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OPENING 
Het bestuur van Sporting West/Bonarius.com wenst al haar leden, donateurs, begunstigers 
en ieder die de vereniging een warm hart toedraagt een voorspoedig en Corona vrij 

   
 
  



 

 

Beste Sporting Westers, 
Hier dan de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021 waarin ik de aftrap mag nemen. 
Als eerst wil ik iedereen namens het bestuur een mooi, sportief maar vooral gezond 2021 
toewensen. Voordat ik voorruit ga kijken toch nog even een terugblik op het afgelopen jaar 
wat toch wel bijzonder genoemd mag worden. Alles ging de eerste 2,5 maand vlekkeloos 
totdat half maart onze minister president een persconferentie gaf over een intelligente Lock-
Down. Dit maakte  abrupt een einde aan korfbal en in het algemeen het sociale leven.  
Alles leek weer even goed te komen in de zomer waardoor wij ook konden starten met de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook op competitie niveau ging het goed totdat wij de 
laatste 2 wedstrijden voor de veldsluiting niet meer mochten spelen en trainen. Dan weer 
wel trainen in de zaal en dan toch ook weer niet, dit alles door de weer oplopende cijfers 
van besmettingen. Wie kon ons toen vertellen waar dit uiteindelijk tot zou leiden?  Helemaal 
niemand!  
Door dit alles heeft het bestuur met alle commissies tezamen zo goed en zo kwaad alles in 
goede banen weten te leiden zodat de jeugd (die hadden t/m 17 jaar een uitzondering) wel 
kon blijven trainen en de reguliere vergaderingen en zelfs de jaarvergadering via zoom , 
face time of wat dan ook door konden gaan. Alles moest wel voorbereid worden, zodat als 
de besmettingscijfers zouden gaan dalen wij klaar zouden staan voor de zaalcompetitie. 
Maar zoals we nu weten zal dit denk ik helaas niet meer gebeuren. In ieder geval alle 
commissies bedankt voor jullie flexibiliteit in deze.  
Nu over naar 2021 waar we op 1 januari om 16:00 begonnen uur met een 
nieuwjaarsreceptie die uiteraard ook via Zoom is gedaan en waar onze nieuwe voorzitter 
Jeffrey Post zijn eerste toespraak heeft gehouden met een mooi in elkaar gezette 
presentatie over 2020 met daarbij een toast en een vooruitblik op 2021. Hierbij werden alle 
prijzen die wij elk jaar geven aan teams, individuele mensen groepen en /of commissies 
virtueel uitgedeeld.  
Na deze plichtplegingen hebben wij nog een spel gedaan: mondkapje op / of mondkapje 
af  aan de hand van actuele vragen. Het was prima georganiseerd en ook leuk om te doen. 
Best wel raar om dit zo te doen maar de aanwezigen waren er na dit alles wel over te 
spreken.  
Vooruitkijkend hopen wij dat door de inentingen die gaan starten we langzaam weer het 
“normale leven” (we zijn ondertussen wel Corona moe) kunnen op pakken en zo ook het 
korfbal.  Het is goed voor de mensen onderling, maar ook voor ons als vereniging waar je 
het samenzijn op trainingen, wedstrijddagen, en georganiseerde avonden mist. Ik hoop het 
echt van harte en zie dat positief tegemoet.  
Voor nu nog even door die zure appel heen bijten. Stay Safe en let een beetje op elkaar. 
Namens het bestuur. 
Peter. 
  



 

 

Beste leden, 
 
Het bestuur vergadert tot aan de zomerstop een aantal keer regulier op de onderstaande 
datums: 
12-01-21, 16-02-21,  16-03-21,  20-04-21,  18-05-21,  15-06-21. 
Zolang Corona nog onder ons is zal de bijeenkomst via Zoom plaatsvinden. Mochten er 
leden zijn die het bestuur willen aanspreken op zaken de vereniging betreffende dan kan 
dat door dit kenbaar te maken bij de secretaris via secretaris@sportingwest.com. U 
ontvangt dan een uitnodiging om de vergadering hetzij via Zoom hetzij fysiek bij te wonen. 
Zijn er dringende zaken dan schakelen we natuurlijk eerder dan op bovengenoemde 
datums. 
 
