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OPENING 
Update naar aanleiding van de laatste Corona maatregelen en wijziging aanvangstijden wedstrijden voor 
zaterdag 4 december 

 

Hi allemaal, 
De corona houdt de wereld nog flink in zijn greep. Zo ook onze sport en vereniging. 
Na maart 2020 hebben de meeste teams afgelopen zaterdag weer een zaalcompetitiewedstrijd mogen 
spelen. De "9e man"  moeten wij wel missen aan de kant maar het was voor iedereen toch weer heel fijn 
om binnen te kunnen spelen. 
Helaas is het spelen van de reguliere competitiewedstrijden voor sommige ploegen vooralsnog van korte 
duur. Vanaf afgelopen zondag zijn de sportaccommodaties gesloten vanaf 17.00 uur 's middags. 
Dit heeft consequenties voor de trainingen die allemaal na dit tijdstip plaatsvinden en het spelen van 
wedstrijden na dit tijdstip. 



 

  
Afgelopen dinsdag heeft het KNKV ons geïnformeerd hoe zij omgaan met de nieuwe maatregelen en 
welke consequenties het heeft voor de competities. Hierbij een link naar de informatie van het KNKVwelke 
op onze site is gepubliceerd. 
Het bestuur heeft afgelopen dinsdag vergaderd en besloten om zich volledig aan te sluiten bij de door de 
KNKV voorgestelde mogelijkheden. 
De competities voor de wedstrijdsport zijn per direct opgeschort. De vastgestelde wedstrijden mogen wel 
gespeeld worden maar tellen niet mee voor de competitie. Het worden dan oefenwedstrijden.  
De competities van de breedtesport ploegen, zowel voor jeugd als senioren, gaan gewoon door.  
Voor alle wedstrijden geldt uiteraard dat ze gespeeld moeten zijn voor 17.00 uur. 
Het was woensdag nog even spannend want er was goede hoop, waarschijnlijk tegen beter weten in, dat 
het kamerdebat zou leiden tot een versoepeling van de regels voor de sport. Helaas heeft dit niet zo 
kunnen/mogen zijn. 
  
Na woensdag hebben de TC en JC met elkaar overleg gevoerd om te kijken hoe zij invulling kunnen geven 
aan het spelen van wedstrijden of trainen in de beschikbare tijd.  
De commissies zullen de uitkomst hiervan verstrekken. De verwachting is dat vanaf januari voor de 
wedstrijdsport gestart kan worden met een aangepaste competitie. 
  
De recente ontwikkelingen van Corona  hebben er toe geleid dat Sinterklaas ook dit jaar niet op bezoek is 
geweest in ons clubhuis. Dat hij daar een goede beslissing in heeft genomen blijkt uit het feit dat hij de 
avond er voor bij een andere vereniging was. De volgende ochtend bleek 1 van de Pieten corona te 
hebben dus iedereen moest in quarantaine. 
  
Het is ook nog maar de vraag of het traditionele kerstdiner en de nieuwjaarsreceptie doorgang kunnen 
vinden. Beslissingen hierover worden genomen als duidelijk is wat de dan geldende maatregelen zijn. 
  
Afgelopen weekend moest het 1e en 2e spelen tegen Woudenberg. Deze vereniging heeft een live stream 
opgezet zodat alle wedstrijden van die dag live te bewonderen waren. 
De wedstrijden, waaronder ons 1e en 2e, zijn terug te zien op https://youtu.be/EQoLr3F3ypY . 
Zo kun je toch de wedstrijden nog zien ook al ben je er niet fysiek bij aanwezig. 
  
Ik had liever een enorm enthousiast stuk geschreven over allerlei leuke en gezellige activiteiten die we 
hebben of gaan ondernemen, maar dat zit er dit keer helaas niet in. Ik ben optimistisch en ga er van uit dat 
ik dat de volgende keer wel kan doen!! 
  
Wees allemaal voorzichtig! 
Groetjes, 
Irma 
  

 

Hoi Allemaal, 
Geen nieuwe leden deze keer, maar wel een terugkeerder. 



 

Michael Heijnemans heeft besloten om het na een langdurige blessure het weer te gaan proberen. Hij vult 
als vierde heer het zesde team aan. 
Welkom terug Michael. 

 	

 

 

Hoi Allemaal, 
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk al hebben vernomen via de app's van de teams zijn de wedstrijden voor 
4 december in de Hogendorphal (inloophal) voorzien van een ander aanvangstijdstip. Dit om het volledige 
programma toch nog te kunnen afwerken voor 17.00 uur 's middags.  
De wedstrijd van de C1 vervalt. Daarom beginnen we om  
 
10.00 uur  Sporting West B1 tegen Furore B1 
11.00 uur  Sporting West A1 tegen Apollo A1 
12.10 uur  Sporting West A2  tegen Sporting Badhoevedorp A2 
 
Let op: Op de website staan nog de oorspronkelijke tijden. Die gelden dus niet meer.  

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Vanwege de recente Corona maatregelen zijn de wedstrijden van 4 december a.s. in de Hogendorphal 
(inloophal) voorzien van een ander aanvangstijdstip. Dit om het volledige programma (zij het nu geldend 
als oefenwedstrijden) toch nog te kunnen afwerken voor 17.00 uur 's middags.  
 
13.20 uur Sporting West 3 tegen Tweemaal Zes 3 
14.30 uur Sporting West 2 tegen Fiducia 2 
15.40 uur Sporting West 1 tegen Fiducia 1 
 
De wedstrijden vangen direct aan bij het einde van de voorgaande wedstrijd. 
Inlopen mag alleen langs de korte zijde van het veld, mits de bal in het andere vak is. 
Voor inschieten is helaas geen tijd. 
Er geldt een pauze van 4 minuten OP het veld, in 5e minuut wordt direct weer ingesloten. 
Er is geen mogelijkheid tot het houden van een TIME-OUT 
 
Let op: Op de website staan nog de oorspronkelijke tijden. Die gelden dus niet meer 



 

 

Kangoeroe en Kleuteruur  
Op zaterdag 4 december 2021 is het volgende Kangoeroe uur en Kleuterbal voor kinderen vanaf 3 tot en 
met 6 jaar. Maar let op: deze is op ons veld in het Westerpark. 

Zaterdag 11 december is er geen Kangoeroe/Oefenuur. 

Op woensdag 8 en 15 december is er open training van 16 tot 17 uur op ons veld in het Westerpark. Voor 
kinderen van 6 tot 10 jaar. Je kunt dan kennismaken met korfbal en Sporting West. 

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 
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