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In Memoriam Rene van der Laan 
 
Toen ik als jongetje van bijna elf jaar lid werd van Westerkwartier zat René v.d. Laan in de 
jeugdcommissie en was wedstrijdsecretaris van de jeugd. Als kind bleef je na je eigen wedstrijd dicht bij 
hem in de buurt, want misschien viel de keus op jou als er in een ploeg een invaller nodig was. René en 
Gerda woonden in die tijd in de Van Hogendorpstraat op een steenworp afstand van het korfbalveld. Dat 
had tot gevolg dat hun huis vaak een dependance van ’t Trefpunt leek door de vele leden, die bij hen over 
de vloer kwamen. In de tijd dat René in de jeugdcommissie zat, had de jeugd een jaarlijkse uitwisseling 
met de vereniging Wordt Kwiek uit het Friese Jubbega en werd voor het eerst het inmiddels beroemde 
Pinksterkamp in het leven geroepen. Naast zijn activiteiten in de jeugdcommissie had René ook vele 
jaren zitting in het bestuur en heeft mij in mijn beginjaren als voorzitter als secretaris met raad en daad ter 
zijde gestaan.  
 
René heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat hij na zijn activiteiten voor de vereniging graag iets aan 
bondswerk wilde doen. Toen hij uiteindelijk stopte met zijn activiteiten voor de club en daadwerkelijk 
overstapte naar de bond, werd hij terecht voor zijn grote verdiensten voor Westerkwartier benoemd tot 
erelid. 
 
René heeft daarna nog heel veel activiteiten voor de bond gedaan, maar is toch vooral bekend geworden 
als korfbalverslaggever voor de Telegraaf, verschillende streekbladen en radio Noord-Holland. Hij werd 
daardoor door velen gezien als een grote ambassadeur voor de korfbalsport. 
 
René is helaas veel te jong overleden. Zijn overlijden is natuurlijk een groot verlies voor de korfbalsport, 
maar bovenal een enorm verlies voor zijn vrouw Gerda, dochters Ingrid en Sandra, schoonzoons, 
kleinkinderen en andere familieleden.  
Ik wens hen, mede namens de vereniging, heel veel sterkte toe in de komende tijd. 
 
Paul Kist 
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Van het bestuur 
 
Maandag 12 september jl heeft de vereniging weer de jaarlijkse algemene vergadering vastgesteld. Altijd 
weer is het jammer te moeten constateren dat de belangstelling voor zo’n avond, vooral bij de jongere 
mensen, uiterst gering is. Het aantal afzeggingen overtrof dit keer het aantal stemgerechtigde leden dat 
wel aanwezig was. Jammer voor ons als bestuur, omdat op zo’n avond uitleg gegeven kan worden over 
waarom er bepaalde zaken zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Niettemin werd de avond toch nog heel 
nuttig en kwamen er, misschien juist wel omdat er zo weinig mensen waren, veel opmerkingen uit de zaal 
waar we als bestuur wat mee kunjen en zullen doen.  
Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst blijft de continuiteit van de club. Zeker op seniorengebied 
leveren we elk jaar in en nog steeds is er geen doorstroming van onder af, Dat kan ook niet omdat we in 
de zes jaar dat we op het veld van TCNH hebben gehuisd, nauwelijks kinderen aantrokken. 
Nu dat op het huidige veld veel beter gaat is er een kans om op enig moment de aansluiting weer tot 
stand te brengen. Het voor het eerst sinds jaren weer hebben van een juniorenploeg is daar een 
voorbeeld van. We proberen  met de middelen die we hebben ook onze naamsbekendheid zo groot 
mogelijk te maken, zodat we ook op seniorengebied nog wat leden kunnen aantrekken. Zie hiervoor het 
artikel van Yvonne verderop in dit clubblad.  
En dan was er als hoogtepunt van de avond nog de benoeming van Gerard Wassenaar als lid van 
Verdienste. Een uiterst verdiende benoeming waarmee we Gerard natuurlijk van harte feliciteren 
 
Leuk is het om, als we praten over uitbreiding, te horen dat de JC overweegt om met een nieuw ploegje 
in te  schrijven voor de F-competitie in de zaal. Het aantal F-jes dat op dit moment op het veld rondloopt 
is ruim voldoende voor een achttal. 
Daarnaast wordt er, om meer aanwas te kweken, voor het eerst sinds jaren weer door de scholen 
gestreden om de Westerparkcup. Woensdag 5 oktober kunnen we alle hulp gebruiken, zie daarvoor ook 
het artikel van Yvonne. 
Yvonne had toch al de dop van haar schrijfpen gehaald, want zij opent ook een nieuwe rubriek om 
mensen uit de club voor te stellen aan de nieuwe generatie. Ruud Heckman was haar eerste 
‘slachtoffer’en er zullen er nog veel volgen vrees ik. 
Rob 
 
Wat een weekend was dat (12 september jl) 
De vereniging heeft plaats voor nieuwe leden. We zijn op zoek naar jongvolwassenen om de hiaten in het 
spelersbestand bij de senioren op te vullen. Daarom zijn er verleden week honderden flyers aan de 
fietsen geniet van studenten die in het park waren voor het begin van hun studiejaar. 
We zijn benieuwd af daar mensen op af komen. 
 
Vlak vóór de vakantie werd er even snel een F-jesdag gepland om hele jonge spelertjes te werven. Daar 
kwamen toen 10 kinderen op af met hun heel enthousiaste ouders. Voor afgelopen zaterdag hebben wij 
die 10 kinderen weer opnieuw uitgenodigd voor een aangepaste training o.l.v. Richard Weewer. Eén 
kindje was verhinderd, dus kwamen er 12. (Ja, ik kan wel rekenen J ) 
Dat was dus een mooi resultaat. Wederom waren de ouders en kinderen enthousiast en we wachten met 
spanning of ze op de woensdagavond komen trainen. 
 
Zondag 12-9 was het Kijk op West in het park. We hadden een kraam op het Manifestatieveld en die 
werd bemand door o.a. Richard Weewer en Leon Speltie. Om uit te delen waren er vouwbrochures en 
boekjes voor beginners. ( Die hangen trouwens altijd klaar voor geinteresseerden, tegen de wand in de 
serre. Ook aanmeldingsformulieren vind je daar) 
Er kwamen veel kinderen een balletje schieten en dus kwamen er veel kinderen met een groen bonnetje 
in de kantine een ijsje halen. Er werd druk gekorfbald op ons veld en dus stonden de ouders meestal toch 
even te kijken terwijl het kroost het ijsje opat. En daar ging het om: zorgen dat mensen in ons clubhuis 
komen of ons tenminste zien korfballen. 
Ook nu weer een mooi resultaat. Nee, geen nieuwe leden nog, maar wel veel naambekendheid. En dan 
komen de leden vanzelf. (hopen we) 
Iedereen die geholpen heeft hartelijk bedankt! 
 
Sporting West Promotie 
Yvonne Wassenaar 
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Westerparkcup voor scholen 
 
Op 5 oktober houden wij op ons veld een toernooi voor scholen. Heel veel scholen hebben een 
aankondiging gekregen, nog vóór de grote vakantie. Deze week hebben zij het inschrijvingsformulier 
toegestuurd gekregen en begint voor ons het zenuwachtig wachten op wat er komen gaat,  
en natuurlijk het op poten zetten van dit grootse toernooi.  
Tot 2000 organiseerden wij het ieder jaar en de scholen waren wild enthousiast en kwamen graag met 
hun teams bij ons spelen.  
 
