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Beste leden, 
   
Deze week hebben de laatste reguliere trainingen plaatsgevonden.   
De selectie heeft dinsdagavond in een wat bijzondere setting vanwege de Corona regels afscheid genomen van 
Richard. Een goede periode van drie jaar werd daarmee afgesloten. Klik voor de foto. Als vereniging hebben we 
Richard beloofd om, als de omstandigheden zich ten goede keren, een officieel afscheid te organiseren. 
Richard had voor de selectieleden een mooi presentje met een persoonlijke boodschap geregeld met als klap op 
de vuurpijl een taart met daarop een afbeelding die helaas direct de nodige commotie opriep. Het duurde dan ook 
niet lang voordat het mes erin ging.  
 
Woensdag was het de beurt aan Aad Witteman om zich als nieuwe trainer aan de selectie te presenteren. 
Nagenoeg de gehele  selectie, uitgebreid met een aantal nieuwe gezichten, was aanwezig om kennis te nemen 
van zijn persoonlijke achtergrond, korfbalervaringen, doelstelling en vooral gewenste speelwijze. 
Gelijktijdig werd ook de voorbereiding voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Een vol programma dat al begint 
op 11 augustus a.s. 
Ellen had zich deze dag in de keuken ingespannen om met de nodige brownies, boterkoek en roomsoezen de 
sfeer wat te verhogen, waarna na afloop voor Aad al de eerste kennismaking met de Westergasfabriek volgde: 
het terras van Pacific. 
We wensen Aad veel succes en gaan er vanuit dat we samen een aantal fijne jaren tegemoet gaan. 
 
De reguliere trainingen zijn dan wel voorbij, maar in Juli kunnen we nog door korfballen want er zijn 
zomertrainingen. Voor de jeugd en senioren is er een mogelijkheid om een balletje te schieten. Voor de Senioren 
is Rodney al aan het inventariseren wie op de dinsdag of donderdag het leuk vind om op het veld te staan. Wil jij 
ook nog niet stoppen, meld je dan bij Rodney Meijering of Jeffrey Beckers 
Voor de jeugd zal er ook een mogelijkheid zijn om te komen voor de zomertraining, meld je aan bij je trainer voor 
de aankomende donderdagen van 18:30 tot 20:00. 
 
NB: Ondanks de versoepelingen per 1 juli zullen de zomertrainingen nog volgens het bestaande Corona protocol 
worden uitgevoerd. Dus handen wassen, geen gebruik toiletten, geen gebruik kleedkamers en clubhuis dicht.  
 



 
 
 
 Lieve Sporting Westers, 
 
Dat was het dan, 3 (of eigenlijk 2.5) geweldige jaren met veel leuke en mooie momenten. Na 3 jaar gaan we dan 
weer verder, Sporting West/Bonarius.com met een nieuwe trainer/coach en ik een nieuwe uitdaging bij Rapid in 
Haarlem. 
 
Ik heb een leuke tijd gehad bij Sporting West/Bonarius.com. Vanaf het eerste moment heb ik het gevoel gehad 
dat ik bij de vereniging hoor. Je komt bij Sporting West/Bonarius.com echt in een warme omgeving binnen. 
Sportief gezien is het erg jammer dat we dit seizoen niet hebben kunnen afmaken. We waren in de zaal goed 
bezig met een mooie 3e plek in het vooruitzicht. Op het veld stonden we een straatlengte voor en was de vraag 
niet of we kampioen zouden worden maar meer wanneer dit zou gebeuren. Ook het 2e team, wat deel uitmaakt 
van de selectie, stond op een mooie 1e plaats op het veld. Het had toch geweldig geweest, en niet alleen voor mij 
en de selectie, maar voor de hele vereniging als we met 1 en 2 dit veld seizoen kampioen waren geworden. Ik 
ben van mening dat er binnen de vereniging genoeg kwaliteit rondloopt om in de 2e klasse te acteren. 
 
