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Beste leden, 
Van de gemeente Amsterdam ontvingen we het onderstaande bericht:  
Beste sportliefhebber, 
Op zaterdag 6 november gaan nieuwe maatregelen in om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. 
Bezoekers en sporters van 18 jaar en ouder zijn verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien, voor ze 
de sporthal betreden.  
Gemeente controleert op coronatoegangsbewijs 
Als beheerder controleren wij vanaf zaterdag 6 november alle sporters en toeschouwers op het 
coronatoegangsbewijs. Het coronatoegangsbewijs wordt gescand en sporters en toeschouwers moeten 
een geldig ID-bewijs tonen.  
Het eerste weekend zal dit voor iedereen wennen zijn. Daarnaast kan het zijn dat het ons nog niet lukt om 
in alle sporthallen controleurs in te zetten. Wij rekenen daarom op uw begrip en hulp in het naleven van de 



 

maatregelen.  
Voor vrijwilligers en technisch kader/coaches is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Ouders die 
kinderen brengen zijn toeschouwer en daarvoor is een coronatoegangsbewijs wel verplicht. 
Corona en Sport 
Voor actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u kijken 
op www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport. Hier wordt zoveel mogelijk informatie verzameld. Waar nodig 
wordt verwezen naar organisaties of websites waar het juiste antwoord te vinden is. 
 
Voor al onze spelende/trainende leden geldt: Zorg ervoor dat je een Corona Toegangsbewijs en je ID. bij je 
hebt. Het zou niet fijn zijn als op basis van het ontbreken hiervan je niet kunt spelen en/of trainen. De 
vereniging kan geen invloed uitoefenen bij het wel dan niet toelaten tot de sporthal.  

 

 

Hoi Allemaal, 
Deze keer weer twee aanmeldingen, waarvan 1 terug na een plezierige reden voor afwezigheid: 

• Kim Dekker Senioren dame  
• Sammie Boogaard Pupillen dame 

Van harte welkom bij Sporting West/Bonarius.com. We hopen dat jullie een plezierig en sportief verblijf bij 
ons zult hebben. 

  

 

Hoi Allemaal, 
Hier is het oefenprogramma jeugd voor de zaal. 
Groet,   
Richard Weewer 
Zaterdag 13 november Hogendorphal 
9.00 uur          Sporting West/Bonarius.com-Argus D2-Blauw Wit D2 
11.00 uur        Sporting West/Bonarius.com B1-AW DTV B1 
Blauw Wit Hal 
9.30                 Blauw Wit E2- Sporting West/Bonarius.com-Argus E2 
10.30               Blauw Wit E3-Sporting West/Bonarius.com-Argus E3 
  
Zaterdag 20 november  De Vaart Purmerend. 
10.00   Purmer F1-Sporting West/Bonarius.com-Argus F1 
10.00   Purmer E1- Sporting West/Bonarius.com-Argus E2 
10.00   Purmer E2-Sporting West/Bonarius.com E3 



 

13.05   Purmer C1-Sporting West/Bonarius.com C1 
12.05   Purmer B1-Sporting West/Bonarius.com B1 
14.00   Purmer A1-Sporting West/Bonarius.com A2 
Hogendorphal 
10.00 uur        Sporting West/Bonarius.com-Argus E1 - AW DTV E1 
11.00 uur        Sporting West/Bonarius.com-Argus D1-AW DTV D1 
12.00 uur        Sporting West/Bonarius.com A1-AW DTV A2 
  

 

 

Hoi Allemaal, 
Deze week zijn het trainingsschema en het voorbereidingsprogramma senioren definitief geworden en 
gepubliceerd. 
Het trainingsschema is op te vragen in de link onder aan deze pagina bij de Quick Links. 
Het voorbereidingsschema kunt u opvragen door op deze link te klikken  
 
In verband met de nieuwe ontwikkelingen rond Corona is het onderstaande bericht reeds verspreid via de 
team apps. Maar belangrijk genoeg om het ook nog een keer via de mailbrief onder de aandacht te 
brengen. 
" Deze week starten de zaaltraningen voor de senioren in resp. het 4de Gymnasium en de Inloophal.  
Zorg ervoor dat je je telefoon bij je hebt, omdat je bij binnenkomst, daar waar er om gevraagd wordt, de 
QR code moet laten zien. 
Als je (nog) niet beschikt over een Corona toegangsbewijs, neem dat even persoonlijk contact op met je 
trainer." 
  

 

 

Beste leden, 

• Afgelopen JAV is Jeroen Anema officieel geïnstalleerd als penningmeester van de vereniging. 
Vanaf nu dienen alle declaraties te worden toegezonden 
aan penningmeester@sportingwest.com.  

• Tot nu toe is de belangstelling voor het verkrijgen van een Sporting West rugtas nog niet groot. 
Voordat we gaan bestellen willen we een ieder nog een keer in de gelegenheid stellen om te 
bestellen. Gebruik hiervoor de volgende link: https://sportingwest.com/aanschaf-sporting-west-
rugzak 

• 15 november sturen we de bestelling definitief de deur uit. 



 

 

Hoi Allemaal, 

Op zaterdag 13 november 2021 is het volgende Kangoeroe uur en Kleuterbal voor kinderen vanaf 3 tot en 
met 6 jaar. Voor kinderen van 6 tot 9 jaar is er een oefen/kennismakingsuurtje. 
Kinderen kunnen dan meedoen en kijken of ze korfballen bij Sporting West/Bonarius.com leuk vinden. 
Vanaf nu doen we dat allemaal in de van Hogendorphal. 

 

 



 

Hoi Allemaal, 
Sinterklaas is onderweg en komt ons zeker een bezoek  brengen. `Ben je Kangoeroe, F of E speler 
of  Toekomstig Lid en wil je er bij zijn, schrijf je dan in via de website en kijk onder " Evenementen" .  
Voor de A,B, C en D spelers     is er een apart programma. 

 

Hoi Allemaal, 
Vorige nieuwsbrief heeft Jeffrey aangegeven dat Dirk en Carina de kantine in de sporthal hebben 
overgedragen aan Radboud en Mayra. Zie hieronder de reactie van Dirk op dat bericht: 
 

 
 
Hè Jeff, 
We zagen je bericht in t akc nieuws erg leuk om te lezen en lief . 
We begrijpen dat t voor jullie ook plotseling is maar voor ons is t ook van de 1op de andere dag in een 
stroomversnelling gegaan. Wij willen jullie natuurlijk ook hartelijk danken voor 14 leuke gezellige jaren 
waarin we een hoop hebben meegemaakt en gelachen waar wij een hoop kinderen groot hebben zien 
worden en oudjes andersom 

😂

. Maar zoals we tegen de andere verenigingen hebben gezegd zeggen we 
ook tegen jullie , we nemen geen afscheid maar zeggen tot ziens in de hal waar we ongetwijfeld nog een 
biertje komen drinken als jullie weer binnen zijn . 



 

Misschien zou jij uit onze naam een stukje op de site willen zetten uit onze naam AUB 
grtjs van Dirk en Carina .  

 

 

Hoi allemaal,  
De vraag of het gezellig was, hoeven we niet te beantwoorden. 

j   

 



 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 
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