
  

 

Nieuwsbrief nr 19 herstel - Seizoen 2020-2021 

 

 

  

Tweede versie, foutje hersteld 
 
OPENING  
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit opnieuw bizarre seizoen. Helaas beginnen we met een droevige 
mededeling vanwege het overlijden van Coert Schotanus. Daarnaast veel mededelingen over het komend 
seizoen, weer vier nieuwe leden, de aankondiging van een jeugd en senioren activiteit en opnieuw van 
onze vaste reporter een sfeerimpressie. Deze keer rondom het werk van Molly Stam binnen onze 
vereniging. Veel leesplezier. 

En oh ja deze willen we u niet onthouden De foto zegt genoeg over hoe onze jeugd de vereniging ervaart. 
Na zoveel jaar nog steeds een vriendengroep. 



 

 
  

 

Hallo allemaal, 
 
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit gedenkwaardige seizoen. Waar we met de nodige maatregelen vol 
goede moed het seizoen startten, bleek het in oktober vanwege de coronabesmettingen helaas niet 
mogelijk te zijn om te blijven sporten zoals we deden. Een flinke tijd hebben we beperkt of helemaal niet 
mogen sporten. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel! Vanaf 26 juni zijn maatregelen zo goed als 
opgeheven en we hebben dan ook een mooi vooruitzicht op een zomer zonder al te veel beperkingen en 
natuurlijk een seizoen waarin we weer ten volle onze korfbal-, scheidsrechters- en toeschouwerskunsten 
kunnen vertonen. Afgelopen zaterdag was ik op het veld en daar kon je al iets van proeven, want de jeugd 
speelt inmiddels alweer een kleine competitie. 
 
Binnen het bestuur hebben we afgelopen maanden ook niet stilgezeten. Samen met de commissies 
hebben we een visie geschreven waarop wij uiteindelijk ons 5-jarenplan zullen baseren. De commissies en 
het bestuur gaan aan de slag om heldere en haalbare doelen te stellen. Daarover tijdens bijvoorbeeld de 
JAV meer. Verder zijn we ook bezig geweest met het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk 
regelement. Dat staat nu een klein beetje stil, omdat er onlangs een nieuwe wet is ingegaan met 
betrekking tot verantwoord besturen. Het KNKV komt met voorbeeld statuten, maar dat laat nog even op 
zich wachten. 
 
De (inmiddels uitgebreide) TC heeft samen met de Technische Staf het voorbereidingsprogramma zo goed 
als af. Ook de TJC is hiermee druk geweest. De programma's gaan ervoor zorgen dat alle teams van 
Sporting West/Bonarius.com helemaal voorbereid het nieuwe seizoen ingaan. 
 
De mensen die het veld hebben bezocht, hebben natuurlijk al lang gezien dat het schilderwerk van ons 
clubhuis is aangepakt. Na lichtelijk aandringen van Rob bij de Gemeente is de schilder druk aan de slag 
geweest om het clubhuis weer te laten stralen. 



 

 
Over TeamNL is al uitgebreid geschreven in de vorige nieuwsbrief. Maar het is mooi om te zien dat dit 
daadwerkelijk ook veel invloed heeft gehad de zichtbaarheid van Sporting West/Bonarius.com. Er hebben 
zich flink wat kinderen gemeld en met name wat jongere jeugd. Dat is mooi voor de opbouw binnen onze 
jeugdafdeling. Nogmaals een groot compliment voor het team, en met name Stefan, dat zich hiervoor heeft 
ingezet. Nu aan ons allen de schone taak om de kinderen ook te behouden. 
 
Ik wil het niet al te lang maken, dus ik ga afsluiten. Wij wensen alle leden een fijne, zorgeloze en gezonde 
zomer toe en wij hopen jullie snel weer langs de lijn of op het veld te zien! 
 
Namens het bestuur van Sporting West/Bonarius.com, 
 
Jeffrey Post 

 

 

In Memoriam Coert Schotanus 
  
Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van een oud en trouw TCNH en Sporting West lid. 
Op 10 mei j.l. is Coert Schotanus op 78 jarige leeftijd overleden.  
  