Sporting West/Bonarius.com zit echt op een mooi en uniek stukje in Amsterdam. Eén van mijn eerste 
thuiswedstrijden heb ik echt m’n ogen uit gekeken zo midden in het Westerpark waar het echt mooi is om te zien 
dat er rondom het korfbalveld van alles gebeurt. Mensen die aan het sporten zijn, evenementen en bij mooi weer 
de vele BBQ’s naast het veld. 
 
Ik heb geweldige trainingskampen meegemaakt. De eerste was met de selectie en het 4e team. In eerste 
instantie dacht ik echt wat moet ik met het 4e team erbij. Uiteindelijk hebben we in Zeeland een hele leuke en 
gezellige tijd gehad waarbij ik ook direct mensen leerde kennen die niet in de selectie zaten maar wel bij de 
vereniging hoorde. Ook hier merkte ik direct dan Sporting West/Bonarius.com één grote familie is. 
De supporters die er elke week waren was ook mooi om te zien. Bij een gewonnen wedstrijd krijg je de ene veer 
na de ander veer in een plek waar de zon niet schijnt en bij een verloren wedstrijd waren ze nog steeds positief 
maar wel kritisch en dat mag uiteraard waardoor je leuke discussies krijgt hoe het komt en wat er anders had 
gemoeten. De beste stuurlui… 😊 
 
Nogmaals ik heb 3 geweldige en leuke jaren gehad en ben blij dat ik mijzelf als trainer coach verder heb kunnen 
ontwikkelen onder leiding van Hilda. 
 
Ik wil via deze weg een aantal commissies en personen bedanken voor de prettige samenwerking. Te beginnen 
bij de Jeugdcommissie, de TC (voor de altijd leuke en interessante evaluatie gesprekken 😊), het bestuur voor het 
vertrouwen, uiteraard de penningmeester, de kantine commissie voor de bezetting bij onze trainen en alle 
wedstrijden, de personen welke altijd zorgen dat het materieel in orde is en op tijd in de sporthal aanwezig is, de 
sponsor Bonarius voor de jaarlijkse uitjes,  Richard voor het filmen van nagenoeg alle wedstrijden, Agnes voor het 
regelen van de scheidsrechters, alle selectie spelers waar ik de afgelopen 3 jaar heb mee mogen werken, spelers 
die niet in de selectie zaten en Hilda die mij in eerste instantie heeft binnen gehaald en waar ik haar heel 
dankbaar voor ben en veel van geleerd heb. Als laatste wil ik alle supporters van Sporting 
West/Bonarius.com bedanken voor alle steun en support de afgelopen 3 jaar. 
 
Dank jullie wel allemaal voor alles, de club heb ik in mij hart gesloten en ik zal, daar waar het kan, as seizoen 
komen kijken en wens de vereniging Sporting West/Bonarius.com alles succes en moois voor de toekomst. 
 
Dikke knuffel en kus van mij XXX 
Richard 
 

 



Hoi Allemaal, 
 
Het is alweer het einde van het seizoen, toch een beetje gek dit jaar maar ik ben blij dat we met de nodige 
aanpassingen toch de laatste weken hebben kunnen trainen. 
 
Ook tijdens de zomer zal er veel aandacht zijn voor korfbal, want al die gemiste weken willen de meeste van ons 
toch wel inhalen. 
 
Ik hoop dat de meeste van jullie ook nog even op vakantie kunnen of in iederegeval lekker thuis met papa en 
mama door kunnen brengen. 
 
Voor het nieuwe seizoen heeft de TJC de indeling van de ploegen weer rond gemaakt. De indeling tref je hier 
aan: 
 

PLOEGINDELING 2020-2021 
 
Mocht je hier vragen over hebben dan kan dit natuurlijk, je kunt deze dan het beste sturen 
aan tjc@sportingwest.com afhankelijk van de ploeg waar je inzit zal een van de TJC-leden jou benaderen om je 
vraag te bespreken. 
 
