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Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 08 - Seizoen 2021-2022

Lieve Sporting Westers/Bonarius.commers,
Niet alleen de spelers hebben lopen zweten in het veld, maar volgens
mij bleven de oksels van het publiek (waaronder ikzelf) ook niet
helemaal droog tijdens de wedstrijden van afgelopen zaterdag. Een
heerlijk thuisprogramma was al via de sociale media gedeeld zodat
iedereen op de hoogte was voor een vermakelijjke sportdag.
Volg je Sporting West/Bonarius.com al? Via Facebook en Instagram
worden alle actuele en toekomstige activiteiten gedeeld, dus vergeet
niet te volgen.
De zaterdag begon met een spetterend optreden van onze E1
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De zaterdag begon met een spetterend optreden van onze E1
pupillen. Helaas staat de winst nog niet aan hun kant, maar met elkaar
een balletje gooien en scoren gaat steeds beter! Helaas was de
wedstrijd van de C1 niet doorgegaan vanwege te veel afwezigheid
binnen het team. Op deze leeftijd gaan veel kinderen naar open dagen
en moeten 6 agenda’s naast elkaar gelegd worden. Blijf ruim van te
voren met je trainer communiceren en help mee te denken om zo veel
mogelijk aanwezig te zijn.
Na een stilte in de zaal, knalde er vuurwerk! Jullie raden het al:
Sporting West/Bonarius 5 gaat spelen tegen geduchte concurrent
Oosterkwartier 3. Een strijd die wat stroef begon ivm afwezigheid van
een koppel scheidsrechters. Heb jij een scheidsrechterschema
ontvangen? Controleer snel of je bent ingedeeld en noteer dit in je
agenda! De wedstrijd ging gemoedelijk en ondanks een comeback, is
het gelijk geëindigd met een 12-12.
“Poeh, even bijkomen.” Helaas was daar weinig tijd voor. Een
wedstrijd om je ogen niet van af te houden was van Sporting
West/Bonarius.com 3 tegen Ekva 4. De wedstrijd ging continu gelijk
op, maar toch wist ons derde team de winst naar binnen te halen.
“Ik lust wel een tosti of iets”….nee Jeff! Sporting West/Bonarius.com 2
gaat van start tegen ZKC ‘31 2. Bij de uitwedstrijd was de blessure van
Sharon voorgevallen (waar het overigens nu stukken beter mee gaat)
en ons tweede team op het einde met 1 punt verschil had gewonnen.
Dit heeft Sporting West/Bonarius.com 2 weer geflikt en hebben de
winnende punten in de Van Hogendorphal gehouden!
“Pff na al die spanning moet ik ff douchen….” NEE! Deze week was de
D1 team van de week. Helaas was het team niet helemaal compleet
(open dagen/ziek), maar Sacha, Bella, Sammie en Huub
representeerden het team keurig bij het oplopen voor de wedstrijd.
Sporting West/Bonarius.com 1 toont de afgelopen wedstrijden steeds
meer strijdlust. Het niet willen opgeven siert ze. Het was een beladen
wedstrijd die helaas eindigde met een verlies. Blijf strijden Sporting
West/Bonarius.com 1, want dan komt het jullie tegemoet!
Een prachtige zaterdag die in mijn ogen wel in de boeken kan. Het
geluid van de bal tegen korf en het gejuich van het publiek, wat wil een
mens nog meer.
Met sportieve groet,
Jeffrey Beckers

 

Hoi Allemaal,



Hoi Allemaal,
Elke keer voor het verschijnen van de nieuwsbrief controleren we op
ons mailadres:  krantje@sportingwest.com  of er misschien door de
leden iets is geschreven dat het vermelden waard is. Helaas krijgen
we op dit mailadres voornamelijk spam binnen en dat publiceren we
liever niet.  
Maar er zijn vast wel leuke verhalen te vertellen over het team waarin
je speelt, wat je vind van de vereniging, welke activiteiten we nog
meer zouden kunnen organiseren, of bijvoorbeeld hoe je graag ziet
dat zaken anders worden ingericht etc. etc. Het kan wat ons betreft
over van alles gaan. 
Doe eens je best en help mee om de nieuwsbrief lezenswaardig te
houden.
 

Hoi Allemaal,
Oproep aan onze aanvoerders/leiders en scheidsrechters :

Afgelopen periode zijn we tot twee maal toe geconfronteerd met gele
kaarten die door de scheidsrechter verkeerd zijn geregistreerd. Om dit
te herstellen is er een vervelende procedure, warbij de persoon in
kwestie bezwaar moet maken binnen de gestelde temijn en ook nog
eens 90,75 euro moet vermaken om zijn/haar bezwaar door
tuchtcommissie in behandeling te laten nemen. Erg frustrerend voor
degene die ten onrechte getroffen zijn door deze administratieve fout
van de scheids. 
De regelgeving schrijft voor dat de aanvoerders van beide partijen
samen met de scheidsrechter de administratie in orde maken.
Met andere woorden:

AANVERDERS : KIJK MEE MET DE SCHEIDS ALS HIJ HET
DIGITALE WEDSTRIJD-FORMULIER  INVULT. 

In tegenstelling tot het verleden waarin beide aanvoerders en
scheidsrechter na afloop om de tafel gingen zitten, een drankje namen
en de wedstrijdformulieren uitwisselden, is het samenzitten nu (juist
vanwege het DWF en het gemak van invullen) vaak niet meer het
geval. 
Om de regelgeving hieromtrent nog eens na te kunnen lezen kun je op
deze link klikken:  https://www.knkv.nl/kennisbank/tuchtcommissie/
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Hoi Allemaal,
Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 11 februari
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.
eveneens van 10 tot 11.
Kinderen kunnen dan meedoen en kijken of ze korfballen bij Sporting
West/Bonarius.com leuk vinden.

Beide oefenuurtjes.trainingen worden gehouden in de v.
Hogendorphal. 

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. EN ZIJ MAKEN HET IN

ORDE. 
EN .... HET KOST NIETS EXTRA
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