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****************************************************************************************** 

Nieuwsbrief augustus 2017 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

 Het nieuwe korfbalseizoen gaat weer beginnen! We hopen dat jullie een lekkere vakantie hebben gehad en 
er weer vol tegenaan kunnen.  
 

 Hoewel deze nieuwsbrief vooral over het komende seizoen gaat willen we ook even terugkijken naar de 
laatste dingen van vorig seizoen. Van 7 tot 9 juli stond het E.K.C.A.-kamp in het teken van de Oscars. 
Nagenoeg al onze jeugdleden hebben bij De Betteld in Amerongen weer een fantastisch weekend beleeft. 
Vooral dankzij een grote groep enthousiaste kampleiders. Top dat jullie er elk jaar weer een feest van weten 
te maken!  
Een paar dagen later, op 12 juli, was ons schoolkorfbalteam te vinden bij basisschool De Toermalijn. Door op 
scholen korfballessen te verzorgen brengen wij onze sport en club goed onder de aandacht. De foto’s op 
Facebook zijn massaal bekeken.   
 

 In de zomervakantie is ons nieuwe kunstgrasveld aangelegd. En het ziet er waanzinnig goed uit. Veel dank 
aan Rob, Gerrit en Hans voor het realiseren van dit mooie terrein. 
Op 26 augustus nemen we het officieel in gebruik, dus kom om 10.00 uur naar de kantine voor een kop 

koffie met wat lekkers. Om 10.00 uur is er ook kangoeroetraining en de jeugdteams hebben een clinic van de 
KorfbalStars (ex-topkorfballer Andre Kuipers).   
In de vorige nieuwsbrief hadden we per abuis aangegeven dat er die avond ook een feestavond is. Het bleek 
handiger om de feestavond op 9 september te houden. 

 

 De nieuwe trainingstijden voor de eerste helft van het veld is gedeeld in de verschillende groepsapps en 
staan op de site. 
 

 De teamindeling voor komend seizoen hebben we aan deze nieuwsbrief toegevoegd (bijlage 1) en komt 
binnenkort ook op onze site.  
 

 In de zomervakantie is het houtwerk in onze kantine van een nieuwe laag verf voorzien en zijn de 
geïmpregneerde gordijnen terug gehangen. Vriendelijk verzoek geen posters e.d. te plakken op de pilaren 

en ander houtwerk. In de komende periode wordt er nog regelmatig geklust in de kantine, bijvoorbeeld voor 
het realiseren van de nieuwe garderobe.   

 

 Inmiddels staan de bardiensten, scheidsrechters taken en het oud papier halen weer in de KNKV app en kun 
je je inschrijven. Net als vorig seizoen geldt het motto ‘doe wat je leuk vindt op het moment dat je kunt’. En 
neem daarmee regie over je eigen agenda. Kort voor het begin van de wedstrijden zullen we de open gaten 
vullen met de mensen die zich nog niet hebben ingeschreven. Voor ons is dit extra werk waarop wij niet 
zitten te wachten. En jij loopt de kans dat je iets krijgt toebedeeld wat je niet leuk vindt op een moment dat je 
niet kunt. Kortom: schrijf je in. Dat werkt voor iedereen het makkelijkste. 

 

 Vorig seizoen zijn wij 1x in de week gestart met het ‘Eten bij E.K.C.A.’. Door op één trainingsdag eten te 

verzorgen creëren we meer tijd samen (wat goed is voor de binding).  En we bieden een makkelijke 
oplossing voor de drukke tijdschema’s van een ieder. Vanaf 5 september starten we weer met het ‘Eten bij 
E.K.C.A.’ en dan voor zowel de dinsdag als de donderdag. We willen de eerste helft van het veldseizoen 
proberen of er genoeg animo is voor het ‘Eten bij E.K.C.A.’ op twee dagen.  
 

 Van het KNKV hebben we een bericht ontvangen dat met ingang van het nieuwe seizoen de digitale 
wedstrijdformulieren niet meer via Sportlink worden afgewikkeld. Sinds 22-8 jl. staat in de Play Store 
(Android) en de App Store (iOS) de KNKV Wedstrijdzaken app. Deze app is de opvolger van de Sportlinked 

app, die vanaf heden ook niet meer functioneert. Het kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app kan 
vinden, probeer het dan later nogmaals. Bij beide aanbieders wordt e.e.a. gefaseerd beschikbaar gesteld. 
Het is dus noodzakelijk dat de coaches en scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor aanvang van de 
competitie.  
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Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres gelijk is 
aan de lidgegevens in Sportlink Club. Indien dit niet gelijk is, kunnen wij dit niet aanpassen. Dit moet altijd via 

de vereniging lopen.  
 

 Met ingang van het nieuwe seizoen zijn ook een aantal spelregels gewijzigd. In  bijlage 2 legt Wolfgang uit 
wat er veranderd.  