Dit zijn de details: 
We strijden om wisselbekers. De groepen 3 en 4 spelen om de (nieuwe) Staatsliedencup, 
voor de groepen 5 en 6 is er de Westerparkcup.  
· er wordt gespeeld met 4-tallen van 2 jongens en 2 meisjes 
· we spelen mono-korfbal  (klein veld, 2 korven, geen middellijn, geen aanvals- en 

verdedigingsvak, maar de spelers zijn aanvaller en verdediger tegelijk)  
· behalve de twee bekers voor de winnaars in hun leeftijdsgroep is er een leuke herinnering 

voor iedere deelnemers, want meedoen is belangrijker dan winnen. 
· we spelen op ons kunstgrasveld in het “cultuurpark Westergasfabriek” (geen metalen 

noppen!) 
· iedere school mag met meerdere teams inschrijven, maar ieder team komt met een eigen 

leider/coach. 
 
Natuurlijk willen de scholen goed voorbereid voor de dag komen daar willen wij bij helpen. 
Richard Weewer heeft veel ervaring met het trainen/coachen van jonge jeugdteams en kan de 
teams (helpen) trainen tijdens de gymles. Hij heeft vrije dagen gepland en is beschikbaar 
vanaf 19 september 2011. 
 
Mocht u er op school iets over horen, dan weet u er het fijne van en kunt u de school 
misschien helpen met de organisatie. 
Ook Sporting West heeft mensen nodig op die 5e oktober, dus heeft u nog vrije uurtjes staan, 
reserveer ze dan vast. 
 
We hebben nog zonuren tegoed dus die hebben wij ook besteld voor 5 oktober. Met uw hulp 
erbij kan er niets misgaan. 

Bied u aan bij de jeugdcommissie en zeg Ja! Als u gevraagd wordt mee te werken. 
 
Sporting West Promotie, 
Yvonne Wassenaar 
 
 
Redactieschema voor seizoen 2011-2012 
 
Gewijzigd relatieschema met name bij bestuursdiensten  
 

Clubblad van: Te maken door: Bestuurs 
bijdrage: 

TC 
bijdrage: 

JC 
bijdrage: Opmerkingen: 

26 september 2011 Andrea, Henny en Paul Irma Peter Jeffrey   
10 oktober 2011 Ellen Henne Cor Stefan   
24 oktober 2011 Stefan en Laura Rob Michael Rosanne Voor 3 weken! 
14 november 2011 Paul en Peggy Ellen Sandra Henne   
28 november 2011 Andrea, Henny en Paul Paul Peter Jeffrey   
12 december 2011 Ellen Henne Cor Stefan Voor 1 week! 
19 december 2011 Stefan en Laura Irma Michael Rosanne Voor 3 weken! 
9 januari 2012 Paul en Peggy Rob Sandra Henne   
23 januari 2012 Andrea, Henny en Paul Ellen Peter Jeffrey   
6 februari 2012 Ellen Paul Cor Stefan   
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20 februari 2012 Stefan en Laura Henne Michael Rosanne   
5 maart 2012 Paul en Peggy Irma Sandra Henne   
19 maart 2012 Andrea, Henny en Paul Rob Peter Jeffrey   
2 april 2012 Ellen Ellen Cor Stefan Voor 3 weken! 
23 april 2012 Stefan en Laura Paul Michael Rosanne Voor 3 weken! 
14 mei 2012 Paul en Peggy Henne Sandra Henne   
28 mei 2012 Andrea, Henny en Paul Irma Peter Jeffrey   
11 juni 2012 Ellen Rob Cor Stefan   
25 juni 2012 Stefan en Laura Ellen Michael Rosanne   

 
 
Schoonmaakrooster 

  
Onderstaand de eerste schoonmaakronde, het vervolg zal later gepubliceerd worden. Aangezien het 
huidige vierde en vijfde team vorig seizoen zijn geëindigd, hoeven zij pas als laatste weer in actie te 
komen. Aan het verzoek van de selectie om niet in de eerste weken van de voorbereiding in het 
poetsschema te worden opgenomen, is gehoor gegeven. Er zijn nog vijf seniorenteams over, maar 
gelukkig is er dit seizoen weer een juniorenploeg gevormd. Ook zij mogen de handen uit de mouwen 
steken. Hopelijk zal iedereen weer zijn steentje bijdragen! 
 
Week van 26 september 2011 Sporting West 5  ?? 

 
Aanwijzing teamafvaardiging 
 
Zoals de laatste seizoenen gebruikelijk, willen we ook voor dit seizoen weer een afgevaardigde per team 
die het volgende verzorgt: 
· Aanleveren van kopij naar Sandra t.b.v. het krantje  
· Het verzorgen van de afschrijvingen en het regelen van vervanging 
· Doorgeven van bijzonderheden aan Sandra (bijv. gele/rode kaarten, blessures) 
· Het doorbellen van de uitslag naar Joop Beijdorff bij uitwedstrijden (0299-649930) 
· Zorgen dat het wedstrijdformulier wordt ingeleverd bij Sandra Dekker of Jopie Visser indien mogelijk, 

anders rechtstreeks opsturen naar het KNKV, Postbus 940, 3700 AX Zeist 
 
Dit kan de aanvoerder zijn, maar natuurlijk ook een ander (of samen). De kopij kan je mailen naar Sandra 
(sandra-dekker@orange.nl). Het is de opzet zoals die ook in het krantje wordt vermeld.  
Sandra zal al deze gegevens dan verzamelen en zorgen dat het als 1 geheel bij de redactie wordt 
aangeleverd.  
 
Tevens is komt er een taak bij. Het gaat om het eventueel verplaatsen van wedstrijden. Indien er een 
verzoek vanuit de eigen vereniging is (hetzij ploeg, bestuur of TC),  dan dient men zelf contact op te 
nemen met de tegenpartij, de eigen ploeg, indien het om wedstrijdsport gaat ook  met de scheids-rechter, 
om samen tot een nieuwe datum te komen.  Indien er een nieuwe datum en tijd is afgespro-ken kun je dit 
doorgeven aan Sandra. Zij zal er dan voor zorgen dat dit aan de bond wordt doorgegeven.  
 
Komt het verzoek van een andere vereniging bij Sandra binnen, dan zal zij dit bij de afgevaardigde 
melden, zodat deze dezelfde actie kan ondernemen zoals hierboven omschreven.  
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Wat geweest is 
 

 Uitslagen weekend 17 en 18 september 
 

17-09 AW E1 Sp.West E1 04-01 
  ZKC D4 Sp.West D3 02-06 
  Sp.West D2 Furore 01-01 
  Sp.West D1 EKVA 05-04 
  Sp.West C2 SDO 05-07 
  Sp.West C1 NOVA 08-02 
  MIK 2 Sp. West 5 02-08 
  Sp.West 2 Rapid 2 16-08  
18-09 Sp.West A1 Helios 13-05 
  Sp.West 1 ZKV 1 09-23 
  Sp.West 3  DKV Victoria afgelast 
  Sp. West 4 WWSV 17-06 

  
Uitslagen weekend 24 en 25 september 

 
Een nuttige overwinning van het eerste team uit bij Dordrecht, een onverwacht gelijkspel van het tweede 
team (dat echter wel twee reserves moest leveren aan het eerste team) en een knallende nederlaag bij 
het derde. 
 
Bij de jeugd alweer enkele returns, waarbij verrassend genoeg de D2 en ook de C1 vorigeweek van 
dezelfde tegenstander nog punten wisten te pakkenen nu met een nederlaag huiswaarts keerden. Voor 
het overige viel op dat de D1 wel een erg grote nederlaag heeft geleden. Echter kijkend naar de foto's die 
Richard Weewer van het duel heeft genomen is ook wel veel lengte verschil te constateren. Kijk maar op 
de website voor het linkadres. 
 