Coert was al vele jaren voor mij lid van TCNH en heeft daar ook altijd veel voor de vereniging betekend. 
Vele jaren was Coert binnen het bestuur de secretaris van TCNH en heeft in die functie veel meegemaakt 
en voor de vereniging gedaan.  
Coert heeft lang deel uitgemaakt van de hoofdmacht van TCNH en heeft met zijn typerende half 
onderhandse schot vele doelpunten gemaakt. Hij maakte een korte beweging om los te komen van zijn 
tegenstander en was dan zeer doeltreffend. Ik was zelf de opvolger van Coert in het eerste dus heb nooit 
met hem samengespeeld. 
  
Coert heeft het de laatste tijd niet makkelijk gehad en heeft nu zijn rust en wie weet, zijn Elly weer 
gevonden. Elly is in April 2020 overleden. Coert en Elly waren een onafscheidelijk koppel 
Na de fusie met Sporting West zijn Coert en Elly trouwe supporters gebleven en met het vaste ex TCNH 
groepje zijn vele biertjes en wijntjes langs de kant genuttigd.  
  
Met Coert hebben we een markante kerel verloren met een echt korfbal hart, Coert zal ook zeker gemist 
worden langs de lijn bij Sporting West!  
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte. 
  
Hans Smits 



 

 

Hoi Allemaal, 
Deze keer weer vier nieuwe aanmeldingen bij de jeugd.  
 
Pjotr Hansen pupillenheer 22-01-2011 
Maira Koster pupillendame (kangoeroe) 22-07-2016 
Madiya Yunis pupillendame 06-10-2013 
Manu Rustema pupillenheer (kangoeroe) 22-05-2015 
 
Heel hartelijk welkom bij Sporting West. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zult hebben 

  

 

Hoi Allemaal, 
 
Hierbij het oefenprogramma jeugd en senioren breedtesport nieuwe seizoen  
Nog niet alle tijden zijn bekend. 
 
Zaterdag 28 augustus 
Almere: Driekamp met EKVA en Elburg 
12.30    EKVA A1- Sporting West/Bonarius.com A1 
13.30    Sporting West/Bonarius.com A1- Elburg  A1 
 
Wormer 
Groen Geel A3-Sporting West/Bonarius.com A2 
Groen Geel C2-Sporting West/Bonarius.com C1    (`s morgens) 
 
Zaterdag 4 september 
Alphen aan de Rijn 
Tempo A2 - Sporting West/Bonarius.com A1 
Tempo A3 - Sporting West/Bonarius.com A2 
Tempo A5 - Sporting West/Bonarius.com A3 
Tempo B3 - Sporting West/Bonarius.com B1 
Tempo C3 - Sporting West/Bonarius.com C1 
Tempo D2 - Sporting West/Bonarius.com D1 
Tempo E ?  Sporting West/Bonarius.com E1 
Tempo E?- Sporting West/Bonarius.com E2 
Tempo F2 - Sporting West/Bonarius.com F1 
 



 

Tempo        -Sporting West/Bonarius.com 5    (`s morgens) 
Tempo        -Sporting West/Boanrius.com 6    (`s morgens) 

 

 

Hoi Allemaal, 
Een bizar korfbal seizoen sluiten wij op 1 juli af. We gaan er gelukkig een positief slot akkoord aan geven. 
Op zaterdagmiddag 26 mei (aanvang 13.30 en 14.45 uur) spelen er 2 selectie teams van ons tegen 2 
selectie ploegen van Haarlem IN Haarlem. Het is dan precies 9 maanden geleden, dat we tegen een 
andere tegenstander hebben gekorfbald. We zijn uiteraard benieuwd om te zien ‘waar we staan’….. 
 
Op de valreep hebben wij ook nog een paar leuke berichten: 
- Nona Flik gaat deel uitmaken van de nieuwe TC. 
Samen met Tessa vormt zij het administratief hart van onze commissie. Pascalle functioneert op de 
achtergrond als ‘coach’. Nona, we zijn blij met je komst in de TC en wensen je veel plezier. 
- Johann Ruiter wordt de trainer van het 4e team. Een nieuwe uitdaging, die Johann met veel plezier 
aangaat. Met zijn kennis en trainingskunde vertrouwen op een suc6vol korfbalseizoen. 
 
