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Beste leden, 
 
In de periode vanaf het verschijnen van onze laatste nieuwbrief hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van ons lid van Verdienste Yvonne Wassenaar. Henne heeft een In Memoriam geschreven dat we 
verderop in deze nieuwsbrief hebben opgenomen. 
Daarnaast heeft een nieuwe Corona variant zich gemeld en heeft het kabinet besloten Nederland 
weer volledig op slot te doen. En dat houdt natuurlijk ook consequenties in voor het trainen en spelen van 
wedstrijden. 
De deltavariant legde al veel beperkingen op , met de omicron variant wordt het allemaal nog een graatje 
erger. Het verenigingsleven, waarvan velen tijdens de eerste helft van het veldseizoen weer zo genoten 
hebben, komt weer volledig tot stilstand. We zullen zien hoe e.e.a. zich na 14 januari verder gaat 
ontwikkelen. 



 

Hangende de maatregelen kunnen we ook dit jaar geen nieuwjaarsreceptie houden.  
De soep en de broodjes kunnen weer voor een jaar de ijskast in. 
Ondertussen gaan we op weg naar opnieuw een kerst en oudejaarsavond met beperkingen qua visite.  
Pas goed op jezelf en op elkaar. Het verleden heeft wel geleerd dat een virusje snel om de hoek kan 
komen kijken. 
 
Desondanks wenst het bestuur u allen een prettige kerst en een beter en gelukkig(er) nieuwjaar. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 januari 2022. Wilt u een nieuwjaarswens delen met de overige 
leden, donateurs en belangstellenden van de vereniging dan nodigen wij u van harte uit deze te sturen 
aan info@sportingwest.com. We zijn benieuwd welke prachtige volzinnen er zullen verschijnen. 

In Memoriam Yvonne Wassenaar 
Vorig weekend kreeg ik het bericht dat Yvonne op 2 december j.l. op 75-jarige leeftijd is overleden, na een 
ziekbed van een jaar. 

Ik heb Yvonne goed leren kennen na de fusie tussen Landlust en Westerkwartier. Ze was in die tijd onze 
pr-vrouw. Ze had contact met de krant en schreef daar verschillende stukjes voor. Verder zorgde ze voor 
samen met vele anderen dat er elke week een krantje verscheen. Zij was hier de drijvende kracht. Ik weet 
dat het op maandag vaak nachtwerk werd. Er moest getypt worden en letterlijk knippen en plakken. 
Kenmerkend voor haar was het gevoel dat alles moest kloppen. Toen zij bemerkte dat Sporting West geen 
eigen clublied en geen eigen vlag had, zonde zij ervoor dat beiden er wel kwamen.  

Tussendoor deed ze nog ff snel een interview met een lid, zodat we deze nog wat beter leerden kennen. 
Voor haar inzet werd zij op 14 september 2015 benoemd tot Lid van verdienste. Verder was ze natuurlijk 
altijd aan de zijde van Gerard om op zondag naar de wedstrijden te kijken. 

Zelf heeft zij nooit gekorfbald, maar in de Westerkwartierperiode speelden Gerard en hun zoons Marcel en 
Jeffrey wel. En dan stond ze als een trotse moeder langs de lijn. Jeffrey had het snel gezien, maar Marcel 
heeft nog lang gespeeld. Later kwam ze natuurlijk altijd naar haar kleinzoon Nando kijken. 

Wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten, is dat ze samen met Gerard en de familie Zaal tijdens het 
Pinksterkamp voor de inwendige mens zorgde. Ik kan me de wentelteefjes en het daarna het wederom 
poetsen van de keuken nog goed herinneren. En een jaar dat alle stoppen doorsloegen, omdat er patat 
gebakken moest worden. Toen ze niet meer meegingen, zorgden ze er wel voor, dat als we kapot 
terugkwamen van het kamp dat er lekker gegeten en gedronken kon worden in het clubhuis. 

De laatste jaren werden haar bezoekjes aan het veld wat minder, doordat ze allerlei andere hobby's 
had. O.a. zingen, knutselen en vrijwilligerswerk. Maar als ze er was, was ze altijd geïnteresseerd in de 
mens. Dit laatste zal me altijd bijblijven. Yvonne we zullen je missen en ik wens de familie veel sterkte de 
komende tijd. 

Namens het bestuur  
Henne 
 
Met onderstaande tekst op Facebook heeft Yvonne indrukwekkend afscheid genomen: 
 
2 december 2021 
Vanaf het moment dat Gerards dementie niet meer alleen míjn zorg was kwam er licht en luchtigheid in 
mijn leven. Ik heb genoten met mijn jongens en hun meisjes, de kleinkinderen. Er kwamen warme 
vriendschappen, en een oude kennis werd nieuwe liefde. Zingen, toneelspelen, vrijwilligerswerk, knutselen 



 

op de computer; het leverde nog meer vrienden op. Zoveel liefde en warmte gaf me zo'n rijk geluksgevoel. 
Lieve mensen, dank je wel voor jullie aandeel daarin. Wat ben ik gelukkig! 
Yvonne 
* 17 februari 1946 † 2 december 2021 

 

 

Hoi Allemaal, 
Ondanks Corona hebben zich in de afgelopen periode toch weer twee nieuwe leden gemeld: 
Stacey Roeloff zij traint al een tijdje mee bij de Kangoeroe's en  
Sacha Ebberink pupillendame. 
Hartelijk welkom bij Sporting West/Bonarius.com, wij hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zult hebben. 
  