24-09 Sp. West E1 AW E1 03-01 
  Sp. West D3 ZKC D4 03-00 
  Furore  Sp. West  D2 10-02 
  Bl. Wit D1 Sp. West D1 11-02 
  Sp.West C2 MIK C1 03-03 
  NOVA  Sp. West C1 03-01 
  Sp. West 5 Rapid 4 uitgesteld 
25-09 Sp.West A1 Helios uitgesteld 
  Dordrecht 1 Sp. West 1 06-09 
 ADOS 2 Sp. West 2 11-11 
  Crescendo  Sp. West 3 16-03 
  Sp. West 4  vrij 

 
 

Verslag Phoenix – Sporting West  11 september 
Daags na de eerste punten van het seizoen te hebben binnengehaald stond, net als voor alle Europese 
voetbal toppers, ook voor Sporting West een belangrijke midweekse wedstrijd op het programma; 
Phoenix uit. 
In Zoetermeer was Sporting West van plan om tijdens een perfecte nazomer avond, een dito pot op het 
veld te leggen. Phoenix startte echter explosief en nam al vroeg een voorsprong van 2 punten. Phoenix - 
Sporting West is inmiddels een wedstrijd met een geschiedenis geworden en de sfeer van de wedstrijd 
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sloeg halverwege de eerste helft om. 
Bij een club waar ironisch genoeg reclameborden staan voor "respect" tijdens het spel en een "fair-play" 
suggestie doos in de kantine staat, nemen ze het bij Phoenix juist met die aspecten van het korfbal niet 
zo nauw. 
 
Maar als de scheids het niet gehoord heeft, is het ook in een wedstrijdverslag niet de moeite waard om er 
nog verder op in te gaan. De ruststand was ongeveer 8-4. Na de thee waren de gemoederen ook weer 
gedaald en werd er ook weer beter gekorfbald. De voorsprong, weggegeven voor rust, kon helaas niet 
meer worden ingehaald. 
I. Mostert had er kennelijk wel zin in. Zijn doelpunten, het betere spel van SpW EN de ingebrachte jokers 
ten spijt, was de einstand, volgens mij, 15-10. Na de bittere smaak van verlies in de vorm van slechts één 
biertje snel te hebben opgedronken ook maar in hetzelfde tempo douchen en vervolgens de lange weg 
terug naar huis. Helaas niet met de punten, maar die pakken we in het weekend. 
18 September: de "derby" van de 2de klasse. Thuis in het Westerpark, tegen ZKV... Tot Zondag!  
Mark 
 
VERSLAG SELECTIE SPORTING WEST 
 
Het begon allemaal op zondag 14 augustus in zandvoort met een hapje en een drankje en een lekkere 
verfrissende duik! De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen werd flink omlaag geschroefd door alle kids 
die gezellig meegekomen waren. Ja ja de selectie is flink met de toekomst bezig. Dus wie weet staan we 
over een paar jaar langs de lijn deze kids aan te moedigen. 
 
Op woensdag en vrijdag begonnen we aan de eerste trainingen en natuurlijk moest er even gekeken 
worden hoe onze conditie er voor stond. Ook mochten we op zaterdag meteen aan de bak bij KIOS in 
Nieuw Vennep. Het was weer even wennen aan het veld en aan elkaar. Nieuwe combi’s werden 
uitgeprobeerd en uiteraard werd er ook geselecteerd. Drie weken met daarin 4 trainingen en 7 
oefenwedstrijden verder hadden we officieel moeten beginnen aan de competitie. Maar doordat de 
voorbereiding dan erg kort zou zijn, heeft SpW vrijstelling gevraagd voor het eerste speelweekend. Even 
een weekend nog voor ons zelf......altijd lekker natuurlijk. Mocht u geinteresseerd zijn in wie nou in welk 
team speelt, dan moet u even het krantje in de gaten houden. 
 
We hebben eind vorig seizoen helaas een X-tal mensen zien vertrekken. Tijdens de voorbereiding waren 
er mensen die hadden opgezegd, maar het achteraf toch nog een jaartje willen proberen. Ook zijn er een 
aantal dames die terugkeren van een zwangerschap en we hebben iemand die een jaartje verstek laat 
gaan om onder het mes te gaan en om rustig te kunnen revalideren. Maarrrrrrrrr......ik kan u ook vertellen 
dat we een nieuwe heer in de selectie hebben en zijn naam is Mark Punt. Je ziet hem moeilijk over het 
hoofd, want Mark is ca 2 meter lang. Mark heeft gekorfbalt bij vlug en vaardig en is daar ongeveer 2 jaar 
geleden gestopt en staat nu bij SpW 2 in het veld. 
 
Wedstrijd SpW 1 - Scheldevogels 1 uitslag 12-10 04 septemnber 
De eerste officieele competitiewedstrijd voor het 1ste team stond gepland op zaterdag 10 september 
tegen Scheldevogels. Nadat ik voorheen nog nooit van Scheldevogels gehoord had, speelden we nu 2x 
tegen ze. We waren ze namelijk al in Bergen op Zoom tegen gekomen toen we daar een driekamp 
speelden ongeveer 2 weken geleden. Met een voortvarend begin met 2 doelpunten aan onze kant, dacht 
iedereen dat het een leuk middagje korfbal werd. Helaas viel dit behoorlijk tegen. Het zat verdedigend 
niet goed dicht en we hadden moeite met het creeren van kansen. We gingen met een achterstand de 
rust in. Gelukkig ging het de tweede helft beter en zo konden we een voorsprong pakken. Helaas waren 
we deze voorsprong ook weer zo kwijt. Er werd hier en daar aan beide kanten gewisseld en dat pakte 
goed uit. Na 2x 35minuten was het SpW die 2 punten in de pocket kon steken. 
 
Een goed begin is het halve werk......zeggen ze. Nu zorgen dat de kwaliteit van het spel wordt 
opgeschroefd en dat we daarmee makkelijker en nog meer punten gaan pakken. Aankomende 
donderdag gaan we richting Zoetermeer om het op te nemen tegen Phoenix. En van het weekend krijgen 
we ZKV op bezoek! Hopelijk komt u allen weer gezellig kijken....... 
 
Dikke Kus Passie 
(PS: dit verslag is speciaal op verzoek van Michael Jonker geschreven!!!) 
 



 
Amsterdamse Korfbal Club Sporting West  
  

 
 

 7

 
 Wat komen gaat 
 
 Het weekend van 1 en 2 oktober 2011 
 

op zaterdag 1 oktober 2011       De Molmhoek  
De Vinken 5 - Sporting West  5        Aanvang:  12.30 uur                                                                                                          
Meespelen:  Kelly Roeloff  Henne Post   Wedstr.no.:  682                                                                   
 Thea Barendsen  Rob van Nifterick  Klasse: R7B 
5 Marcella Durkstra  Frans Buikema                                    
 Peggy Tholen  Peter Bas 
 Petra Ruijs 
Reserve:     Mathieu Dorst      
Verzamelen: om 12.00 uur op het veld van De Vinken 
Adres veld: Mijdrechtsedwarsweg 4, 3645 GA VINKEVEEN 
Telefoon: 0297-263472 
Route: Afslag Vinkeveen, onderaan de afslag rechtsaf richting Vinkeveen. Derde weg rechts 
 (Heulweg) einde weg met de bocht mee naar links (Bonkerstekersweg). Na de sport- 
 velden rechtsaf (Mijdrechtsedwarsweg), na ongeveer 50 meter rechts af de parkeer-
 plaats op. 
Afschrijven bij Peter Bas voor donderdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-22259879 

 
op zondag 2 oktober 2011       Westerpark 
Sporting West 1 - DOT 1       Aanvang: 14.30 uur 
Meespelen: Pascalle Pieters  Ilja Mostert   Wedstrijdnr: 2832  
  Brenda van Oostveen  Laurens Mostert  Klasse: 2I 
1  Laura Spruyt   Stefan van Nifterick  Scheids:J. Onstwedder 
  Priscilla Champeau  Michael Jonker    
Reserves: WNA    WNA    
Coach:   Hilda van Nifterick 
Verzorger: Martin Twigt        
Verzamelen: om 13.00 uur op het veld 

 Afschrijven bij Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon Telefoon 06-15083015. 
 
