
Van: AKC Sporting West/Bonarius.com info@sportingwest.com
Onderwerp: Nieuwsbrief 9

Datum: 13 maart 2023 om 21:30
Aan: r.vnifterick@chello.nl

Nieuwsbrief nr 09 - Seizoen 2022-2023

Hallo allemaal,

Het zaalseizoen nadert het einde. Begin april staat het laatste
speelweekend gepland voor de meeste teams en dan gaan we het
veld weer op. De TC en TJC zijn al druk in de weer geweest met,
naast al het geregel om de teams compleet te krijgen, de
voorbereidingen voor het komende veldseizoen. Er staan diverse
oefenwedstrijden gepland. Houd de nieuwsbrief en de website dus
goed in de gaten.

Het bestuur heeft een paar weken terug weer met afgevaardigden van
de verschillende commissies vergaderd. Naast uitwisseling over hoe
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de verschillende commissies vergaderd. Naast uitwisseling over hoe
dingen gaan, hebben we ook wat concrete acties afgesproken. Zo
ontvangt iedereen binnenkort een enquete over wat zaken die in de
vereniging spelen. We zijn benieuwd naar jullie mening over
bijvoorbeeld het spelen op zaterdag. Verder hebben we het gehad
over het gebruik van de KNKV-app. Deze app gaan we veel meer
gebruiken om nieuws te delen, maar ook voor bijvoorbeeld de indeling
van de kantinediensten en scheidsrechters. Heb je deze app nog niet?
Download hem dan snel via de App Store of Google Play Store. Zoek
daarbij op 'KNKV Wedstrijdzaken'.

Tijdens de jaarvergadering hebben we benoemd dat het veld van
'eigenaar' gaat wisselen. Nu is het Stadseel nog verantwoordelijk,
maar dat wordt Sport&Bos, de gemeentelijke organisatie die alle
verhuur van sport accomodaties regelt. Met die wissel moeten wij ook
huur gaan betalen en mogen ook anderen het veld huren. De
afgelopen maanden is tijdens gesprekken afgesproken dat er voor ons
niet al te veel verandert en dat het veld in de praktijk eigenlijk alleen
door de huidige gebruikers gehuurd kan worden. Daar staat tegenover
dat het kleine en grote onderhoud helemaal voor rekening van de
gemeente komen. Wanneer deze afspraken ingaan, weten we nog niet
aangezien de verschillende afdelingen binnen de gemeente eerst er
zelf nog uit moeten komen. Wordt vervolgd....

Wist je trouwens dat....
.... we binnenkort een nieuw koffieapparaat in het clubhuis krijgen?
.... de kantine in de sporthal nieuwe uitbaters heeft?
.... er wat jeugdploegjes kampioen kunnen worden?
.... er aan het begin van het aankomende veldseizoen er waarschijnlijk
gedragsregels komen hoe om te gaan met elkaar en met onze
omgeving?
.... dit weekend de Oscars worden uitgereikt en de Pinksterkampfilm
wordt vertoond? En dat je je daarna kan opgeven voor het
Pinksterkamp van dit jaar?
.... afgelopen er weer wat leden voor het eerst een wedstrijd hebben
gefloten en dat heel erg leuk vonden?
.... het iedere eerste vrijdag van de maand klaverjasavond is in het
clubhuis?

Succes met de laatste loodjes in de zaal!

Namens het bestuur,

Jeffrey Post

Wel eens gehoord van het fenomeen Chat GPT?



