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Aangepast trainen ivm nieuwe corona-regels 

 

Beste leden, 
Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de gevolgen van de nieuwe corona-maatregelen voor 
Sporting West/Bonarius.com. Trainen mag, maar vooral voor de senioren met flinke restricties. Lees de 
nieuwe maatregelen echt goed door en houd je er ook aan, want alleen samen houden we het coronavirus 
onder controle. 
 
JAV 
Wij zijn binnen het bestuur inmiddels aan het zoeken naar een goede wijze hoe we de JAV volgens de 
corona-maatregelen toch kunnen houden. De vergadering zal waarschijnlijk helemaal online zijn. Het SAC 
gaat bekijken of er direct aansluitend een leuke activiteit georganiseerd kan worden. We houden jullie op 
de hoogte! 



 

 
Voorzittersoverleg 
Op maandag 19 oktober staat het eerste voorzittersoverleg gepland. Alle voorzitters van de commissies 
die Sporting West/Bonarius.com rijk is, zijn hiervoor uitgenodigd. Samen met het bestuur gaan zij met 
elkaar in gesprek over lopende zaken, belangrijke zaken voor de langere termijn en zullen we onderling 
uitwisselen waar we mee bezig zijn. Op deze manier hopen wij dat de samenwerking tussen de 
commissies onderling en met het bestuur nog beter zal worden. Heb je een vraag hierover of over iets 
anders (bv corona-maatregelen, jav, vrijwilligerswerk, etc.), mail dan naar bestuur@sportingwest.com. 
 
Blijf gezond 
 
Namens het bestuur, 
 
Jeffrey Post 

 	

 

Beste Allemaal, 
 
Het zijn weer gekke tijden, waren we eerst druk bezig alles weer op te bouwen moeten we sommige zaken 
nu ook weer afbreken. Gelukkig kunnen we allemaal blijven sporten, soms met een beetje creativiteit. We 
gaan ook weer lekker de zaal in. Verderop in de nieuwsbrief staan ook de regels voor de zaal, ook aan de 
ouders het verzoek deze te respecteren.  
 
Op het veld hebben we gelukkig nog de nodige kampioenen kunnen huldigen! 
 
De A2 is met grote overmacht kampioen geworden in de poule, alle wedstrijden zijn gewonnen en met een 
doelsaldo van +67 is dat het vermelden waard. 
 
De D1 heeft het ook goed gedaan en ook alle wedstrijden gewonnen. Jeffrey Beckers was er natuurlijk bij 
om het met de kids te vieren en het moet gezegd hij heeft er wel een feestje van gemaakt. Zie ook de 
video en de foto.  
 
Helaas kon het Halloween feest niet doorgaan, maar we hopen dat we wel de Sint kunnen gaan 
ontvangen, hierover later meer.  
 
Tot snel! 
Stefan 
 
Concept programma oefenwedstrijden 
De oefenwedstrijden tot en met 7 november gaan niet door. De verwachting is dat er 14 november ook nog 
niet gespeeld mag worden. Dat moeten we dus nog even afwachten. Er mogen geen wedstrijden worden 
gespeeld tegen andere verenigingen. 
Met de tegenstanders van 24 oktober en 7 november is afgesproken nog te kijken of er nog een moment 



 

komt tussen we mogen weer en de start van de zaalcompetitie. 
Met Tempo is het plan om het programma te verschuiven naar het veld. Hopelijk mogen we dan wel 
gewoon weer spelen. 
We hebben wel een klein alternatief programma in de zaal. 
Zaterdag 31 oktober   11-12.30 uur    Trainen voor de A1 en A2 
Zaterdag 7 november 10-11 uur         Clinic voor de D1 door……………verrassing! 
                                    11 tot 12 uur    Viertallen mix toernooi voor de A3 en B1 
                                    12.10 tot 13.30 Viertallen mix toernooi voor de A2 en A1. 

 

 

Kleuterbal, Kangoeroe en oefenuurtjes. 
Dit uur is zoals gewoonlijk op de zaterdag van 10 tot 11 uur. We gaan weer terug naar het ritme van het 
voorjaar/zomer. Dus deze uurtjes zijn voor de Kangoeroes, Effies en de Eeetjes. 
Zaterdag 24 oktober is de laatste keer buiten.  
Zaterdag 31 oktober is de eerste keer in de van Hogendorphal. Daarna is het elke week in de sporthal.  
Helaas zijn er geen toeschouwers toegestaan. Op het veld was het wat makkelijker, maar in de zaal is het 
dus helaas niet mogelijk om als ouder te komen kijken. 
Bij het Kleuterbal komen hele jonge kinderen. (4jaar). We kunnen ons voorstellen dat die het nog eng 
vinden zonder ouder. Geef dat in ieder geval even aan.  