 

op zondag 2 oktober 2011             Westerpark 
Sporting West 2 - Blauw Wit (A) 5      Aanvang: 13.00 uur 
Meespelen: Amber Baaij   Jordy Pieters   Wedstr.no.: 6825 

Denise Heijnemans   Laurens Mostert  Klasse: R3T 
2  Desire van der Bijl  Micha van Dijk   Scheids: Vries, J. de 
  Ellen Sebregts    Tim Beckers 
  Marion Schouten  Xandur Garbode 
Reserves: WNA    WNA       
Coach:   Johann Ruiter 
Verzamelen: in overleg 
Afschrijven bij Johann Ruiter voor vrijdagavond 19.00uur!!! Telefoon 06-50666704. 
 
 

 op zondag 2 oktober 2011       Westerpark 
Sporting West 3 - Helios 2       Aanvang: 10.00 uur 
Meespelen: Ilse Wassenaar   Peter vd Bos   Wedstrijdnr: 6762 
  Irma Hobijn   Jeffrey Miedema  Klasse: R4ZH 
3  Fenneke van der Deijl  Jeffrey Beckers      
  Wendy van Bezooijen  Ingo Schröder   
Reserves: WNA    WNA     
Afschrijven bij Peter v.d. Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-53686313. 
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 op zondag 2 oktober 2011       De Diemen 
 DKV Victoria 8 - Sporting West 4        Aanvang:  10.30 uur 
 Meespelen: Wil Dijkers   Ronald van Klooster  Wedstr.no: 746 
   Sandra Dekker   Herman van Heusen  Klasse: R7G 
 4  Lidy van Heusden  Hennie Belling   
   Yvette Schram   Mathieu Dorst 
   Molly Stam    
   Brenda de Vroome 
 Reserves:     Patrick Maas 
       Rob van Nifterick 
 Verzamelen: om 10.00 uur op het veld van DKV Victoria 
 Adres veld: Sportlaan 13a, 1111 PX DIEMEN 
 Telefoon: 020-6991952 

Route:  Ringweg Amsterdam, afslag Diemen -Watergraafsmeer (S113), richting Diemen. Tramlijn 
  9 volgen. Na spoorwegviaduct tweede afslag links (Sportlaan). Doorrijden tot einde, met 
  bocht naar links - clubhuis aan rechterhand. 

 Afschrijven bij Yvette Schram voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 020-7703526 
 
 Het weekend van 8 en 9 oktober 2011 
 

op zaterdag 8 oktober 2011       Westerpark 
Sporting West  5  - Vlug&Vaardig/KCN 4     Aanvang:  14.30 uur                                                                                                          
Meespelen:  Kelly Roeloff  Henne Post   Wedstr.no.:  2430                                                                   
 Thea Barendsen  Rob van Nifterick  Klasse: R7B 
5 Marcella Durkstra  Frans Buikema                                    
 Peggy Tholen  Peter Bas 
 Petra Ruijs 
Reserve:     Mathieu Dorst 
Verzamelen: om 14.00 uur op het veld  
Afschrijven bij Peter Bas voor donderdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06-22259879 

  
 

op zondag 9 oktober 2011       Rapportstraat 
SDO 1 - Sporting West 1        Aanvang: 14.30 uur 
Meespelen: Pascalle Pieters  Ilja Mostert   Wedstrijdnr: 2950  
  Brenda van Oostveen  Laurens Mostert  Klasse: 2I 
1  Laura Spruyt   Stefan van Nifterick  Scheids: G van Rooyen 
  Priscilla Champeau  Michael Jonker    
Reserves: WNA    WNA    
Coach:   Hilda van Nifterick 
Verzorger: Martin Twigt        
Verzamelen: in overleg 
Adres veld: Rapportstraat 70, 5504 GE VELDHOVEN 
Telefoon:  040-2537692 
Route:  Ring A10, A2 richting Utrecht, bij knooppunt Batadorp richting Waalre/Veldhoven/ 
  Maastricht/Venlo/Antwerpen/Luchthaven/A2/E25, voeg in op A50, afslag links N2, Neem 
  afslag 32-Veldhoven-Zuid richting Gestel, Sla rechtsaf naar de Meerveldhovenseweg,  
  Weg vervolgen naar Kempenbaan, Neem op de rotonde de 1ste afslag naar De Run,  
  Neem op de rotonde de 3e afslag naar Dorpstraat, Sla rechtsaf naar de Rapportstraat  

 Afschrijven bij Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon Telefoon 06-15083015. 
 

op zondag 9 oktober 2011             Sportpark De Koog 
KZ/Hiltex 4 - Sporting West 2        Aanvang: 13.00 uur 
Meespelen: Amber Baaij   Jordy Pieters   Wedstr.no.: 7057 

Denise Heijnemans  Laurens Mostert  Klasse: R3T 
2  Desire van der Bijl  Micha van Dijk   Scheids: Neyts, R. 
  Ellen Sebregts   Tim Beckers 
  Marion Schouten  Xandur Garbode 
Reserves: WNA    WNA       
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Coach:   Johann Ruiter 
Verzamelen: in overleg 
Adres veld: Wezelstraat 5, 1541 LZ Koog aan de Zaan 
Telefoon:  075-6289200 
Route:  Vanuit de richting Amsterdam: vanaf de A8 afrit ZAANDIJK-WEST en vervolgens 4x 

achter elkaar de eerste weg rechts. 
Afschrijven bij Johann Ruiter voor vrijdagavond 19.00uur!!! Telefoon 06-50666704. 
 

 op zondag 9 oktober 2011       Westerpark 
 Sporting West 4  - Groen Geel 7      Aanvang:  13.00 uur 
 Meespelen: Wil Dijkers   Ronald van Klooster  Wedstr.no: 337 
   Brenda de Vroome  Mathieu Dorst   Klasse: R7G 
 4  Molly Stam   Hennie Belling    
   Yvette Schram   Herman van Heusden  
   Sandra Dekker 
   Lidy van Heusden 
 Reserve:     Rob van Nifterick      
       Patrick Maas    
 Verzamelen: om 12.30 uur op het veld 

Afschrijven bij Yvette Schram voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 020-7703526 
  
 
 

 
 
 
 
 

Hotel Holland /  
Restaurant de Potkachel 
Rijksweg 65 

 6325 AB Berg en Terblijt 
 Tel: 043-6040525 

 
 

Leden en 
belangstellenden, 
Hier een bericht van ons uit Zuid-Limburg. Onderstaand een aanbieding van Hotel 
Holland in Berg en Terblijt, welke het hele jaar 2011 geldig is op basis van 
beschikbaarheid.Wij hopen velen van u te ontmoeten in ons mooie dorp. 
Groeten van Bart en Greet Limburg.  
 
Hotel Holland ligt tussen Valkenburg (± 3 km) en Maastricht (± 4 km). 
Eigen parkeergelegenheid, goed bereikbaar met openbaarvervoer, 
(vanaf station Maastricht bus 51, uitstaphalte t.o. het hotel.) 