Wel eens gehoord van het fenomeen Chat GPT?
Veel studenten zijn er blij mee, want scripties over welk onderwerp
dan ook kunnen met dit tool gegenereerd worden.
Wij waren benieuwd wat er uit deze nu nog Engelse tekstgenerator
zou komen als we de vraag: " Can you please explain korfbal club
sporting west"  zouden stellen.
We kregen een verbluffend resultaat. Niet helemaal correct, maar toch
heel leuk en mooier hadden we het zelf niet kunnen zeggen.
De tekst staat op de website en je kunt er via deze link naar toe. 
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Een applaus en bedankje voor deze toppers uit de C1. Zij hebben
afgelopen zaterdag de A1 uit de brand geholpen en weergaloos
ingevallen. De eindstand (6-12) laat niet zien hoe goed de C1 en A1
samen in het veld stonden en samen speelden. Gelukkig was er veel
publiek komen kijken in de van Hogendorphal om deze top
gebeurtenis bij te wonen en toe te juichen!
Complimenten en heel erg bedankt Jairo, Chiara, Jinne en Sam, van
de A1, coaches en publiek!!
Nona

D1 op weg naar het kampioenschap
Alweer gewonnen! Op bezoek bij concurrent Swift boekten onze
sterren van de D1 al de negende overwinning van de competitie. Wat
een goed seizoen hebben ze. Het lijkt nog zo kort geleden dat dit team
in een wedstrijd bij AW/DTV met 30-0 op de broek kreeg. Sindsdien
hebben we alle spelers zien groeien, door hun eigen inzet, en
ontwikkelen ze allemaal hun eigen kwaliteiten. De een verdeelt het
spel onder de korf, de ander onderschept ballen en staat als een tijger
af te vangen en er zijn er ook een paar die de korf makkelijk weten te
vinden. Zo leuk om te zien!
Zaterdag 18 maart om 12.15 uur in de eigen hal kunnen we het
kampioenschap veiligstellen.
Natuurlijk extra leuk als daar lekker veel publiek bij is, dus aarzel niet
om te komen kijken. We gaan voor een mooi slotstuk.
Joost

E2 team van de week: zaterdag 18 maart
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E2 team van de week: zaterdag 18 maart
Een nieuw team. Met bijna allemaal nieuwe kinderen. Aan het einde
van het veldseizoen kregen de kinderen van de Zeeheld op school
korfbal tijdens de gymles.
Voor Liv, Lieve en Kris was dat aanleiding zich ook te melden voor de
korfbaltrainingen. Ella had Stevania meegenomen en zo hadden we
dus 4 spelers. Goed voor een E team.
De eerste oefenwedstrijd kregen ze nog hulp van Ella en Chrissie. Die
wedstrijd tegen Blauw Wit werd gewonnen. Even later gingen ze naar
KVA. Met hulp van Mischa en Alioune werd er toen ook gewonnen. De
derde oefenwedstrijd thuis tegen DKV werd helaas verloren. In die
wedstrijd maakte Tim zijn debuut. Die had zich inmiddels ook gemeld
voor korfbal.
Stevania is helaas geblesseerd geraakt. Voor het komende
veldcompetitie  staan ze nu als E2 ingeschreven. Dan zal ook Chrissie
uit de F1 aansluiten bij de E2.
De E2 bestaat dan uit 4 zeeheldjes: Chrissie, Kris, Liv en Lieve. De
vijfde speler is Tim. Hopelijk worden het geen zeeheldjes op sokken.
Trainer coach is Tamara.
Zaterdag 18 maart zullen ze zich voorstellen als team van de week!
Zaterdag 25 maart is het de beurt aan de Kangoeroes en mogen de
kinderen van de spelers mee oplopen.
Richard

LET OP : A.s. Woensdag 15 maart vinden er geen trainingen
plaats in de  Inloophal. De hal wordt dan ingezet als stemlocatie
voor de Statenverkiezingen.