Dan nog even wat handige data op een rijtje: 
 
Laatste Kangoeroeochtend zaterdag 18 Juli 
  
Korfbalzomer trainingen tot en met 1-8 (coördinatie Jeffrey B en Rodney, je hoort hierover via je trainer) 
  
Geen trainen 3-8 tot en met 23-8  
  
Selectie start 10-8 met trainen. 
  
A-selectie start 15-8 met trainen. 
 
Eerste Kangoeroeochtend zaterdag 15-8 
  
Overige jeugdleden start 24-8-2020 
 
Voor nu allemaal een fijne zomer! 
 
Namens de JC, Stefan 
 
 

 
 

 



Zaterdag 4, 11 en 18 juli zijn er de bekende oefenuurtjes en Kleuterbal uurtjes. Daarna is er een korte zomerstop. 
 
Die uurtjes zijn van 10 tot 11 uur en bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 
Ook kinderen die nog geen lid zijn mogen meedoen, dus de kans om een vriendje mee te nemen. 
 
Voor de F/ Kangoeroes is woensdag 1 juli de laatste woensdag training. Ze mogen natuurlijk wel mee blijven 
doen op de zaterdag oefenuurtjes. 
  
We beginnen zaterdag 15 augustus weer met een oefenuur voor de Kangoeroes en effies. 
 
Zaterdag 22 augustus gaan we met de Kangoeroes en effies naar Blauw Wit. Daar gaan we ook weer oefenen 
samen met de Kangoeroes en Effies van Blauw Wit. Dit oefenuur is van 9.30 tot 10.30 uur. 
 
Voor de Effies begint het dan echt op zaterdag 29 augustus. De nieuwe F1 speelt dan een toernooi in Castricum 
bij Helios. Ze spelen dan tegen de Effies van Helios, Celeritas en Vido. 
 
Groetjes Richard 
 
 

 
 

 

Drukte tijdens oefenuurtje van 20 juni. 
  

(Concept) Programma Oefenwedstrijden  
 
Zaterdag 22 augustus | Locatie: Westerpark 
  
11.00 Sporting West/Bonarius.com A1 - Blauw Wit A1 
12.15 Sporting West/Bonarius.com A2 - Purmer A1 
11.30 Sporting West/Bonarius.com E1 - de Vinken E1 
  
Zaterdag 22 augustus | Locatie: Blauw Wit Amsterdam 
  
9.30 uur 
Oefenuur met de Kangoeroes en Effies met 



 

De Kangoeroes en Effies van Blauw Wit 
  
Zaterdag 22 augustus | Locatie: Purmerend/Purmer 
  
12.00 Purmer D1 - Sporting West/Bonarius.com D1 (res. Shirts) 
 
Zaterdag 29 augustus | Locatie: Westerpark (veld nummer) 
  
10.00   Sporting West/Bonarius.com A1 - Tempo A3     1 
10.00   Sporting West/Bonarius.com D1 - Tempo D2     2 
  
11.10   Sporting West/Bonarius.com A2 - Tempo A4     1 
11.10   Sporting West/Bonarius.com B2 - Tempo B4     2 
  
12.20   Sporting West/Bonarius.com B1 - Tempo B3     1 
12.20   Sporting West/Bonarius.com C1 - Tempo C3     2 
  
13.30   Sporting West/Bonarius.com A1-  Helios A1      1 
13.30   Sporting West/Bonarius.com C2 - Tempo C4     2 
  
14.40   Sporting West/Bonarius.com A2-  Helios A2      1 
  
Zaterdag 29 augustus | Locatie: Castricum/Helios 
  
10-12   Toernooi F1 met Helios, Celeritas en Vido 
  
Dinsdag 1 september | Locatie: Wormer/Groen Geel 
 
19.00   Groen Geel A2- Sporting West/Bonarius.com A1 

 
 
Wat was het toch leuk de afgelopen jaren op naar 2021! 
 
Voor iedereen die geen Facebook heeft, maar toch graag wil meegenieten! 
 

KLIK HIER OM NAAR DE FILM TE GAAN 
  
 