ARRANGEMENT 

· 2 x uitgebreid ontbijtbuffet 
· 2 x "à la carte" 3-gangen menu 
· Gratis halve dag  2cv6 "eend" of 
· 2 elektrische fietsen bij verlenging van minimaal 1 dag. 
· 2 x overnachting in comfortabele kamer 
· VAN  € 87,50  p.p.p.n.                VOOR  € 49,50  p.p.p.n. 
· Reserveren onder vermelding van: Arrangement sporting west. 
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Blik vooruit 
  
 Het weekend van 15 en 16 oktober 2011 
 15/10 AW.DTV 7  - Sporting West 5  14.00 uur 
 16/10 Sporting West 1 - DKB 1    14.30 uur 
 16/10 Sporting West 2 - AW.DTV 3   13.00 uur 
 16/10 Sporting West 3 - Rohda 5   10.00 uur 
 16/10 Aurora 5  - Sporting West 4  13.00 uur 
 
 Het weekend van 22 en 23 oktober 2011 
 23/10 Sporting West 3 - DKV Victoria 3  13.00 uur 

 
 
Ons kent ons 
Is de nieuwe rubriek in ons clubblad. 
Ons kent ons, is dat wel zo? 
Na onze verhuizing naar het Westerpark is er zó veel veranderd in onze club, zijn er zó veel nieuwe 
mensen gekomen dat dat “ons-kent-ons-gevoel” niet zo vanzelfsprekend meer bij iedereen aanwezig is. 
Bovendien mag ons clubblad af en toe wel eens gevuld worden met meer stukjes tekst die aardig zijn om 
te lezen. Daar wil ik een bijdrage aan leveren met af en toe een interview van een coryfee of juist van een 
nieuweling. 
Ik ben Yvonne Wassenaar sinds ik trouwde met mijn vriendje Gerard die voor mij alles wilde opgeven, 
behalve zijn korfbalclub. En dat was in 1966, ruim in de vorige eeuw dus. Sinds dat jaar was ik betrokken 
bij veel werk dat op mijn (toen mechanische) typmachine gedaan kon worden; het jeugdnieuws van het 
clubblad tikken bijvoorbeeld. 
 
Mijn eerste slachtoffer is Ruud Heckman. Omdat hij de jeugd traint. Omdat de kinderen en hun ouders 
geen idee hebben dat die meneer al zijn hele leven minstens 2 x per week naar zijn korfbalclub gaat. Een 
interview dus met Ruud en het was een vreemd gesprek eigenlijk, want ik vroeg wel erg vaak naar de 
bekende weg. 
 
Ruud Heckman werd geboren in 1959, net niet op het korfbalveld omdat zijn moeder Ida destijds op tijd 
naar haar bovenhuis in de Van Hallstraat ging voor de geboorte van haar tweede zoon. Westerkwartier is 
de korfbalclub waar we het over hebben. Westerkwartier dat 
vanaf 1917 speelde op de speeltuin op het Van Beuningenplein. Pa, Cootje Heckman, werd geboren aan 
het Van Beuningenplein en ging dus korfballen. Zijn vriendinnetje Ida woonde in de Van Hallstraat en 
korfbalde ook, maar minder fanatiek en ook minder succesvol. Na hun huwelijk woonden ze op 3 hoog in 
de Van Hallstraat. Co speelde toen in het tweede team en dat zal ongeveer “reserve hoofdklasse” 
geweest zijn,op hoog niveau dus. Daarnaast was hij jeugdleider, lid van de jeugdcommissie en 
bestuurslid. 
 
akc Westerkwartier op eigen benen. 
In 1959, Ruuds geboortejaar, was de korfbalclub inmiddels gescheiden van de speeltuinvereniging en 
eerst verhuisd naar het einde van de Van Hogendorpstraat, naar de plek waar nu de sporthal staat, waar 
de club naast het veld een keet had met een luik van waaruit soep en gevulde koeken verkocht werden 
en van die oude koffie uit zo’n grote ketel. In 1953 verhuisde de club naar de overkant  naar een mooi 
nieuw gravelveld op de plaats waar nu het TNT-gebouw staat. Er was ruim plaats voor twee velden (met 
3 vakken nog) en voor een houten kantine waar je zelfs binnen kon zitten. Na een dagje spelen op dat 
stoffige of modderige gravelveld zag je eruit als een beest.  
 
Eind jaren vijftig 
De familie Heckman, vader en moeder met Charles en Ruud en later nog Marion en Tommie, waren ieder 
weekend op het veld ; Ida voor de gezelligheid en voor het draaien van kantinediensten en Co voor zijn 
taken als bestuurslid of JC-lid. En ach, wat was er leuker? Op het veld was ruimte en gezelligheid, daar 
waren je vrienden en vriendinnen, daar hadden de kinderen ook hun vriendjes.In de 50-er en 60-er kwam 
er in ieder gezin in de beste gevallen één redelijk salaris binnen en had men niet veel te besteden. In de 
Staatsliedenbuurt waren erg veel grote gezinnen. Ida Heckman draaide ieder dubbeltje om en spaarde 
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zegeltjes om elk jaar toch één keer met het gezin op vakantie te kunnen. Alle leden van de korfbalclub 
woonden heel dicht in de buurt van het veld en het veld was meestal open. Het ging ook mensen in de 
Staatsliedenbuurt langzaam iets beter zodat sommigen een auto hadden waar dan ieder weekend 
midden op straat aan gesleuteld moest worden 
Nog maar erg weinig mensen waren per telefoon bereikbaar, alles ging dus mondeling.  
 
 
Wilde je kans maken om in te vallen in een hoger team, dan zorgde je dat je op het veld was, in de buurt 
van het dienstdoende bestuurslid. Ook daardoor was het altijd druk op het veld; dan was je bereikbaar. 
 
Andere sporten? 
 

Vanzelfsprekend ging Ruud korfballen. “Had je ook voor een 
andere sport mogen kiezen? “O, ja hoor”, weet Ruud, “zwemmen 
vond ik leuk en dat mocht. Op woensdagavond, want dan was er 
geen trainen bij Westerkwartier. Toen ik zwemmen wel érg leuk 
ging vinden en ik ook op andere avonden wilde zwemmen vond 
mijn vader dat maar niks. “Dan kan je niet, want dan is er trainen 
bij Westerkwartier!” 
Ruud kwam als pup in het team o.l.v. Lia Buring en speelde als 
pupil, aspirant en junior steeds in het hoogste team. In zijn 
aspirantentijd werd hij trouwens getraind door de nog heel jonge 
Hilda Ruys (Hilda van Nifterick-Ruys), die toen nog niet kon 
vermoeden dat dat de start was van haar trainersloopbaan. Ruud 
bracht het tot een plek in senioren twaalftal 2. Het moet voor vader 
Co, die toen wedstrijdsecretaris was, wel een vreemde 
gewaarwording geweest zijn dat Ruudna een paar weken aangaf: 
“zet mij alsjeblieft in 3.” Een speler zonder ambitie en dan nog wel 
een van zijn eigen zoons! 
Op zijn 17e ging Ruud zelf ook jeugdploegen trainen en hij zat in 
de jeugdcommissie, tot ergens 

in de tachtiger jaren. En dat weet ik doordat Ruud iedere zondag bij mij thuis de kopij kwam 
brengen voor het clubblad dat op maandagavond werd gestencild bij de familie Groen (yw). 
Ruuds taak was dus; het uitzoeken wanneer zijn 5 aspiranten-teams moesten spelen, zorgen 
dat de spelers werden aangezegd via het clubblad, zorgen dat de teams compleet konden spelen 
ondanks de afschrijvingen, de wedstrijdformulieren innemen en op tijd opsturen, de standen bijhouden, 
een ploeg trainen en coachen. En feestjes en het pinksterkamp helpen bedenken en organiseren. 
 
Scheidsrechters gevraagd! 
Toen de vereniging dringend scheidsrechters nodig had ging hij ook maar een cursus volgen en 
fluiten. Dat deed hij goed en dat vond hij ook leuk. Zó goed en zó leuk dat hij op zijn eigen 
naam (daarvóór was hij “verenigings-scheidsrechter” ) ging fluiten zodat hij ook kon promoveren 
naar leukere wedstrijden. Jarenlang ging hij dus trouw van hot naar her om wedstrijden te fluiten. Ook 
wekenlang achter elkaar op zaterdagavond naar Oldeholtpade of Nijeveen omdat daar toch ook een 
scheidsrechter moet zijn. Totdat het hem te gek werd. Scheidsrechter-aanwijzers wilden niet luisteren 
naar zijn verzoeken om hem toch af en toe ook eens aan te wijzen voor een wedstrijd op zondagmiddag 
in de randstad. Ruud stopte radicaal met fluiten. “Laat maar, ik geef het stokje door aan anderen.” Hij 
stopte ook met korfballen, want “na een week hard werken is het weekend maar kort en een dagje thuis 
is ook lekker”. 
 
