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OPENING 
A.s. zaterdag gaat de competitie weer van start. Iedereen weet dat vanwege Corona er diverse maatregelen zijn 
getroffen om besmetting te voorkomen. Wij zetten hieronder nog eens verkort uiteen wat Sporting West heeft 
gedaan om zo veilig mogelijk te kunnen spelen. Maar ook andere verenigingen hebben maatregelen getroffen en 
die zijn mogelijk anders dan wij dat hebben gedaan, Daarom..... 
RAADPLEEG BIJ UITWEDSTRIJDEN VOORAF DE SITE VAN DE TE BEZOEKEN VERENIGING ZODAT JE JE 
DAAR OOK AAN DE GELDENDE REGELS KUNT HOUDEN. 

 

Beste leden, 
Aanstaande zaterdag hebben we een drukke korfbaldag in het Westerpark. Naast het bewonderen van alle 
thuiswedstrijden, wordt (eindelijk) het sponsorcontract getekend. Vanwege het overvolle programma zal de 
kantinecommissie een grote pan pasta verzorgen, zodat alle spelers en bezoekers kunnen blijven eten. Wil 
je een hapje mee-eten, meld je dan uiterlijk woensdag 2 september aan via de website!! 



 

  
Omdat we aanstaande zaterdag een behoorlijk aantal mensen op/rond ons veld verwachten, wil ik 
iedereen nogmaals wijzen op ons Coronaprotocol.  Dit geldt overigens niet alleen voor aankomende 
zaterdag, maar voor het hele seizoen! Lees het protocol goed door voordat je naar het veld komt! 
Uiteraard proberen we te voorkomen dat mensen ziek worden, we een boete opgelegd krijgen en/of ons 
clubhuis moeten sluiten. Neem daarin ook je eigen verantwoordelijkheid en houd je aan de regels! 
De belangrijkste regels zijn: 

• Houd je aan de basisregels van de overheid!  
• Gebruik je gezonde verstand en spreek anderen indien nodig aan op hun gedrag! 
• Volg altijd de aanwijzingen van de Corona-coördinator, de barvrijwilligers en bestuursleden op! 
• Registreer bij aankomst je gegevens via de QR-code of (vooraf) via sportingwest.com/checkin! 
• Desinfecteer je handen bij het betreden van het veld, het clubhuis en de kleedkamers! 
• Op het terras en in de serre zit je op een stoel/barkruk en houd je 1,5m afstand van elkaar! 
• Volg in het clubhuis de verplichte looproute! 
• Tijdens de wedstrijden zijn alleen reservespelers en coaches langs de lijn aanwezig (ook op 1,5 m 

afstand van elkaar)! 

 

 

Er zijn deze keer weer een aantal nieuwe leden te noemen: 
 
Sharon Moen, seniorendame 
Rutger Schuiling via SKV Amsterdam, senioren heer 
Iris Meijer via SKV Amsterdam, senioren dame 
Puck Roest pupillen dame 
Van harte welkom bij de vereniging. Wij wensen jullie veel plezier en hopen dat jullie een fijne tijd bij ons 
zullen hebben. 

 	

 

Hoi Allemaal, 
 
Van de Technische commissie 
  
“De bal gaat weer rollen” zeggen de voetballiefhebbers, maar wij als korfballers zien de bal weer ‘graag 
door het mandje gaan’…… 
Het is fijn dat het nieuwe korfbalseizoen aanstaande zaterdag 5 september van start gaat en laten we met 
zijn allen hopen en uiteraard ons best ook voor doen dat de onzichtbare vijand, Covid 19, het seizoen niet 



 

gaat verstoren. 
Een intensieve en goede voorbereiding is afgelopen zondag met een sociale activiteit op 1,5 m distance 
voor de gehele selectie in het Westerpark afgesloten. 
De nieuwe hoofdtrainer, Aad, heeft met het digitale spel The Hunt afgegeven waarnaar hij met zijn ploeg 
‘op jacht’ gaat bij de start van het veldseizoen J. 
Een selectieproces kent vreugde en teleurstelling, zo ook nu.  
Lees verder op de site door hier te klikken 
 
Ploegindeling-VELD-seizoen-20-21.pdf 

 

 

Hoi Allemaal, 
A.s. zaterdag zal na de wedstrijd van het eerste team eindelijk het sponsorcontract worden ondertekend. 
De champagne die al vanaf maart koud staat gaan we eindelijk nuttigen en daarna kunnen mensen 
aanschuiven voor een pastagerecht/maaltijd. Echter dan moet je je wel even opgeven via deze 
link:  https://sportingwest.com/aanmelden-tekenen-sponsorcontract/  

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