Hoi allemaal
Het einde van het zaalseizoen 22-23 is in zicht. Voor de meeste
ploegen resten nog een 3-tal wedstrijden. Afgelopen weekend hebben
de wedstrijdteams 1,2,3 en 4 goede zaken gedaan met fraaie en
belangrijke overwinningen.
Het 1e team liet EKVA in Almere in mineur achter door de 9-13 mee
naar Amsterdam te nemen. Bij het 2e en 3e team waren de
spelers/sters op schot en stond de teller na 2x 30 minuten op resp. 26
en 23 treffers! Die tegenstanders waren ook niet blij en het 4e team
gaf Reeuwijk in eigen huis het nakijken met 10-12.
Ging het makkelijk?
Aan de uitslagen te zien wel, maar niet om alle ploegen met het
vereiste aantal spelers en ook nog wissels bij alle UIT wedstrijden te
krijgen. Maar met inzet en bereidheid van de spelers, de
organisatorische inbreng van Amber, Peter, Ellen en ik noem ook
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organisatorische inbreng van Amber, Peter, Ellen en ik noem ook
graag Teri, zij heeft het rij/auto schema gemaakt, is het gelukt.
Chapeau!
Resultaat van al deze overwinningen is, dat we nu al ‘veilig’ zijn; er
geen degradatie sores is en dat is wel zo fijn.
De komende wedstrijden is de challenge om in het linkerrijtje te
eindigen:  ‘zonder uitdaging; geen strijd’…..
De ploegen 5 en 6 hebben het deze zaalcompetitie lastig. Vooral het
5e team zit in een pittige poule en verkeert in de onderste regionen.
Het 6e team vertoeft met een 4-tal andere team ook in het ‘rechter
rijtje’, maar gezien de stand is er nog een goede kans om ‘links’ te
eindigen.
De komende 2 zaterdagen, 18 en 25 maart, worden de laatste
thuiswedstrijden gespeeld door het 1e, 2e en 4e team.
Zaterdag 1 april spelen het 3e en 6e team hun laatste thuiswedstrijd.
Voor de thuiswedstrijden van de senioren acteren diverse
jeugdploegen.
Ook leuk om naar te kijken. Hou of maak je agenda vrij!
Lees de KNKV app voor het complete programma met de
aanvangstijden van de wedstrijden.
Na de afgelopen corona jaren, drinken we graag in de kantine een
drankje met jullie op een mooi zaalseizoen.
Tot snel.
Hilda
 

Een groot deel van onze leden doet mee aan de Vrienden en/of 
Postcodeloterij. Omdat veel van deze loten verbonden zijn aan
Sporting West (zie ook onderaan deze nieuwsbrief)  levert dat de
vereniging per maand ongeveer 200 euro op. Een
welkome inkomstenbron.
Vorige maand heeft de loterij besloten aan een aantal verenigingen
een extra uitkering te doen en ook Sporting West behoort tot de
gelukkigen. 
Dank aan alle spelers die ervoor hebben gezorgd dat we binnenkort
onderstaand bedrag krijgen bijgeschreven. We zullen er een mooi
nieuw koffieapparaat voor kunnen kopen.

 

Amsterdamse Korfbal Club Sporting West ontvangt € 4317,- extra! 
Beste meneer of mevrouw Post, 

Eerder maakten we bekend dat de VriendenLoterij een extra
schenking doet van € 5,6 miljoen aan clubs en verenigingen in
Nederland. Ook uw club ontvangt een bijdrage uit deze schenking! 



Nederland. Ook uw club ontvangt een bijdrage uit deze schenking! 

We zijn verheugd om te melden dat Amsterdamse Korfbal Club
Sporting West een extra schenking ontvangt van € 4317,-.
Gefeliciteerd! 

Uiterlijk 31 maart staat het bedrag op de bij ons bekende
bankrekening van de club. 

Leuk om te delen! 
Deel dit mooie nieuws met de achterban van uw club. We helpen u
daarbij. Hier vindt u een aantal tips en communicatie voor op de
clubkanalen. 

Wilt u de informatie over de extra schenking nog rustig nalezen? Kijk
dan hier. 

Met vriendelijke groet, 

Bart Groot 
VriendenLoterij Clubs & Verenigingen 

Kleuter/Kangoeroe en oefenuur zaterdag 18 maart 2023
Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 18 maart
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.
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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

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema

  

STEUN ONZE VERENIGING DOOR AANKOPEN TE DOEN VIA
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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 .... DE PRIJS VAN DE LOTEN BLIJFT GELIJK !!!!!!

 

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 27-03-2023.
Bestuursbijdrage : Jeroen
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