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Hoi Allemaal 
Eindelijk is het dan toch gelukt. Corona heeft ons flink dwarsgezeten, maar op 5 september j.l. konden we 
het nieuwe sponsorcontract  met Bonarius ondertekenen. We deden dat voor een vol huis, nagenoeg alle 
ploegen speelden deze dag voor het eerst als zaterdagvereniging een thuiswedstrijd. Bonarius werd bij het 
ondertekenen vertegenwoordigd door haar CEO's Renzo en Herman van Heusden en namens Sporting 
West/Bonarius.com werd de handtekening gezet door Irma Hobijn en Rob van Nifterick. We zijn als 
vereniging vreselijk blij dat de samenwerking van de afgelopen 10 jaar nu weer een vervolg krijgt voor nog 
eens 5 jaar. Als eerste resultante van de vernieuwde samenwerking kreeg de gehele jeugd uit handen van 
Renzo een mooie rugtas en werden alle niet tot de selectie behorende senioren verblijd met een mooie 
sponsortas. Op deze manier kunnen wij als vereniging de naam van Bonarius verder verspreiden over de 
korfbalvelden.   
De beide heren kregen naast een persoonlijk aandenken ook een fraaie foto van onze jeugdafdeling die 
als vervanging gaat dienen voor een oudere foto op het kantoor van Bonarius op Halfweg.  

 	

 



 

Beste leden, 
We zijn alweer 2 weken onderweg met de competitie en er zijn bij de verschillende teams mooie resultaten 
geboekt. 
Het eerste weekend was er een vol programma thuis van jeugd tot aan senioren waarbij er in verschillende 
teams van de ploegen werd gehandhaafd o.l.v. Frans en een afgevaardigde van de teams op de 
coronaregels,van wat ik heb gezien goed onder controle was. 
Hier is vooraf door heel veel verschillende mensen energie in gestoken en om dit dan zien te functioneren 
doet mij goed. 
  
Toch zijn er naar aanleiding van deze dag en een vorige week bestuursvergadering weer wat dingen 
aangescherpt 
  
1: Ploegen die als laatste spelen dienen alle materialen schoon te maken en op te ruimen. 
Dit betekent ook dat na de laatste wedstrijden het de bedoeling is direct het veld leeg te ruimen van 
banken en palen. 
2.Maximaal een uur na de laatste wedstrijden moet er gedoucht zijn zodat er direct kan worden 
schoongemaakt in de kleedkamer en je kan gaan genieten van een drankje en hapje. 
3. Bij uitwedstrijden is het verstandig vooraf de site van de vereniging waar je tegen speelt te checken wat 
daar de geldende coronaregels zijn zodat je bent voorbereid of je bijvoorbeeld gebruik kan maken van de 
kleedkamers/douches.  
4.Bij uitwedstrijden heeft de KNKV de volgende regel als je met iemand meerijdt:  
Het wordt vanuit de Rijksoverheid en het KNKV dringend geadviseerd om vanaf 13 jaar een mondkapje te 
dragen indien men in een auto reist met anderen buiten hun huishouden. De bestuurder kan meereizende 
personen verplichten een mondkapje te dragen in de auto en iemand weigeren indien een persoon geen 
mondkapje heeft of wilt dragen. Meereizende personen zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van 
een mondkapje indien er wordt gereisd met de auto naar activiteiten en uitwedstrijden. Het staat iedereen 
vrij om een mondkapje in de auto te dragen indien de bestuurder dit niet verplicht. 
  
Namens het bestuur 
Peter 
  

 	

 

 

Hoi Allemaal, 
Aankomende zaterdag zijn er veel thuiswedstrijden en het weer zit ook mee dus kom de ploegen 
aanmoedigen en stuw ze naar een overwinning zonder te zingen of te schreeuwen J 
Het eerste team ontmoet direct een tegenstander voor de eerste plaats dus het kan heel spannend 
worden. Klik onder in deze nieuwsbrief voor de links naar standen en wedstrijdoverzichten 
 
  



 

 

Hoi Allemaal 
Het wordt weer tijd voor een feestje. Zet de datum in je agenda: 11 oktober                      

Hi Sporting west/Bonarius.commers! 

Na een lange stop vanwege Corona en de zomervakantie was het op 29 augustus eindelijk weer tijd voor 
een leuke activiteit voor de jeugd, de korfbal KICK-OFF! De dag bestond uit oefenwedstrijden, spelletjes en 
een heerlijke lunch verzorgd door het JAC. We gingen vroeg van start, de A1 en de D1 stonden namelijk al 
om 9.30 uur voor de deur! 
 
Lees verder via deze link op de website 

 

Hoi Allemaal, 
De kantinecommissie heeft de eerste zaterdag goede reacties ontvangen over de maaltijden en zal dit 
aankomende zaterdag gaan herhalen. Voor een geringe bijdrage kan je dus lekker mee eten. 
  
Op zaterdag 19 september is er weer een zaterdag vol met thuiswedstrijden, gezelligheid en meer! 
Wil je blijven eten? Onze kantinecommissie zal ervoor zorgen dat er een lekkere pasta met pesto en kip 
wordt geserveerd, alleen moet je wel even melden dat je mee eet. 



 

Aanmelden kan tot en met donderdag 17 september, er is voor 60 personen ingekocht, dus wees er snel 
bij.De prijs voor deze overheerlijke door Natasja en haar brigade bereide maaltijd bedraagt slechts 5 euro. 
 
Tot dan! 
 
https://sportingwest.com/aanmelden-eten/ 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


