De nemer de bal, de arm of de been heeft bewogen
Een verdediger raakt de bal aan

Als de vrije bal is genomen, mogen de verdedigers binnen 2,5 meter van de nemer komen.
Dus bij een beweging van de nemer van de bal, arm of been, mag de verdediger
instappen. Als de verdediger een overtreding maakt bij het nemen van de vrije bal, volgt er
nog een vrije bal. Bij de volgende overtreding volgt een strafworp.
 
Meer over de spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/
 
Agnes

Zaterdag 3 december was de D2 gastteam van de week bij de wedstrijd van Blauw Wit
tegen Unitas uit Harderwijk. Een wedstrijd in de Korfballeague.
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tegen Unitas uit Harderwijk. Een wedstrijd in de Korfballeague.

De spelers van de D2 mochten met Unitas meelopen. Zo liepen ze dus even in de
spotlights van de Korfballeague. Letterlijk en figuurlijk. Het licht ging uit en het Spotlight
aan. Allemaal werden ze voorgesteld aan het publiek. Ze vonden het allemaal wel een
beetje spannend, maar vooral ook erg leuk. Dat meelopen al binding geeft bleek wel in de
wedstrijd. Bij elke goede actie of doelpunt van Unitas gingen ze uit hun plaat. "Dat was
mijn speler". "Maar die van mij gaf hem aan".  Ze waren allemaal voor Unitas en hun
Unitas speler.

In de rust even wat energie tanken met chips en een pakje limonade.Helaas mocht Blauw
Wit veel meer juichen dan Unitas. Ze wonnen met 30-14. Maar aan de steun van de D2 zal
het niet hebben gelegen.
Na de wedstrijd mochten ze op handtekeningen jacht. Alleen maar Blauw Wit spelers?
Maar gelukkig had het foto boekje ook een witte pagina.
En natuurlijk de foto`s: d2 gastteam van de week bij bw 03122022 | Flickr

Eveneens op zaterdag 3 december was de C1 team van de week bij Sporting West. Ze zijn
weer het eerste team dat zich zo mocht noemen dit seizoen. `s Ochtends hadden ze nog
tegen OVVO gespeeld en gewonnen. De C1 bestaat uit 3 meiden: Fionnuir, Noor en
Chiara en 5 jongens: Lasse, Jairo, Jinne, Sam en Elvis. 
Hier zijn de foto`s:  c1 team van de week 03122022 | Flickr

Zaterdag 17 december is de E1 team van de week. 
De E1 bestaat uit 6 spelers: Ashley, Brechtje, Ella, Isabel, Madiya,  en Misha.
Coach is Selma. Op woensdag krijgen ze training van Selma en op de vrijdag krijgen ze
extra training van Molly. Op het veld zaten ze in een poule met Purmer. Het team van
Purmer was veel sterker dan de andere teams. De E1 werd 2e en verloor alleen van
Purmer. 
In de zaal zijn ze een stuk zwaarder ingedeeld. Ze hadden een goede voorbereiding met 3
oefenwedstrijden, maar in de competitie hebben ze het zwaar en werd er nog niet
gewonnen.
Nu echter zijn ze team van de week en staan ze even in de schijnwerpers bij de wedstrijd
van het eerste tegen EKVA uit Almere.

De planning voor team van de week:

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
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Elk jaar zijn we opzoek naar mensen die bij de seniorenwedstrijden de stand en tijd willen
bijhouden op het computerscherm en het elektronische bord. Deze zaaldiensten zijn er dit
jaar ook weer. We hebben al hulp van een vast groepje maar we zijn opzoek naar meer
mensen die dat eens willen doen of proberen. Dus lijkt het je leuk om belangrijk te zijn bij
een wedstrijd? Help de teams dan met de score en tijd bijhouden!
Mail nonajamila@live.nl of tessavheusden@msn.com bij interesse, of spreek ons aan in de
zaal!
Hierbij de lijst van reeds ingevulde wedstrijden: Zaaldiensten

In de wedstrijd tegen ZKC heeft Sharon een zeer ernstige blessure opgelopen. Velen van
ons durven de beelden daarvan niet terug te kijken. Dankzij zeer adequate hulp van enkele
leden van ZKC blijkt de schade (hoe ongelooflijk ook) beperkt gebleven. Maar korfballen zit
er voorlopig niet in. Daarom zou het leuk zijn om Sharon een beetje op te peppen en haar
een digitaal kaartje te sturen. Dat kan via mailadres:  sharon.moen@hotmail.com

Ook Mitchell kan wel een beetje steun gebruiken. Zijn behulpzaamheid om in te vallen in
een ander team is hem helaas duur komen te staan. Een afgescheurde kruisband houdt
hem lang aan de kant. Zijn mailadres is: mpestman@hotmail.com.