 

 Voor de zomer hebben wij bij de seniorenteams en de A1 de site van de Korfbalmasterz onder de aandacht 
gebracht. Via de Korfbalmasterz kun je je spelregelbewijs halen. Om dat nog wat te stimuleren geven wij een 
taart aan het team waarvan alle leden het spelregelbewijs hebben gehaald. Ben je je inloggevens kwijt? Zoek 
dan even contact met Gerda of Dirk-Jan.   
 

 Steun je club financieel!  

- Vanaf 16 september doen we weer mee met de Grote Club actie. De Grote Clubactie voeren we 

net zo uit als vorig jaar. We verkopen alleen loten via een machtiging of online, En jeugdleden 
verdienen € 0,50 per verkocht lot.  

- Via Sponsorkliks bestel jij je spullen online en krijgt E.K.C.A. een percentage. Vele kleine 

bedragen tellen vervolgens leuk op, er zijn verenigingen die hieraan goed verdienen. En het mooiste 
is dat het jezelf niets extra’s kost. Alle reden om hieraan mee te doen, en ook familie en vrienden via 
Sponsorkliks hun online bestellingen laten doen.  

- Als deelnemer van de Vriendenloterij kun je E.K.C.A. aanmelden als ‘goed doel’. De helft van de 

lotprijs gaat dan rechtstreeks naar E.K.C.A..  
 

 Op vrijdagavond 29 september is onze ledenvergadering ofwel de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV). 
Als lid of als ouder/vertegenwoordiger van een jeugdlid ben je hierbij van harte welkom. De club is immers 
ook van jou, dus voel je uitgenodigd! De agenda sturen we nog rond.   

 

 Save the dates: 
o 26 augustus: opening van ons nieuwe kunstgrasveld 
o 9 september: feestavond 
o 29 september: Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) (Ledenvergadering)  

 

 Ledenmutaties: 
Nieuwe leden: 24-8-2017: 
Arthur Lindenboom senioren - per 24-8-2017 
Sasja Welling (terug van weggeweest!) junioren - per 1-9-2017 
 
Overgeschreven naar spelend lid: 
René Duurtsema – per 1-8-2017 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: 
Lisanne van Baal - per 1-8-2017 
 
Bedankt als lid: 
Stanley Trouerbach - per 1-8-201 
Anja Tolhuisen (trimmer) - per 16-8-2017 

 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Martine, Ivona, Arend en Dirk-Jan. 
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Bijlage 1 bij nieuwsbrief augustus 2017 

 
Teamindeling 2017-2018 

 
Senioren 1       Senioren 2 

Laurent  Sharon      Sven  Monique 
Jeffrey  Rianne      Mathijs  Sabine 
Erik  Julia      Michiel  Carolien 
Hidde  Esmee      René  Martine (AR) 
Erwin  Sanne      Yorick  (Kim) Wordt mogelijk lid. 
        Toby 
        Arthur 
 
Trainer/Coach : Peter Beenen / Gerda Tangerink   Aanvoerder : Monique van Kempen  
Aanvoerder:  Erik Tangerink 

 
Senioren 3       Senioren 4     

Dirk-Jan  Rinske (AR)     Paul  Femke 
Marijn  Djoeke (AR)     Max  Maj-Britt 
Gerry  Sasja      Bart  Kim 
Vincent  Yorike      Stephan  Vianne 
Maurits-Jaap Sandra    
Tim   (Gineke) Opgeven in 5, voorlopig nog bij 3 Trainer/Coach: Gerben de Vries  

Jeroen  Femma 
  Renate 
 
Aanvoerder:  Sandra Cools 

 
Senioren 5       Senioren 6 

Frans  Evy      Ron  Jolanda 
Wim v. S. Debbie      Wolfgang Malou 
Wim van V. Gineke      Derkjan  Judith 
Niels  Carmen      Stijn  Jet 
Didier  Katja      (Sander) 
Tom 
 
Aanvoerder: Wim van Santen     Trainer/Coach: Ron Stokkink 

 
A1         C1 

Mark  Renee      Mathijs  Lotte 
Renzo  Robin      Youri  Roechamma 
Frank  Serena        Maaike   
  Fleur        Kayla 
  Denise        Jade 
  Josien        Emmaly   
          Karlijn  
          Merel    
 
Trainer/Coach: Ciska, Jeroen en Evy    Trainer/Coach: Tamara, Esther en Stanley 

 
D1        E1 

Diego  Lindsey      Lucas  Franka 
  Emma      Sierk  Lara 
  Neona      Jesse      
  Bridget 
  Brechje 
  Jikke 
 
Trainer/Coach: Rinske en Femke     Trainer/Coach: Renee, Dirk-Jan en Denise  
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Vervolg Bijlage 1 bij nieuwsbrief augustus 2017 
 

 
E2        F1 
Koen  Hayley      Thijmen Lisanne 
Mees  (Tessa) Wordt mogelijk lid   Darren  Kyra 
Luca        Julian  Ilona 
Roan 
        Bjarke 
Trainer/Coach: Robin en Arnold v.d. Wiel   Roann 
 
        Trainer/Coach: Gerry en Sharon 
 
Kangoeroes 
Thierry 
Luca 
Thijs 
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Bijlage 2 bij nieuwsbrief augustus 2017.  
 