Voor de nieuwsbrieven zijn de volgende datums vastgesteld: 04-jan, 25-jan, 15-feb, 08-
mrt, 29-mrt, 19-apr, 10-mei, 31-mei en 21-jun, Heb jij of heeft jouw commissie iets mee te 
delen wat het vermelden waard is, aarzel dan niet om dat te sturen naar 
krantje@sportingwest.nl. Tot nu toe zijn de bijdragen beperkt gebleven, maar daar komt 
hopelijk in 2021 verandering in.  

 

Hoi Allemaal,  
Hieronder een bericht en leuk initiatief van Rodney !! 
 
Allereerst wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en hopelijk kunnen we elkaar weer snel 
zien in onze eigen hal of op ons eigen veld! De laatste jaren is onze vereniging aan het 
groeien en steeds meer jeugd van eigen bodem maakt zijn of haar intrede bij de senioren. 
De een speelt in de selectie, de ander in een vriendenteam en nog iemand anders maakt 
een uitstapje naar de studenten om erna weer in het Sporting West tenue te lopen. Nu 
kwam de vraag bij me op: Hoe goed kennen wij elkaar? Hoe goed kent de huidige jeugd, 
de spelers uit verschillende seniorenteams? Dit zijn best belangrijke vragen, want de jeugd 
zal hopelijk doorstromen naar de senioren en deze overstap zal groter zijn als het 
merendeel onbekend is. Dit seizoen is ervoor gekozen om met alle teams op zaterdag te 
spelen en hierdoor is het niet meer mogelijk om naast je eigen wedstrijd te spelen ook bij 
elkaar te gaan kijken. Met de constante nieuwe aanwas van leden in de senioren, zou het 
zomaar mogelijk kunnen zijn dat je niet meer weet wie allemaal nog bij Sporting West aan 
het korfballen is en in welk team. Hiervoor is een oplossing bedacht, namelijk ‘Ons kent 
ons’. 
De bedoeling is dat we wekelijks een seniorenteam in de spotlight zetten waar de spelers 
zichzelf kunnen voorstellen door middel van een filmpje of eventueel een stukje tekst. Twee 



 

spelers per dag en eventueel een coach, zo komen we wekelijks iets meer te weten over de 
senioren van Sporting West. Hopelijk kunnen we in de toekomst dan nog gezelliger en 
socialer zijn naar elkaar toe en zal het minder eng zijn voor de jeugd om rond 
senioren(teams) te zijn, binnen of buiten het veld. De teams zullen worden voorgesteld en 
hopelijk kan het eerste team maandag 11 januari het spits afbijten. Houd allemaal dus goed 
Instagram, Facebook en/of de website in de gaten voor ‘Ons kent ons’! 
  

 	

 

 

Hoi Allemaal, 

Zaterdag 16 januari 2021 is er weer een Kangoeroe uur en Kleuterbal. 
(zaterdag 9 januari is er helaas geen Kangoeroe/ oefenuur) 

Let op: Het is op ons veld in het Westerpark. Dus buiten. Let daarom even goed op de 
kleding. 
Niet alleen tijdens het uurtje, maar vooral daarna. 

Ook is er een oefenuurtje voor de F en de E. Vriendjes zijn nog steeds zeer welkom om 
mee te doen. 

Het Kangoeroe/Kleuterbal uurtje en het oefenuurtje is van 10 tot 11 uur  
en bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. 

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Voorlopig nog geen nieuws over het in de zaal spelen van onze wedstrijden. De uiterste 
startdatum van 6 februari komt wel akelig dichtbij Mogelijk dat er in de persconferentie rond 
19 januari weer wat meer duidelijkheid gaat komen. Helaas kunnen we niet anders dan 
afwachten. 
Wat wel gaat beginnen is de aangepaste competitie op League en Reserve League niveau. 
Vanaf 18 januari zal er in twee poules van zes teams gestreden worden om het 
kampioenschap van Nederland, waarbij geen degradatie mogelijk is. De wedstrijden zullen 
te volgen zijn via de livestream van het bedrijf Eyecons, Hiervoor dient u zich wel 
(kosteloos) aan te melden. Afhankelijk van het type medium waarop u de livestream wilt 
zien, zijn er  de nodige instructies. Kijk hiervoor op de websites van Blauw-Wit of TOP 
Sassenheim.  



 

 

Via deze link nog even een nostalgisch filmpje: Frits en het (ietwat verouderde) clublied 
 	

 