 

Hoi Allemaal, 

Corona Update: competities stopgezet, training blijft 
mogelijk 
  
Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal 
coronabesmettingen een halt toe te roepen. De horeca moet sluiten, de maximale groepsgrootte wordt 
teruggebracht en amateursportwedstrijden zijn verboden. Dat maakte minister-president Rutte 
dinsdagavond bekend. Het zijn harde maatregelen, maar noodzakelijk in de bestrijding van het 
coronavirus. De maatregelen zijn woensdag 14 oktober ingegaan en gelden voorlopig voor de komende 4 
weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen. 
Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten 
tussen mensen drastisch te verminderen. 

Wat betekent dit voor korfbal bij Sporting West/Bonarius.com? 
 
Vanuit NOC en KNKV zijn de maatregelen vertaald naar onze sport. Onze gezondheid staat voorop en we 
moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.  
 



 

Daarnaast wordt gevraagd om niet de ruimte en de grenzen op te zoeken en met deze 
gedachte hebben wij onderstaande regels opgesteld. 
 
Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te verminderen 
is het volgende van toepassing: 
-  De competitie is per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren. 
-  Het blijft mogelijk om te trainen. Bij de senioren trainingen mogen er maximaal 4 personen per groep 
samen trainen (excl. Trainer) met 1,5 meter afstand van elkaar op een ruimte van 10 x 20 meter (kwart 
veld). Gedurende de gehele training mag de samenstelling van de groepjes van 4 NIET wijzigen. 
-   Er kunnen dus maximaal 40 mensen gelijktijdig trainen op onze 3 velden 
-   Alle jeugdploegen (ook de spelers van 18 jaar en ouder) mogen als geheel team trainen en hoeven 
geen rekening te houden met 1,5 meter afstand van elkaar tijdens het trainen. Ook het spelen van 
onderlinge wedstrijden is toegestaan. 
-  Kom 5 minuten voor aanvang van de training naar het veld. Ga na het trainen direct naar huis. 
-   Naast het clubhuis zijn ook de kleedkamers gesloten. 
-   Toiletten kunnen ook niet gebruikt worden 
-   Er kunnen ook geen (waardevolle)spullen in de kleedkamers worden opgeslagen.  
-   Kom omgekleed naar het veld 
-   Neem drinken mee van huis want het vullen van een bidon met water is ook niet mogelijk. 
-   Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het veld. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de 
trainingen 
  

Voor alle overige richtlijnen klik hier door naar de website 
  
Nogmaals houd je aan de vastgestelde richtlijnen! Wij willen voorkomen dat er boetes worden uitgedeeld 
omdat de maatregelen door leden niet worden nageleefd. En dit zou zomaar kunnen betekenen dat ons 
sportpark op slot gaat en dat willen wij uiteraard niet. Er wordt namelijk strenger gecontroleerd op 
sportaccommodaties binnen Amsterdam. Het niet volgen kan consequenties hebben voor onze gehele 
vereniging en natuurlijk voor je eigen gezondheid. 

Ten aanzien van het trainen in de zaal en de daar geldende maatregelen zullen wij jullie later informeren. 

Blijf gezond, denk aan elkaar! 

Sportieve groet, 

Het Bestuur 

 
  

 

Het heeft heel veel moeite gekost om, vanwege de switch naar een zaterdagvereniging, de 
trainingsgelegenheden daar op aan te passen. In Amsterdam is het vinden van andere geschikte 
trainingsaccommodatie op voor ons aanvaardbare tijden niet gemakkelijk. Maar na veel overleg met de 



 

gemeente is het uiteindelijk toch gelukt om elke ploeg te kunnen laten trainen.  Klik hier voor het 
trainingsschema van de zaalperiode. 
 
Van BVA (de basketbalvereniging) hebben we begrepen dat er in de zaal streng wordt gecontroleerd op de 
Coronaregelgeving, zowel door de zaalwachten als door los binnen tredende BOA's. 
Kernregels zijn (tekst ontvangen van de halbeheerder):   
Ter info, de kleedkamers zijn dicht, doelgroepen vanaf 18 jaar mogen in groepjes van maximaal 4 
personen op 1,5 meter afstand van elkaar, maximaal 30 personen tegelijkertijd. Er wordt ook toezicht 
hierop via camera’s gehouden en de handhaving maakt ook plotselinge rondjes om deze regel te 
handhaven. 
Er wordt nog gestudeerd hoe we exact om kunnen gaan met de 30 personen regelgeving (vooral bij 
wisseling van trainingsgroep) voor zowel het 4de Gymnasium als voor de Inloophal.  
 
De Marnixhal valt niet onder gemeentelijk bestuur en heeft (helaas) een ander protocol. Zij hebben de 
eerste vier weken de toegang tot hun sporthal geblokkeerd. Dat betekent dat de recreanten voorlopig daar 
helaas niet terecht kunnen. Nadere mededelingen volgen nog. 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


