
  

 

Nieuwsbrief nr 13A - Seizoen 2020-2021 

 

 

  

 

Beste allemaal, 
  
Het kabinet wijzigt vanaf 3 maart de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden met 
betrekking tot sporten. Deze maatregelen geven een deel van onze leden weer wat meer ruimte. Nadat het 
NOC/NSF en het KNKV met de nieuwe richtlijnen zijn gekomen, hebben het bestuur en de TC overleg 
gehad over hoe we binnen Sporting West/Bonarius.com invulling gaan geven aan deze nieuwe richtlijnen. 
Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen en nieuwe richtlijnen met een eventuele toelichting, waarbij 
in het algemeen geldt dat de grenzen van de verkregen ruimte niet opgezocht moeten worden: 
  

• Er geldt een verruiming van de maatregelen voor spelers tot en met 26 jaar (dus tot 27 jaar) en er 
blijven beperkingen voor spelers van 27 jaar en ouder. De verschillende maatregelen worden 
door de trainers en spelers nageleefd; 



 

• Er wordt uituitend binnen het eigen team getraind, maar teams kunnen wel naast elkaar trainen; 
• Er worden vooralsnog geen onderlinge wedstrijden georganiseerd voor seniorenleden tot en met 

26 jaar. Het bestuur en de TC vinden het belangrijk dat spelers er geleidelijk aan wennen om 
weer fysiek contact te hebben tijdens het sporten, rustig toe te kunnen werken naar iets van 
wedstrijdritme en het beperkt de contacten tussen spelers; 

• De trainingsmogelijkheden worden verruimd, zodat ook Sporting West/Bonarius.com 4,5 en 6 
kunnen trainen. De TC heeft hier een schema voor gemaakt, rekening houdend met de start van 
de avondklok. Zie voor het aangepaste trainingsschema onder aan deze nieuwsbrief bij Quick 
Links 

  
De TC en het bestuur zullen rond 21 maart de trainingen evalueren. Mocht in de tussentijd de avondklok 
komen te vervallen, dan is het mogelijk om de trainingstijden snel aan te passen. Dit geldt ook voor een 
aanpassing in de maatregelen voor spelers vanaf 27 jaar. Uiteraard hebben wij het coronaprotocol op de 
website gewijzigd en vind je daar een uitgebreidere beschrijving van de maatregelen. 
  
Het bestuur van Sporting West/Bonarius.com 
 
Het volledige Sporting West Corona protocol is op de situatie per 3 maart aangepast. 

 

 

Hoi Allemaal, 
Chrissie Dekker heeft zich aangemeld als nieuw lid. Chrissie wordt binnenkort zes jaar en traint bij Richard 
en Molly. Heel hartelijk welkom bij de vereniging. 

  

 

Hoi Allemaal, 
Yesss, er staat weer een nieuwe JAC activiteit op het programma! Zet het groot in je agenda en zorg 
ervoor dat je erbij bent. !!!! 



 

     

 

 

  

Zaterdag 6 maart 2021 is er weer een Kangoeroe uur en Kleuterbal. 

Voor de E en F is er weer een oefenuur. 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. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar (tot 10 jaar) is het ook weer mogelijk om op woensdag te komen trainen. 
We trainen dan van 17.30 tot 18.30 uur.  
Alle trainingen zijn op ons veld in het Westerpark. 



 

 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

  

 