De TC is inmiddels op ‘oorlogssterkte’ en dat belooft een goede start voor het nieuwe seizoen 2021-22. 
Om het voor onze leden inzichtelijk te maken, waar ieders verantwoordelijkheden liggen werken we aan 
een organigram. 
 
De voorbereiding op het nieuwe seizoen is ook uitgewerkt en delen we graag. 
Dinsdag 10 augustus trapt de selectie 1-2-3 af met de 1e training. Heb je interesse in de hele 
voorbereiding en wil je graag wat oefenwedstrijden bekijken, klik dan op deze link.  
Later in de maand augustus hervatten de overige ploegen de trainingen en worden er in overleg met de 
coaches oefenwedstrijden gepland. 
 
De start van de nieuwe competitie is zaterdag 11 september. 
Zet om deze datum dus maar een vette rode cirkel! 
 
Tot slot een hele fijne zomer met veel mooi weer en minder ‘stortbuien’. 
We zien elkaar in augustus weer. 
 
Groeten van 
Lars, Cor, Amber, Tessa, Nona, Pascalle en Hilda 

 

Een (ver)soepel(d)e zaterdagochtend 
  



 

Door Nina de Groot 
  

Het is een stralende zaterdag 12 juni als ik om kwart voor elf het plein voor de kantine van SW op fiets. Ik 
word verrast door de vijf witte tafeltjes met ijzeren stoelen die als geslaagd provisorisch terras zijn 
neergezet langs de lijn. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het nog altijd te 
gevaarlijk om toeschouwers bij sportwedstrijden weer te tolereren. Op een terras zitten is echter wel 
geoorloofd, dus wordt de openbare ruimte om onze sportkantine heen een beetje creatief ingericht. Ik 
glimlach. 
  
Lees het vervolg van dit leuke verhaal via onze website en klik daarom op deze link 

 

 

Hoi Allemaal, 
  

Zaterdag 26 juni 2021 is het volgende Kangoeroe uur en Kleuterbal.  
Ook is er een oefenuur voor kinderen die kennis willen maken met korfbal. 
De zaterdag is dus voor kinderen van 3 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 . De laatste training op woensdag is 30 juni.  
De trainingen zijn op ons veld in het Westerpark. 

 
Trainingstijden en oefenuren voor de Kangoeroes, Effies en Eetjes. 
Woensdag 30 juni is de laatste woensdagtraining voor de Effies en de Eeetjes. 
De eerste woensdagtraining voor het nieuwe seizoen is woensdag 18 augustus. 
 
Voor de Kangoeroes, Effies en Eeetjes is er nog wel het zaterdaguurtje. (van 10 tot 11 uur).  
Daarmee gaan we door tot en met 10 juli. 
Zaterdag 17 en 24 juli is er geen oefenuur en Kleuter/Kangoeroe uurtje. 
Die beginnen weer op zaterdag 31 juli. 
 
Oefenwedstrijden 
Woensdag 23 juni.  17.30     Sporting West/Bonarius.com E1-KZ E2 
Zaterdag 26 juni      10.00    Sporting West/Bonarius.com E3-AW DTV E1` 
Zaterdag 3 juli         10.30    AW DTV E1-Sporting West/Bonarius.com E3 
 
  

 



 

Hoi Allemaal, 
Onlangs vierden we één dag pinksterkamp en dat was weer een feestje. Jammer genoeg kon de zaterdag 
van het kamp niet doorgaan. Die hebben we nu gepland op zaterdag 3 juli als afsluiting van het seizoen. 
We hebben een toffe speurtocht in het park bedacht en hopen op net zo'n mooie opkomst als bij de 
zeskamp. Geef je op via de website! Tot dan! 
 

 
 
  

 

 

Sporting West/Bonarius.com MuziekBingo 
 
Weet jij alles van Katy Perry? Weet jij wie de orginele pianoman is? Zet zondag 11 juli in de middag alvast 
in je agenda!! Houd facebook, instagram en de website in de gaten ivm inschrijvingen. 
Tot dan! 
SAC 



 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


