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OPENING 
Helaas, na de persconferentie van afgelopen dinsdag geen verruiming voor de sport. Dat betekent dat wij 
ons nog steeds dienen te houden aan het op de website gepubliceerde protocol versie 6.3. Hierbij het 
verzoek aan vooral de trainende leden om dit protocol nog eens aandachtig door te lezen.  
 
Laten we hopen dat de huidige verruimingen niet zullen leiden tot het nemen van opnieuw beperkende 
maatregelen, maar dat we snel kunnen overgaan tot de volgende stap in de verruiming. In deze stap, nu 
nog gepland op 11 mei a.s. staat er wel het nodige gemeld mbt de buitensport. 15 mei is de laatste datum 
waarop de veldcompetitie voor de wedstrijdploegen nog kan worden afgewikkeld. Voor de ploegen in de 
breedtekorfbalcompetitie staat de uiterste herstartdatum op 22 mei. Het zal weer krap worden. 
  

 



 

Beste Sporting Wester/Bonarius.commers, 

De zon komt weer en de kou gaat weg! Wij zijn alweer een tijdje op het veld aan het trainen met de jeugd 
en de senioren. En ik moet zeggen dat mij dat erg goed doet. Het doet mij goed om die prachtige gele 
korven te zien met een vliegende bal erom heen. Maar wat mij vooral goed doet zijn jullie! Het is heerlijk 
om elkaar te zien, te spreken en te lachen op het veld. 

Elke zaterdag wordt ik geconfronteerd met mijn oude leeftijd, aangezien dan de mensen onder de 27 jaar 
een wedstrijd aan het spelen zijn. Ondanks het lange warmlopen, mag ik niet het veld in. Maar het einde is 
in zicht en we houden vol! 

Ik wil ook een oproep doen aan de mensen waar af en toe de motivatie kwijt is: kom naar het veld! Soms is 
de motivatie ver te zoeken aangezien er geen wedstrijden zijn, maar het contact met elkaar is erg 
geruststellend en geeft energie! Het haalt je uit de dagelijkse ‘zoom’ sleur. 

Hou vol korfballers van het Westerpark! Blijf trainen, blijf bellen en blijf positief! 

Namens het bestuur, 
Jeffrey Beckers 

 

Hoi Allemaal, 
 
Ondanks Corona en het (nog) niet kunnen spelen van wedstrijden, maar dankzij de inspanningen van 
Richard en Molly hebben zich deze week toch weer twee nieuwe leden gemeld: 
 
Amadou Diop  pupil heren en Mila Ndiki. kangoeroe dame 
Van harte welkom bij Sporting West/Bonarius.com. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zult hebben. 
 

      
En dan heten we nog een toekomstig lid van de Sporting West familie heel hartelijk welkom. Jeffrey en 



 

Grea zijn de gelukkige ouders geworden van JAN. Van harte gefeliciteerd namens alle Sporting Westers 
  

 

 

Beste leden, 
 
In de laatst gehouden bestuursvergadering is besloten om de laatste twee termijnen van het contributiejaar 
2020-2021 NIET te incasseren. De vereniging heeft helaas door Corona gedwongen niet kunnen bieden 
waar zij normaal gesproken voor staat en het ziet er naar uit dat dit niet of slechts deels gaat verbeteren tot 
het eind van dit seizoen. 
Derhalve vinden wij enige geldelijke compensatie op zijn plaats. Hoewel de vaste lasten natuurlijk gewoon 
doorgaan is er vooral vanwege het volledig afgelasten van de zaalcompetitie financiële ruimte om deze 
tegemoetkoming te doen.  
Gr Rob 
  

  

 

Hoi Allemaal, 
 
Leuk nieuws, onze enthousiaste aanmelding heeft er toe geleid 
dat de This is Korfball Tour 2021 aan Sporting 
West/Bonarius.com is toegewezen. 
  
Het feest van de voorbereiding kan beginnen, TeamNL Korfbal 
komt naar ons toe! Dus zet 25 en 26 Mei met rood in je agenda 
want dit wil je niet missen. 
 
