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OPENING 



 

 

 

Beste leden, 
  
We mogen weer! De eerste trainingen, oefenwedstrijden, doelpunten, schijnbewegingen en fluitsignalen 
hebben al plaatsgevonden op ons veld. Blijf onze website bezoeken voor de nieuwste updates en lees de 



 

nieuwste versie van onze corona protocol. Daarnaast hebben we de belangrijkste maatregelen op een rijtje 
gezet. 
  
Op zaterdag 5 september staat een vol programma op de planning. Naast het bewonderen van alle 
thuiswedstrijden, wordt het sponsorcontract getekend. Deze eerste korfbal zaterdag zal de hele dag duren 
en de kantinecommissie gaat aan de gang met een grote pan pasta in de keuken. Wil je een hapje mee 
eten? Geef je dan op voor 2 september! 
  
Laten we van start gaan met een volle bak energie. Het volgen van de maatregelen is niet alleen belangrijk 
voor onze gezondheid, maar ook om het clubhuis open te houden en het voorkomen van een boete. 
  
Help elkaar waar nodig is en zorg ervoor dat we samen gezond blijven. Tot op het veld! 
  
Namens het bestuur, 
Jeffrey Beckers 

 

 

Hoi Allemaal, 
Deze week zijn er weer wat nieuwe leden en wat terugkeerders te melden: 
Nieuw: Meryem Kanat  Juniorendame, overgekomen van Blauw-Wit 
Teruggekeerd: Tim Beckers Seniorenheer en Suzan Neuteboom Seniorendame 
 
Allen hartelijk welkom (terug)  bij de vereniging. 

 

 

Beste leden, 
 
Deze week volgt de eerste incasso voor het seizoen 2020-2021. Zorgt u voor voldoende saldo op de door 
u opgegeven rekening? 

  



 

 

Hoi Allemaal, 
 
Het seizoen is alweer in volle gang en over 2 weken gaan we ook alweer wedstrijden spelen. Corona heeft 
tot nu toe nog geen roet in het eten gegooid, maar zorg er allemaal wel voor dat je, je aan de richtlijnen 
blijft houden. 
 
Hieronder heb ik nog even een knop opgenomen met de laatste teamindelingen. Op die manier weet je 
precies waarin je speelt. De teamindelingen van de A zullen dit weekend bekend worden gemaakt als de 
laatste oefenwedstrijden zijn gespeeld. 

Team indelingen 

 

 

Zorg er daarnaast voor dat je regelmatig de website bekijkt voor de laatste nieuws updates. 
Het laatste trainingsschema kun je ook op de site vinden. 

Trainingsschema 

 

 

Nog een handige tip, is je shirt of broekje te klein?   

 
Dan kun je bij Hoenson Jeans op de Haarlemmerdijk 29 terecht om een nieuwe te vinden. 
 
Namens de JC en de TJC heel veel plezier tijdens de oefenwedstrijden en we zien elkaar op het veld. 
 
Groet Stefan 



 

 

Het oefenprogramma en de eerste uitslagen. 
Het oefenprogramma en de eerste uitslagen staan inmiddels op de website. Vier wedstrijden en 3 
overwinningen. 
 
Voor de E1 was het hun allereerste wedstrijd. Alleen Alyssa had al eerder gespeeld. Voor Emma, José, 
Luk en Adrian was het helemaal nieuw. Het verzamelen was al een heel avontuur. Selma kreeg de eer die 
wedstrijd te coachen en die had wel de nodige spannende minuten. 
 
Tegenstander VZOD bleek ook nog een hele goede te zijn en afgelopen jaar alles met 20 of meer 
doelpunten verschil te hebben gewonnen. Maar ze hebben het dit keer niet cadeau gekregen. De wedstrijd 
werd wel verloren. 
  

Kangoeroe nieuws 
Zaterdag 29 augustus is er weer het vaste oefenuur en kleuterbaluurtje van 10 tot 11 uur. 
 
Daarnaast doen de Kangoeroes ook mee met het programma van de openingsdag. Zaterdag 5 september 
is er ook weer een kangoeroe uur op ons veld. 
 
Zaterdag 12 september gaan we naar Blauw Wit. Dat uurtje is dan van 9.30 tot 10.30 uur. 
  

Amsterdamse Sportweek 
 
Van 18 tot 27 september is de Amsterdamse Sportweek. Ook Sporting West doet daar aan mee met de 
Kangoeroes en effies. 
 
Zaterdag 26 september van 10-12 uur is er een groot Kangoeroe evenement. Het evenement is voor de 
Kangoeroes en effies en natuurlijk voor al hun vriendjes/vriendinnetjes. Meer info volgt nog. 
 
Zet dus alvast in de agenda. 
  

Vriendjes beker 
Zaterdag 29 augustus is ook de uitreiking van de vriendjesbeker 2019-2020. Die uitreiking zal gedaan 
worden tussen 12 en 12.30 door Henne. 
 
Er zijn drie kinderen genomineerd. 
Brechtje uit de F2. Chiara uit de D1 en Luc uit de E1. 
  
Wie gaat er dit keer met de grote beker vandoor? 



 

 

 



 

 

Hoi Allemaal, 
 
Er zijn dit seizoen weer de nodige spelregel wijzigingen. Meer uitgebreide Nederlandse  informatie volgt 
later. 

Zie voorde Engelse tekst alvast de website van het KNKV: https://www.knkv.nl/nieuws/voorschot-nieuwe-
spelregels-nederlandse-vertaling-volgt.  

De belangrijkste wijzigingen :  

• Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal. 
• In het Engels (er is nog geen Nederlandse vertaling) is tav de strafworpnemer het volgende 

beschreven:    

          A penalty is taken by the attacker who lost the free scoring chance, which is either 
       - the attacker who had or would have had the free scoring chance at the moment of the 
         infringement; or  
       - the attacker who would have had the free scoring chance at the moment of the repeated           
         infringement;  
         If, in the opinion of the referee, no player had a free scoring opportunity at the moment of the 
        repeated infringement, the player fouled is the penalty taker. 

• Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De 
opgooibal is afgeschaft. 

• Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt. 
• Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere 

deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de 
bank zijn. 

• Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden. 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 



 

• Rangen en Standen • Trainingsschema 

    
Gepland Nieuwsbriefschema 

07-sep Peter.         28-sep Irma.    19-okt Jeffrey P 
09-nov Rob            30-nov Ellen    14-dec Jeffrey B 
04-jan Peter           25-jan Irma.     15-feb Jeffrey P 
08-mrt Rob             29-mrt Ellen.    19-apr Jeffrey B 
10-mei Peter          31-mei Irma.     21-jun Jeffrey P 

   

 