Gelukkig waren beiden, met kniebrace en krukken, bij de thuiswedstrijd tegen Vinken
aanwezig, maar een beetje extra belangstelling kan nooit kwaad.

Doet u uw kerstinkopen ook online?? Dan kunt u de vereniging daarbij financieel steunen.
Ga naar onze website www.sportingwest.com en klik daar op de button van Sponsorkliks.
Een deel van uw aankoopbedrag bij de aangesloten winkeliers wordt dan aan de
vereniging overgemaakt. Makkelijker kan niet toch?

Nog eenvoudiger is het volgende: Stel u heeft loten van de Vriendenloterij en/of de
Postcodeloterij en u geeft nog niet gericht aan een goed doel,  dan is het mogelijk
om Sporting West als goede doel op te geven.  
Even een belletje naar de organisatie (088-02001020) en zij maken het in orde.
Minimaal 40% van uw inleg wordt dan uitbetaald aan Sporting West. Uw loten worden niet
duurder en voor de vereniging is het een welkome bijdrage.
Veel van de leden doen al mee en dat levert op jaarbasis toch een mooi bedrag op.
Mogen we ook op uw steun rekenen?
 

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 17 december 2022 van 10 tot 11 uur in
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Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 17 december 2022 van 10 tot 11 uur in
de van Hogendorphal. Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het Kangoeroe/Kleuteruur.
Hierin worden spelletjes gedaan met een knipoog naar Korfbal.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een oefen/kennismakingsuurtje. Zij kunnen dan
meedoen en kijken of ze korfballen bij Sporting West/Bonarius.com leuk vinden.
Ook dit uur is in de van Hogendorphal van 10 tot 11 uur.

Yesss !!!!!
Eindelijk weer een ouderwets gezellig kerstdiner bij Sporting West!

Het is alweer bijna tijd voor het lekkerste diner van het jaar. Maaaaaar als je, je niet
opgeeft kun je niet mee eten. Dit jaar gaan we in gala, dus trek je mooiste outfit aan en
geef je op. Vanaf 19u. zijn de ouders en verzorgers ook welkom en staat een heerlijke
glühwein klaar!
Dit jaar is het kerstdiner op 18-12-2022., aanmelden voor 15-12 via de website (kijk bij
evenementen) of via het onderstaande plaatje.
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Tradities zijn er om in ere te houden of in dit geval weer op te pakken.
Eindelijk weer een ouderwetse Nieuwjaarsreceptie, gewoon op 1-1-2023!!!
Kom je ook weer gezellig langs? Het is gratis parkeren die dag dus dat kan geen reden zijn
om niet te komen!
Ook worden de jubilarissen in het zonnetje gezet, wel zo leuk als er een mooie groep
mensen is om te juichen!
We starten om 16:00 en verzorgen een lekker kopje soep en een broodje!

Om te kunnen bepalen hoeveel we moeten inkopen verzoeken we je om jezelf zo snel
mogelijk, maar in ieder geval voor 27 december,  te melden.
Dat kan via de website bij Evenementen of door op onderstaand plaatje te klikken.
We hopen jullie allemaal te zien en het nieuwe jaar met elkaar in te luiden.

Het bestuur!

En natuurlijk gaan we ook in het nieuwe jaar door
met klaverjassen.
Vrijdagavond 6 januari gaan we er weer tegenaan.
De animo stijgt maar nog meer deelnemers zou
fijn zijn.
Het lijkt ons een zeer goed voornemen voor 2023
!!
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Via deze links ben je snel ergens op de website.

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief klik dan onder aan op de tekst : Unscribe from
this list
 

Commissies
Programma
Rangen en Standen

 
Kantinediensten
Trainingsschema
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