Helaas hebben we wat beperkingen in het programma vanwege 
de corona beperkingen maar we gaan er toch een feestje van 
maken. TeamNL zal zich verspreiden over 3 locaties (Swift, 
Blauw-Wit en Sporting West). 
 
Op 25 Mei zullen we een trainingsprogramma hebben met 
TeamNL waarin met name de focus gericht is op de leden onder 
de 27 jaar. TeamNL zal diverse techniekvormen aanbieden en 
sparren met de deelnemers van de verschillende verenigingen. 
 
Op 26 Mei is de jeugd aan de beurt. TeamNL zal in de ochtend diverse Amsterdamse scholen bezoeken 



 

om samen met de kids op het schoolplein zichtbaar te zijn en kinderen uit te nodigen voor een training op 
de vereniging. 
 
In de middag zijn de schoolkinderen en de leden van de vereniging uitgenodigd om samen met TeamNL te 
gaan deelnemen aan een workshop. In de workshop gaan door middel van interactieve trainingsvormen de 
kinderen balvaardigheid oefenen in verschillende spelvormen. Daarnaast zal er voor de oudere jeugd extra 
focus zijn op de overgang naar de senioren. 
 
Het hele programma zal natuurlijk leuk aangekleed worden zodat het een mooi feest gaat worden. 
Gr Stefan 

 

 

Leuk nieuws om te delen is het toetreden van Lars Ankum tot de TC van onze club. Zeker niet de 
makkelijkste commissie om deel van uit te maken, maar wel een heel uitdagende omgeving.  
 
Na het vertrek van Wil en Frans en het besluit van Dennis om met ingang van het nieuwe seizoen zijn 
taken in de TC neer te leggen is naarstig gezocht naar uitbreiding. 
 
Een andere organisatie structuur binnen de TC en het zoeken van de juiste personen die hierbij passen 
kost veel  tijd en energie.  
 
We zijn blij met de komst van Lars in onze commissie en vertrouwen dat hij met zijn korfbal achtergrond 
een waardevolle versterking is voor onze commissie en vereniging. 
 
Wilt u Lars alvast beter kennen, gebruik dan deze FB-link. 
Namens de TC 
Hilda van Nifterick  

 

Beste leden, 
 
Sinds dit seizoen speelt Nina de Groot bij ons in het vierde team. Door Corona heeft zij slechts weinig 
wedstrijden gespeeld en ook weinig mensen leren kennen. Zij kwam met het idee, mede vanwege haar 
journalistieke opleiding, om interviews te houden met een aantal leden. Een leuk idee waarbij het mes aan 
twee kanten snijdt. Content voor de website en nieuwsbrief en kennismaking voor Nina met de vereniging. 
Het eerste interview is gehouden met onze kersverse voorzitter Jeffrey Post.  
 

Interview: Jeffrey 
Door Nina de Groot 



 

  
Jeffrey Post (37) is sinds november 2020 de nieuwe voorzitter van het bestuur van Sporting West. Een 
doorgewinterde korfballiefhebber, nooit echt topsporter maar absoluut een gezelligheidsdier. De fusie van 
twee Amsterdamse kortbalverenigingen in 1989 bracht naast nieuwe club Sporting West ook onze Jeffrey 
voort: zijn moeder, speelster bij Westerkwartier, en vader, korfballer bij Landlust, leerden elkaar kennen op 
één van de vele feestjes. Na het een aantal jaar op het voetbalveld geprobeerd te hebben (‘daar had ik 
geen talent voor’) begon Jeffrey op zijn elfde in één van de jeugdteams van SW. Na zes jaar besloot hij om 
de familietraditie te volgen en vrijwilliger te worden binnen te vereniging. Nu, twintig jaar later, heeft Jeffrey 
het voorzittersstokje overgenomen van zijn voorganger Irma. Ik spreek Jeffrey corona-proof via Zoom. 
 
Klik op de foto voor het vervolg van het interview. 
 

 

 

 

Hoi Allemaal, 

Zaterdag 24 april 2021 is het volgende 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. 
 
De trainingen zijn op ons veld in het Westerpark. 



 

Hoi Allemaal, 
 



 



  

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 


