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Nieuwsbrief nr 07 - Seizoen 2022-2023

Hi allemaal,
 

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2023!
Ik heb dit al veel mensen persoonlijk kunnen toewensen tijdens de
gezellige nieuwjaarsreceptie op 1 januari jl.
Dit jaar hebben wij er toch weer voor gekozen om de receptie op 1
januari te houden en er was een mooie opkomst.
 
Helaas kon Jeffrey Post er niet bij aanwezig zijn ivm ziekte maar
gelukkig was hij wel in staat om via de zoom een woord tot iedereen te
richten. Na een korte terugblik op het, toch ook weer bewogen, jaar
2022 hebben wij geproost op een mooi en sportief 2023!
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2022 hebben wij geproost op een mooi en sportief 2023!
 
Tijdens de receptie staat traditiegetrouw de uitreiking van de
verenigingsprijzen op de agenda en het huldigen van de jubilarissen.
De laatste twee jaren was er geen fysieke  receptie waardoor de
huldigingen niet zijn uitgevoerd. Dit jaar werd dit volledig ingehaald.
Jeffrey heeft de jubilarissen en winnaars van de prijzen via de live
verbinding toegesproken en in het clubhuis is iedereen in de
bloemetjes gezet.
Wilt u het verhaal van Jeffrey (nog eens) bekijken? Dan is hier de link
naar de presentatie : Terugblik 2022 en jubilarissen

.  

  

 

Nadat de live verbinding met Jeffrey was verbroken werd het tijd voor
een heerlijk kopje soep en een broodje. De receptie werd afgesloten
met het opruimen van de kerstversiering en daarna ging iedereen
huiswaarts.
Het Sporting West/Bonarius.com jaar was weer goed begonnen met
een gezellige receptie!

Op sportief vlak is weinig te melden want de spelers hebben kunnen
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Op sportief vlak is weinig te melden want de spelers hebben kunnen
genieten van een lange korfbalvrije kerstvakantie.
Afgelopen zaterdag waren er wel diverse oefenwedstrijden zodat wij er
volgende week weer scherp tegen aan kunnen gaan.
 
Vrijdag was het weer de eerste vrijdag van de maand dus
klaverjassen!!
Het was weer gezellig maar er is nog genoeg plek voor meer mensen.
Op 3 februari is de volgende klaverjasavond.
 
Ik wens iedereen heel veel succes in het veld en hoop dat we veel
supporters mogen verwelkomen!
 
Groetjes,
Irma
 

We beginnen het nieuwe jaar fantastisch met drie aanmeldingen:

Leanne de Lange, Liv ter Beeke en Stefania Salama

Van harte welkom bij Sporting West/Bonarius.com. Wij hopen dat jullie
een fijne tijd bij ons zullen hebben.

Opgeteld bij de vier damesaanmeldingen uit de vorige nieuwsbrief
betekent dit dat we echt moeten gaan werken aan instroom van
jongens van dezelfde leeftijd als bovengenoemde dames (tussen 8 en
11).
Wie weet er nog een jongen die het leuk zou vinden om eens mee te
trainen bij Richard en Molly op de zaterdagmorgen ??

Hoi Allemaal,
De problemen met de inhuur van de sporthal en de sportzalen zijn
opgelost. Als laatste in de serie wordt er donderdag 26 januari a.s.
door de senioren en de recreanten getraind in de van Hogendorphal 1
Vanaf 19.00 uur is de hal beschikbaar.
Het normaliter ingehuurde half uur vanaf 18.30 vervalt.

Woensdag 15 maart is de inloophal niet beschikbaar vanwege de
Provinciale Statenverkiezingen. De hal wordt dan gebruikt als



Provinciale Statenverkiezingen. De hal wordt dan gebruikt als
stemlocatie. Samen met sportverhuur wordt er nog gezocht naar een
passend alternatief. 
 

Hoi Allemaal,
Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is 
zaterdag 14 januari 2023 van 10 tot 11 uur
Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het
Kangoeroe/Kleuteruur. 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 in de van
Hogendorphal.

OP ZIJN BOERENFLUITJES DEEL 6
 

Afgelopen zaterdag floten Xandur en ik de oefenwedstrijd van het
eerste team tegen HKC, met schotklok.
Tegenwoordig al vanaf standaard 1e klasse wordt gespeeld met
schotklok en jurytafel. 25 minuten absolute speeltijd per helft. Bij elk
fluitsignaal wordt de klok stil gezet en als de bal weer in het spel wordt
gebracht gaat ie weer aan. De schotklok start op 25 seconden en elke
keer als de bal de korf raakt springt ie weer terug naar 25 seconden.
De onzen deden dat zaterdag als onervaren team niet slecht, kan ik u
melden. De schotklok gaat ook naar 25 seconden bij een strafworp,
vrije bal of spelhervatting ten gunste van de aanvaller. Bij een blessure
van de verdediger wordt na de spelhervatting de klok ook weer op 25
seconden gezet.
Wedstrijden met schotklok zijn wekelijks te volgen op eyecons.com.
Het is eenvoudig een eigen inlog aan te maken en de
korfbalwedstrijden op het hoogste niveau live te kijken. Een aanrader!
 
Weten jullie trouwens hoeveel personen er op de reservebank mogen
plaats nemen? En waar staat dat eigenlijk? Alle regelgeving mbt het
KNKV vind je hier https://www.knkv.nl/regelgeving/ . Hier staat
bijvoorbeeld ook de rompregeling vermeld. 
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bijvoorbeeld ook de rompregeling vermeld. 
Naast het spelregelboek zijn er ook in diverse bestuursbesluiten
nadere regels vastgesteld. Als je helemaal naar beneden scrolt kom je
bij alle bestuursbesluiten. Rvw 3.02 Bestuursbesluit banken coach-en
vervangende spelers geeft het antwoord: maximaal 8 reserve spelers
en 5 stafleden.
 
Meer over de spelregels vind je hier: https://www.knkv.nl/spelregels/
 
Agnes
 

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

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema

  

STEUN ONZE VERENIGING DOOR AANKOPEN TE DOEN VIA

OF DOOR SPORTING WEST/BONARIUS.COM ALS GOEDE DOEL
OP TE GEVEN BIJ UW VRIENDENLOTERIJ EN/OF

POSTCODELOTERIJ LOTEN.
EVEN BELLEN MET :  088 - 020 1020.

DAN MAKEN ZIJ HET IN ORDE. 
EN .... DE PRIJS VAN UW LOT VERANDERT NIET!! 
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