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Een korte mededeling deze keer, maar wel een waardoor we als vereniging 
weer een opstart kunnen maken. Nog geen volledige hervatting, maar dit is een 
goed begin.  
  

 

 

  

 

Beste leden 

Gelukkig heeft het kabinet besloten dat er vanaf maandag 17 januari weer zonder beperkingen getraind 
mag worden. Sporting West hervat daarom per die datum ook haar trainingen volgens het bekende 
schema. Helaas geldt er voor wat betreft de beschikbaarheid van de Hogendorphal nog een beperking, 



 

want deze is pas per donderdag 20 januari weer voor training in te zetten. Via de trainingsapps volgt 
hierover verdere communicatie. 

Van de gemeente Amsterdam ontvingen we een notitie waarin de gedragsregels omtrent gebruik van hal 
en scholen zijn samengevat: 

Sportbeoefening binnen en buiten toegestaan 

Sportbeoefening binnen en buiten is toegestaan voor alle leeftijden. Ook mag er weer na 20.00 uur gesport 
worden. Voor betreding van binnenruimtes is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor mensen van 
18 jaar en ouder. 

Meer publiek toegestaan en Coronatoegangsbewijs in horeca 

• Binnen en buiten sporten kan zonder beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan. 
• Competities/wedstrijden zijn niet toegestaan (topsport uitgezonderd). Onderlinge wedstrijden 

mogen wel. 
• In binnensportlocaties zijn mondkapjes verplicht voor personen van 18 jaar en ouder als je niet 

aan het sporten bent 
• Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar op binnensportlocaties en voor 

buitensporters die gebruik maken van binnenfaciliteiten zoals kleedkamers en toiletten. 
• Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden. 
• Kantines en terrassen zijn gesloten, afhalen mag wel. 
• Kleedkamers en douches zijn open. 
• Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten hoeven geen 

coronatoegangsbewijs te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen op 
een binnensportlocatie. Dit geldt voor betaalde personen en vrijwilligers. Zodra zij geen taak meer 
vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten. 

• Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: houd 1.5 meter 
afstand, schud geen handen en nies of hoest in je elleboog. Bij klachten blijf thuis en laat je 
testen, ook als je gevaccineerd bent. 

Hogendorp Sportcentrum vanaf donderdag 20 januari open 

Het Hogendorp Sportcentrum is op dit moment ingericht voor de nachtopvang. Deze sporthal is vanaf 
donderdag 20 januari weer beschikbaar voor gebruikers. 

  

 

 

Hoi Allemaal, 

Woensdag 19 januari is er weer een open training voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar op ons veld in het 
Westerpark. (Klonneplein 10) 

Je kunt dan kennismaken met korfbal en Sporting West en kijken of je het leuk vindt. 
De training is van 16 tot 17 uur. 



 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 
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