Ruud is nu trainer en coach van de E1 en natuurlijk fluit hij op één dag in het weekend jeugdwedstrijden, 
omdat dat zo leuk is. 
Een leven vol korfbal. Je krijgt Ruud dus niet gek, hij heeft alles al meegemaakt. 
Vader Co zou trots zijn op zijn zoon: niet ambitieus, maar wel al ..tig jaar een stille kracht in diezelfde 
korfbalclub. 
Nog vergeten te vragen: hoeveel Pinksterkampen zitten er tot nu toe in dat korfballeven van 
Ruud Heckman? 
***
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Jeugdcommissie Sporting West   
voorzitter Jeffrey Post 0299-643511 postjeffrey@hotmail.com 
secretaris Rosanne Bakker 06-55131018 rosiebak@hotmail.com 
 Stefan van Nifterick 06-51873861 stefan@nifterick.com 
 Henne Post 0299-643511 hennepost@planet.nl 
Wedst.secr. Molly Stam 020-6869989 m.stam007@hetnet.nl 
 
E-mail JC: 

 
jc@sportingwest.nl 

  

 
 
Hallo allemaal, 
 
Hallo allemaal, 
 
Deze week aan mij de beurt om wat te schrijven. We zijn inmiddels al wat weken weer lekker aan het 
korfballen. Het afgelopen weekend was het heerlijk weer. Maar dat was het vorig weekend anders. Het 
weer was zo slecht dat de wedstrijd van de junioren even werd stilgelegd vanwege het onweer. Toen de 
scheidsrechter daarna affloot, kwam het met bakken uit de hemel. Zo erg dat er zelf plassen op het veld 
kwamen te liggen. 
 
Afgelopen woensdag was ik op het veld en zag gelukkig heel veel kinderen rondlopen. We zijn erg blij 
dat, zeker in de leeftijd van de F-jes, er veel kinderen meetrainen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 
in de zaal met een F-team gaan starten! 
 
Zoals ieder jaar is het weer even wennen om te starten met korfballen. Belangrijk is zeker dat je op tijd 
komt, zowel o de training als bij het verzamelen voor wedstrijden. Kom voor de training 15/10 minuten 
voor het begin van de training, zorg ervoor dat je schoenen aan zijn en help je trainer even met het 
pakken de spullen. Zo kunnen jullie precies op tijd starten en heb je precies een uur om je in het zweet te 
werken. 
Voor wedstrijden staat de verzameltijd en –plaats altijd in het clubblad. Zorg ervoor dat je ruim op tijd, 
zeker met uitwedstrijden is dat belangrijk omdat het nog wel eens druk kan zijn op de weg. 
 
Schrijf op tijd af, maar liever helemaal niet. Doe dat bij de persoon die bij jouw team staat. Als je nu al 
weet dat je over drie weken niet kan, geef dat dan zo snel mogelijk door, dan zorgen we voor vervanging. 
Vraag ook even of je tijdens de herfstvakantie moet spelen. Als dat zo is en je bent met vakantie, schrijf 
dan nu ook al af. 
 
In het clubblad staat steeds wie er reserve moeten staan bij andere teams. Als het er niet staat, kan het 
zijn dat Molly Stam of de coach van een ander team je vraagt reserve te staan. Alleen dan ben je echt 
nodig, dus niet als spelers van een ander team je vragen. 
 
Mocht je ineens zo hard gegroeid zijn tijdens de vakantie dat je shirtje of broekje/rokje te klein zijn, vraag 
dan even aan Henne of je trainer/coach of je een grotere maat mag. 
 
5 oktober houden we een toernooi voor scholen uit de buurt. Het is nog even afwachten welke scholen er 
mee doen, maar we zijn druk bezig met voorbereiden. Het zou leuk zijn als jouw school ook meedoet, dus 
vraag dat maar eens aan de gymjuf/meester of je eigen juf/meester. 
 
Dit was het weer even voor deze week. Veel succes allemaal komende weekenden!!! 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Jeffrey Post 
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Schema kantinedienst bij de komende Jeugdwedstrijden 
 

datum  tijdstip  team naam1 naam2 

1-10-2011 10.00 E1 Duco Wijnands David Holstvoogd 

  11.00 D1 Timur-Kaan Gulcur Lucas Karssen 

  12.00 C1 Maaike Voorhoeve Kira Kumar 

  13.15 C2 Julia Meijer Fabian Georges 

          

8-10-2011 11.00 D3 Rokea Chadley Pim van Gorkum 

  12.10 D2 Fay Wolfs Gijs van der Schouw 

  13.20 C2 Moos Meijer Bergje van Oostrom 

  14.30 SW5 Marc   

          

15-10-2011 10.00 D2 Florian Pecoraio Lisse Wiering 

  11.00 D1 Aicha Jarraya Roef Flik 

  12.00 D3 Luca Schoonheim Achmed el Amrani 
 

 
 
 
 
 
Weekend van 1 en 2 oktober 
 
 
Op zaterdag 1 oktober 2011                                                          Westerpark/Klönneplein 
Sporting West E1- Furore E2                                                          aanvang: 10.00 uur 
Meespelen:  
Marie de Boers           Duco Wijnands                  afd.: E8-3E 
Merel v. Steenis         David Holstvoogd              wedstr.no.:2044  
Terrie Hoenson         Mats Schoonheim 
Esmee Speltie  
Eva Schram 
Melanie Meijering 
Belle van Bergeijk           

 
Coach: Ruud van Heckman 
Verzamelen: 9.30 uur op het veld 
Scheidsrechter: Henne Post 
Afschrijven bij: Ruud Heckman 020-6974799 
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Op zaterdag 1 oktober 2011                                                            Sportpark 
Hoornseveld/Zaandam 
ZKV D3 - Sporting West D3                                                                aanvang: 10.00 uur 
Meespelen:  
Guilène v/d Bijl                                 Nando Wassenaar                    afd.: D3D 
Luca Schoonheim                            Alexander van Hell                     wedstr.no.:629   
Rokea Chadley                                Achmed el Amrani 
Nina Shah                                        Pim van Gorkum 
    
Coach:Ilse  
Verzamelen:9.00 uur bij het TNTgebouw 

Adres: Sportpark Hoornseveld     Type veld: Gravel 
Sportlaan 1, 1508 DZ Zaandam    Tel.   075-6176521 
 
Route:   Vanaf Amsterdam (Coentunnel) 2e afslag Zaandam tot rotonde.Vanaf Alkmaar (na  station Koog-

Zaandijk) 1e afslag Zaandam tot rotonde. Vanaf Purmerend richting  Zaandam tot rotonde. 
Driekwart rotonde richting De Heel, links voorsorteren. Bij stoplichten links, na ca. 400 m. voor 
benzinestation rechts, onmiddellijk weer rechts (U-bocht), onder weg door, grote parkeerplaats, 1e 
opgang. 

Route Ov:  Station Zaandam bus 62, 63 of 64 halte Ziekenhuis De Heel, Kon.Julianaweg/Pr.Bernhardweg 
volgen, direct over burg naar beneden en onder brug door. Parkeerplaats oversteken.Station 
Zaandam Kogerveld: richting ziekenhuis De Heel lopen. Verder zie boven. 