  

 

Hoi Allemaal, 
 
De voorbereiding op het zaalseizoen verliep als een zonnetje.  
Met als eye-catcher een geweldige Bellicon training door een professional. 
De training was geïnitieerd door Johann Ruiter die na afloop een welverdiend applaus kreeg. 
40 springende korfballers op een Bellicon trampoline; het was een spectaculair beeld in de sporthal. 
Voor een impressie van deze sportieve activiteit verwijs ik je graag naar deze link voor de senioren 
en naar deze link voor de lagere teams aangevuld met junioren. 
Daarna was het volle kracht vooruit op weg naar de start van het zaalseizoen. Helaas ging dat effe anders 
dan gepland. 
 
We zitten namelijk weer …. ‘Gewoon thuis’. Wederom, net als vorig jaar zit Nederland in een nieuwe 
lockdown. 
Sporten is ‘uit den boze’, als behalve hardlopen en fietsen in de buitenlucht. 
Voor ons korfballers is dat een hard gelag, want het zaalseizoen is toch voor iedereen ‘de kers op de taart’. 
Voordat de stekker er door de overheid werd uitgetrokken, konden we nog 1 officieel competitieduel 
spelen. 
Met goede resultaten overigens, die helaas weer ingeleverd zijn, omdat het KNKV de net opgestarte 
competitie al teniet heeft verklaard. 
 
Voor de periode tot het kerstreces stonden nog 3 wedstrijd weekenden gepland. 
Het KNKV vroeg deze keer de verenigingen de vastgestelde wedstrijden voor de wedstrijdsporters in 
onderling overleg zoveel mogelijk door te laten gaan. 
Weliswaar onder het predikaat ‘oefenwedstrijd’, maar dan zou er toch nog gewoon gekorfbald kunnen 



 

worden. 
Hoezo ‘gewoon’; er mag/kan niet getraind worden; de sporthallen/zalen sluiten om 17.00 uur. 
Veel (wedstrijd) ploegen staan na 17.00 geprogrammeerd; uiterlijke aanvangstijd is dan 15.45 uur. 
Voor senioren spelers, die overdag ‘gewoon’ moeten werken, was er geen trainingsgelegenheid….. 
Wedstrijden spelen zonder te trainen kan voor even, maar voor de langere termijn zeker niet. 
De breedtesport ploegen konden/mochten hun competitiewedstrijden ‘gewoon’ spelen. 
Kortom een redelijk chaotische situatie. 
In samenspraak met bestuur is er een crisisteam samengesteld uit leden van de 
TC/JTC/Scheidsrechterscie. 
Voor de thuiswedstrijden op de betreffende zaterdagen werd gekeken naar haalbaarheid, beschikbaarheid 
en eventueel trainingsmogelijkheden. 
Een pittige klus, die veel van dit crisisteam heeft gevraagd, maar met een positief resultaat. Alle (wedstrijd) 
teams hebben toch nog hun ‘potje korfbal’ kunnen spelen of hebben getraind. 
 
Er is nu een volledige lockdown voor de amateursport tot en met 14 januari 2022. 
Geen korfbal, geen trainingen,  alles staat ‘om hold’. 
Met de kerstdagen voor de deur en volgende week de viering van het oud/nieuwjaar kunnen we daar voor 
nu wel mee leven. Maar dan ……….. we wachten af. 
 
Voor nu wens ik iedereen namens de TC hele fijne feestdagen en laten we met z’n allen uitkijken naar een 
hopelijk Corona beheersbaar 2022. 
 
TC 
Lars, Amber, Hilda, Cor, Peter, Tessa, Nona 

 

 

Hoi Allemaal, 
Ook bij Richard en Molly heeft de lockdown consequenties. Voor de rest van het jaar zullen/kunnen er 
geen trainingen meer worden verzorgd. In Januari worden er tot 14 januari wel weer buitentrainingen 
georganiseerd en daarna, als de deuren van de sporthal weer open mogen , gaan we weer lekker naar 
binnen. 
 
Voor kinderen vanaf 6 tot 10 jaar. is er op woensdag 5 januari 2022  van 16 tot 17 uur op ons veld in het 
Westerpark een open training. 
Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het eerstvolgende Kangoeroe/Kleuteruur op zaterdag 8 januari 
2022 van 10 tot 11 uur eveneens op ons veld in het Westerpark. 
Uiteraard zijn dan ook de kinderen van de woensdagavond weer welkom. 

 



 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 
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