
  

 

Nieuwsbrief nr 12 - Seizoen 2020-2021 

 

 

  

OPENING 
Bericht vanuit de gemeente Amsterdam. 
 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een avondklok, die ingaat op zaterdag 23 
januari. De avondklok geldt van 21.00 tot 04.30 uur en duurt tot en met dinsdag 9 februari. Met de 
avondklok en de andere nieuwe regels wil het kabinet de verspreiding van het coronavirus verder 
terugdringen, ook vanwege de nieuwe varianten van het virus. De avondklok heeft ook impact op de 
organisatie van wedstrijden en trainingen. 

In deze mail krijgt u informatie over de gevolgen van de avondklok voor het gebruik van Amsterdamse 
sportlocaties. 

Binnensportaccommodaties blijven gesloten 

Omdat binnen sporten niet is toegestaan blijven alle binnensportaccommodaties en binnenzwembaden 
gesloten. 

Buitensporten tot 21.00 uur 



 

Buiten sporten is toegestaan onder bepaalde voorwaarden en tot maximaal 21.00 uur. Als sportaanbieder 
dient u ervoor te zorgen dat trainingen en wedstrijden op tijd stoppen zodat sporters voor ingang van de 
avondklok thuis zijn. Na 21.00 uur mag er niemand meer op het complex zijn. 

 

 

Hoi allemaal,  
  
Het woord Corona of Covid-19 willen en kunnen wij bijna niet meer horen of zien maar helaas we 
ontkomen er niet aan. Waar iedereen een stille hoop had dat het steeds beter zou gaan, en 2021 
misschien wat versoepeling zou brengen, leven we inmiddels nog meer binnen onze eigen 4 muren. 
Ook voor onze geliefde sport is er nog geen zicht op versoepeling. De zaalcompetitie 2020-2021 wordt 
definitief niet gespeeld en we richten ons maar op  het veld. Misschien zit er nog een wedstrijdje voor ons 
in voor de zomer.  
  
De korfbal league is wel gestart. Je kan de wedstijden via een livestream volgen maar ook later 
terugkijken.De wedstrijden zijn te volgen op: https://eyecons.com/ 
Op deze wijze kan je toch nog korfbal kijken en er genoeg te zien om het weekend mee door te komen 😊 
  
Op zaterdagmorgen zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar welkom op ons veld. Sinds de sluiting de 
zaal is dit voortgezet op het veld. De kinderen hebben geen last van kou want afgelopen zaterdag waren er 
zelfs 22 kinderen aanwezig.Een compliment voor onze vrijwilligers die het mogelijk maken dat een mooie 
groep kinderen actief kan zijn bij onze club. Naast de jongste kinderen zijn er nog meer jeugdploegen die 
hun trainingen voortzetten op het veld nu de sporthal verboden terrein is. 
  
Aankomende zaterdag wordt het verlate Kerstpalentoernooi gehouden voor de jeugd. De jeugd kan op 
deze manier toch nog een beetje competitiespanning ondervinden. Heel veel succes en plezier! 
  
Kijk nog even op de site voor de presentatie van Jeffrey tijdens de nieuwjaarsreceptie. Of klik HIER.  
Ik hoop jullie snel weer te mogen zien! 
Groetjes, 
Irma 

 

 

Beste leden, 
In de laatst gehouden bestuursvergadering is aan de orde gekomen hoe we om moeten gaan met de 
contributies nu we voor de tweede keer ruim verstoken blijven van trainingen en wedstrijden. Afgesproken 
is dat we in april a.s. een besluit nemen omdat we dan redelijkerwijs kunnen zien hoe dit seizoen financieel 
gezien gaat aflopen. Tot en met eind maart zal ik dus de reguliere contributie blijven incasseren.  

  



 

 

“Kerstpalen” toernooi zaterdag 30 januari   

 

Zaterdag 30 januari is het uitgestelde Kerst Palen toernooi. 

De A, B en C kunnen vast 2 tallen maken. Ze spelen dus als koppels. 

Voor de D worden die gemaakt. Eventuele vriendjes mogen ook mee doen. 

De E en de F spelen individueel. Ook hier mogen natuurlijk weer vriendjes aan meedoen. 

 

Kangoeroe en Kleuter uur 30 januari  



 

   
Zaterdag 23 januari was het erg gezellig op ons veld. Liefst 22 kinderen deden mee met het Kleuterbal en 
oefenuur.  Zaterdag 30 januari 2021 is er weer een Kangoeroe uur en Kleuterbal. 
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. 
Voor de E en F is er palentoernooi. 
Vriendjes/neefjes,nichtjes enz. 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. 

  

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 
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