 
Afschrijven bij: Ilse 020 - 6670963 
 
Op zaterdag 1 oktober 2011                                                            Sportcomplex 
Jagersveld/Zaandam 
ZKC ’31 D5 - Sporting West D2                                                                aanvang: 11.00 uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen                                    Luca Speltie                                afd.: D3F 
Veere v/d Spek                                 Florian Pecoraio         wedstr.no.: 1699 
Lisse Wiering                                    Tobias Pecoraio      
Vitoria Vinken                                  Maikel Jongejeugd 
Fay Wolf                                          Gijs van der Schouw 
  
Coach:Molly Stam 
Verzamelen: 10.00 uur 

Adres: Sportcomplex Jagersveld    Type veld: Gravel 
Dr HG Scholtenstraat, 1508 EB Zaandam   Tel.  075-6173186 
Route: Vanuit Amsterdam:  2e afslag Zaandam, kwart rotonde, na het spoorwegviaduct de  
 volgende rotonde recht oversteken en na het 2e viaduct rechts, t.o. garage Hellingman.  
Afschrijven bij: Molly Stam 020-6869989 
 
 
Op zaterdag 1 oktober 2011                                                            Westerpark/Klönneplein 
Sporting West D1-  Koogzaandijk D2                                                 aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:  
Varuna Agosti                                   Roef Flik                                     afd.: D1A 
Vera Buikema                                  Pim Hanekamp                         wedstr.no.: 1482 
Aicha Jarraya                                   Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld                          Lucas Karssen 
 Lina van Steenis    
 
Coach:Frans Buikema 
Verzamelen: 10.15 uur op het veld 
Scheidsrechter: Ruud Heckman 
Afschrijven bij: Frans Buikema 020-6816768 
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Op zaterdag 1 oktober 2011                                                         Westerpark/Klönneplein 
Sporting West C2-Thor C1 (viertal !)                                                       aanvang: 13.15 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher                                   Govert Hooyman                        afd.: C5C 
Jasmijn Cuppen                                Moos Meijer                               wedstr.no.:4045                
Esther van Steenis                          Fabian Georges 
Nona Flik 
Julia Meijer 
Bregje van Oostrom     
Milou Vos 
 
Coach: Petra  
Verzamelen: 12.45 uur op het veld 
Scheidsrechter: Ilja Mostert 
Afschrijven bij: Henne of Jeffrey Post 0299-643511 
 
 
Op zaterdag 1 oktober 2011                                                          Westerpark/Klönneplein 
Sporting West C1- EKVA/C1000Verschuren C2                               aanvang: 12.00 uur 
Meespelen:  
Marieke Duineveld                          Jelle Buikema                             afd.: C2J 
Maaike Voorhoeve                          Tim Hoenson                              wedstr.no.: 11286 
Kira Kumar                                       Luc Almekinders    
Mila Poels                                       Gijs Burgers 
Emna Jarraya 
    
Coach:Ilja Mostert 
Verzamelen: 11.15 uur 
Scheidsrechter: Ronald van Klooster 
Afschrijven bij: Ilja Mostert 
 
 
Op zondag 2 oktober 2011                                                                 Westerpark/Klönneplein 
Sporting West A1- Stoormvogels A1                                                         aanvang: 11.30 uur   
Meespelen: 
Elise Koenders                                Lorenzo Loorbach                      afd.: A5E 
Ashley Pestman                               Ricthie van Gompel                    wedstr.no.: 2478 
Lizzy Post                                       Mitchell Roeloff      
Boudie Keijzer                                  Rodney Meijering 
Danique Vos                                    Mitchel Pestman 

  
Coach: Stefan van Nifterick  
Verzamelen: 10.45 uur op het veld 
Scheidsrechter: Peter van de Bos 
Afschrijven bij: Stefan van Nifterick 06-51873861 
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Weekend van 8 en 9 oktober 
 
 
Op zaterdag 8 oktober 2011                                                          V.d. Aartsportpark/Haarlem 
Aurora E1 - Sporting West E1                                                        aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:  
Marie de Boers           Duco Wijnands                          afd.: E8-3E 
Merel v. Steenis        David Holstvoogd                      wedstr.no.:2053  
Terrie Hoenson          Mats Schoonheim 
Esmee Speltie  
Eva Schram 
Melanie Meijering 
Belle van Bergeijk           

 
Coach: Ruud van Heckman 
Verzamelen:10.00 uur bij het TNTgebouw 

Adres: V.d.Aartsportpark     Type veld: Kunstgras 
Vergierdeweg 265c,  2026 BJ Haarlem    Tel.  023-5371133 
Route: Route: Vanuit Amsterdam/ Rottepolderplein, afslag Haarlem: einde Amsterdamse Vaart  
 rechtsaf, na spoorwegviaduct links en over de brug gelijk rechts de Spaarndamseweg op, 
  4e verkeerslicht rechtsaf, sportpark is aan de linkerhand net voor het  
 crematorium/begraafplaats. Mocht de parkeerplaats vol zijn dan kunt u ook hier parkeren. 
 
Afschrijven bij: Ruud Heckman 020-6974799 
 
 
 
Op zaterdag 8 oktober 2011                                                           Westerpark/Klönneplein 
Sporting West D3 – Oranje Nassau                                                 aanvang: 11.00 uur 
Meespelen:  
Guilène v/d Bijl                                 Nando Wassenaar                     afd.: D3D 
Luca Schoonheim                            Alexander van Hell                     wedstr.no.:1663   
Rokea Chadley                               Achmed el Amrani 
Nina Shah                                        Pim van Gorkum 
    
Coach:Ilse  
Verzamelen: 10.30 uur 
Scheidsrechter: Molly Stam 
Afschrijven bij: Ilse 020 - 6670963 
 
 
Op zaterdag 8 oktober 2011                                                            Westerpark/Klönneplein 
Sporting West D2- Rapid D2                                                                 aanvang: 12.10 uur 
Meespelen: 
Floor Huijgen                                    Luca Speltie                               afd.: D3F 
Veere v/d Spek                                 Florian Pecoraio              wedstr.no.: 503 
Lisse Wiering                                    Tobias Pecoraio      
Vitoria Vinken                                Maikel Jongejeugd 
Fay Wolf                                          Gijs van der Schouw 
  
Coach:Molly Stam 
Verzamelen: 11.40 uur op het veld 
Scheidsrechter: Henne Post 
Afschrijven bij: Molly Stam 020-6869989 
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Op zaterdag 8 oktober 2011                                                            Sportcomplex ADOS/Hoorn 
ADOS D1 - Sporting West D1                                                              aanvang: 11.15 uur 
Meespelen:  
Varuna Agosti                                   Roef Flik                                     afd.: D1A 
Vera Buikema                                  Pim Hanekamp                          wedstr.no.:1697 
Aicha Jarraya                                   Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld                          Lucas Karssen 
 Lina van Steenis    
 
Coach:Frans Buikema 
Verzamelen: 9.45 uur bij het TNTgebouw 

Adres: Sportcomplex ADOS    Type veld: Kunstgras 
Roerdomp 1, 1628 AW Hoorn NH   Tel.  0229-236235 
Route: Vanaf de A7 afslag Hoorn, weg rechtdoor volgen tot aan 5e stoplicht (Hotel Hoorn)  linksaf,  
  vervolgens 1e afslag rechts, na 100 m weer rechts en dan ligt het sportveld aan je rechterhand. 
 
Afschrijven bij: Frans Buikema 020-6816768 
 
Op zaterdag 8 oktober 2011                                                             Westerpark/Klönneplein 
Sporting West C2-ESDO C2                                                          aanvang: 13.20 uur 
Meespelen: 
Lianne Locher                                   Govert Hooyman                        afd.: C5C 
Jasmijn Cuppen                                Moos Meijer                                wedstr.no.:1157               
Esther van Steenis                          Fabian Georges 
Nona Flik 
Julia Meijer 
Bregje van Oostrom     
Milou Vos 
 
Coach: Petra   
Verzamelen: 12.50 uur op het veld 
Scheidsrechter: Rob van Nifterick 
Afschrijven bij: Henne of Jeffrey Post 0299-643511 
 
Op zaterdag 8 oktober 2011                                                          Veld DOS/Westbroek 
DOS C1 - Sporting West C1                                                           aanvang: 10.00 uur 
Meespelen:  
Marieke Duineveld                          Jelle Buikema                             afd.: C2J 
Maaike Voorhoeve                          Tim Hoenson                              wedstr.no.: 11392 
Kira Kumar                                       Luc Almekinders    
Mila Poels                                       Gijs Burgers 
Emna Jarraya 
    
     
Coach:Ilja Mostert 
Verzamelen: 08.45 uur bij TNT gebouw 
Adres: Prinses Christinastraat 2a,  3615 AG  Westbroek Tel.  0346-281050 
Route: Vanaf A27, afslag Bilthoven/Maartensdijk, hierna borden richting  
 Maartensdijk/Westbroek volgen. Bij rotonde links richting Westbroek. In Westbroek bij  
 driesprong linksaf (Burg. Huydecoperweg), daarna 1e weg links (Pr. Christinastraat),  
 sportveld ligt achter het dorpshuis. 
 
Afschrijven bij: Ilja Mostert 
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Op zondag 9 oktober 2011                                                        k.v. BEP/Purmerend 
BEP A3 - Sporting West A1                                                                    aanvang: 10.00 uur  
Meespelen: 
Elise Koenders                                 Lorenzo Loorbach                      afd.: A5E 
Ashley Pestman                               Ricthie van Gompel                   wedstr.no.: 3527 
Lizzy Post                                       Mitchell Roeloff      
Boudie Keijzer                                  Rodney Meijering 
Danique Vos                                    Mitchel Pestman 

  
 
Coach: Stefan van Nifterick  
Verzamelen: 9.00 uur 

Adres: k.v. B.E.P.      Type veld: Kunstgras 
Flevostraat 50, 1442 PZ Purmerend   Tel.  0299-429726 
 Route: Route: Vanuit de richting Hoorn en Zaandam/Amsterdam: via de Rijksweg A7 naar  
 Purmerend. Afslag 6 "Purmerend-Noord", einde afslag richting Purmerend-Noord (N244).  
 2e stoplichten rechtsaf, Nieuwe Gouw. 1e weg rechts, Flevostraat. Na 1 km links de  
 ingang van het BEP-terrein. Parkeergelegenheid is voor de ingang aanwezig.  
 
Afschrijven bij: Stefan van Nifterick 06-51873861 
 
 
 
Wat komen gaat: 
 
Zaterdag 15 oktober: 
Thuiswedstrijden: 
12.00 uur Sporting West D3 – ZKV D3 
10.00 uur Sporting West D2 – ZKC ’31 D5 
11.00 uur Sporting West D1 – BEP D1 
 
Uitwedstrijden: 
10.30 uur Furore E2 – Sporting West E1 
11.00 uur Fiducia C4 – Sporting West C2 
 
Zondag 16 oktober: 
Uitwedstrijd: 13.00 uur Stormvogels A1 – Sporting West A1 
 
 
 
Hallo allemaal, 

Ik ga een stukje schrijven over de wedstrijd van zaterdag 17 september 2011. Sporting West D3 speelde 
tegen ZKC 31 D4. We begonnen om 11 uur op het veld van ZKC. Voor de wedstrijd had ik gezien, dat er 
best grote kinderen mee speelden bij ZKC en ik dacht dat we zouden verliezen. Maar toen de wedstrijd 
begon waren we best wel goed. Achmed moest tegen een jongen spelen die 2 keer zo groot was, maar... 
Achmed was een stuk sneller dan hij. We hebben zo goed gespeeld, dat we met 6-2 gewonnen hebben! 
J  Pim scoorde het eerste doelpunt, daarna scoorde Joost er 2, Luca 1, Achmed 1 en Rockea 1 keer. We 
waren heel tevreden over de wedstrijd!  En we hebben goed gespeeld! 

Groetjes, 

Guilène van der Bijl. 



 
Amsterdamse Korfbal Club Sporting West  
  

 
 

 20

SPORTING WEST D1:  2 x WINST IN DE 1E KLASSE 

Het was voor de Technische Commissie best een vraag of we de D1 in de 1e klasse moesten indelen. 
Een pittige klasse waarin we echt hele goeie tegenstanders zouden treffen. Ploegen van grote 
verenigingen die veel keuze hebben en hele goeie selectieteams kunnen maken. Maar omdat de D1 
vorig jaar zo goed had gepresteerd als eerstejaars D1 durfden we de gok wel aan. Met Lucas als 
vervanger van de naar Haarlem verhuisde Tim moesten we zeker aardig mee kunnen spelen. Dat was de 
verwachting en na twee wedstrijden kunnen we zeggen dat die verwachtingen misschien wel iets te 
bescheiden zijn geweest. De D1 is met twee mooie overwinningen namelijk helemaal op z’n plek is in de 
1e klasse. 

Vorige week moesten we uit tegen ZKC ’31. Een tegenstander waar we vorig jaar een keer mooi van 
hadden gewonnen en een keer heel erg verloren. We wisten nog dat ze altijd heel fanatiek verdedigen en 
er veel tussen springen. De afspraak was dat we veel fopballen zouden doen. Net doen alsof je over gaat 
spelen, de tegenstander springt ertussen en dan een slim steekpassje geven. Dat werkte fantastisch, we 
kwamen erg vaak vrij voor de korf. Maar ja, de eerste wedstrijd na een lange zomervakantie, dan ben je 
nooit heel scherp. Ondanks de hitte (de zomer was dit jaar op 10 september!) hebben we heel hard 
gewerkt en met 3-5 gewonnen. We scoorden vandaag 4x uit een fopbal/doorloopbal. En als we alle 
kansen hadden benut, dan had het aan het eind van de wedstrijd niet zo spannend hoeven zijn. 

Vandaag moesten we tegen EKVA. Een ploeg waar we niet zo veel goede herinneringen aan bewaarden. 
Vorig jaar twee keer flink verloren, waarvan 1 x echt kansloos en bovendien soms behoorlijk onsportief 
(heb ik mij laten vertellen). De dag begon met slecht nieuws. Janneke was met de fiets in de tramrails 
gekomen en lelijk gevallen. Haar knie was te dik om te kunnen spelen. We trainen elke week op onze 
tactiek, namelijk uit de rug van je tegenstander wegtrekken om de lange bal (pass) te krijgen. Zo krijg je 
veel ruimte in het vak en veel kansen om te schieten. Hoewel ik soms het idee heb dat op de training 
soms maar matig wordt opgelet, was de uitvoering van onze tactiek vandaag helemaal niet matig maar 
juist heel erg goed. Een wedstrijd met veel prachtige loopacties en een zwaar bevochten 5-4 overwinning. 
Grote klasse, zeggen we dan! 

Zo staan we na twee wedstrijden samen met BEP op de eerste plaats. Een prachtig (tussen)resultaat, 
wie had dat gedacht?  

Sportieve groet, Frans 

De eerste wedstrijd D3!!!!! 
We gingen met de auto naar Amstelveen. We moesten tegen oranje 
nassau. Maar die had maar 6 spelers. Dus mocht 1 speler in elk vak 
niet scoren. Dat waren in de 1e waren  dat Nando en Alexander zij 
hadden dus voordeel. In de eerste helft scoorden. Guilene  en drie 
keer Joost. Toen was de 1e afgelopen. Hadden limonade gekregen en 
besproken  de tactiek voor de 2e helft. In de 2e helft waren Joost en 
Achmed aan de beurt om niet te schieten. In de 2e helft scoorden 
eerst Guilene toen scoorden oranje nassau 1 keer. 
Daarna scoorden Rokea 2 keer en  luca en Nando zorgden voor de 
eindstand van 9-1. 
GEWONNEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
luca schoonheim 
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