Reglements- en spelregelwijzigingen.  
 
Zoals bijna elk jaar zijn er ook dit jaar een aantal wijzigingen in de reglementen en spelregels. Het zijn niet echt 
ingrijpende wijzigingen, maar toch wel belangrijk genoeg om er een artikel in deze nieuwsbrief aan te wijden.    
 
Het is bekend dat er geen ringen, kettingen, oorbellen e.d. mogen worden gedragen. Ook geen brillen zonder 
montuur.  Kortom, alles wat gevaar kan opleveren voor de speler zelf dan wel een tegenstander mag niet.  Daar 
zijn nu lange nagels bijgekomen. Nagels dienen kort geknipt en glad te zijn. De scheidsrechter moet dat 
controleren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat en of er regelmatig iemand wordt weggestuurd om de nagels te 
knippen.   
 
Tot nog toe was het zo dat een aanvoerder die werd gewisseld een andere aanvoerder moest aanwijzen. Vanaf 
dit seizoen blijft de aanvoerder de aanvoerder, dus ook als hij gewisseld is. Wel is het zo dat de aanvoerder aan 
de wedstrijd moet beginnen. Je kunt dus geen wisselspeler aanvoerder maken. Het lijkt mij dus dat een 
gewisselde aanvoerder wel bij het veld moet blijven.  
 
Een strafworp moet vanaf nu door de strafworpnemer ook daadwerkelijk genomen worden en wel rechtstreeks 
vanuit zijn handen richting korf na het fluitsignaal. Wellicht een wat merkwaardige omschrijving. Het komt er op 
neer dat een strafworpnemer de bal niet naar een andere speler mag spelen die dan vervolgens een doelpunt 
maakt. Het betekent ook dat een strafworpnemer na het fluitsignaal de bal niet meer mag opgooien of van de ene 
hand naar de andere hand mag leggen of mag stuiteren. Want dan verlaat de bal niet rechtstreeks de handen 
richting de korf. Gebeurt dat laatste niet (en dus wel de voorbeelden die ik noemde) dan krijgt de tegenstander de 
bal via een spelhervatting   
 
Het komt voor dat een ploeg die vlak voor tijd een tegendoelpunt krijgt, waardoor de tegenstander qua stand weer 
dichterbij komt (dus de voorsprong wordt kleiner), treuzelt met het uitnemen van de bal. Dat kon hooguit met een 
gele kaart worden bestraft. Vanaf dit seizoen kan dat ook bestraft worden met een spelhervatting voor de 
tegenstander. Anders gezegd, je bent de bal dan meteen weer kwijt. Voor de goede orde, deze regel geldt niet 
alleen bij het einde van de wedstrijd, maar gedurende de gehele wedstrijd. Maar het zal voornamelijk aan het 
einde van de wedstrijd (wellicht ook einde eerste helft) voorkomen.   
 
Tot nog toe was het in het wedstrijdkorfbal zo, dat je vier keer mocht wisselen. In het topkorfbal was dat anders. 
Vanaf aanstaand seizoen geldt ook in het wedstrijdkorfbal wat al in het topkorfbal regel was. Er mag acht maal 
worden gewisseld en een gewisselde speler mag ook weer teruggewisseld worden en dat mag onbeperkt. Maar 
elke (terug)wissel is er één. Meer dan acht keer mag niet.  Je kunt dus aan het eind van de wedstrijd een goede 
aanvaller uit de verdediging halen en in de aanval zetten en een goede verdediger uit de aanval halen en in de 
verdediging zetten. Bij elkaar zijn dat wel vier wissels.   
Iemand die een rode kaart krijgt mag ook gewisseld worden. Dat was al zo en dat blijft zo. Maar zijn er op het 
moment van wegsturen al acht wissels geweest, dan mag de speler die er voor die weggestuurde speler inkomt 
niet al eerder hebben gespeeld in die wedstrijd.   
 
Net als in het wedstrijdkorfbal zal ook in het breedtekorfbal niet langer per district worden ingedeeld, maar over 
het gehele land. Dit is gedaan om de reisafstanden zo beperkt mogelijk te houden. Nu zullen wij er wellicht niet 
zoveel van merken, omdat wij midden in het district oost liggen, maar verenigingen aan de rand, kunnen dat wel 
gaan merken. Zo zou dus Keizer Karel bijvoorbeeld ingedeeld kunnen worden bij ploegen uit district Zuid of 
ploegen uit Utrecht bij ploegen uit district West.     
 
De leeftijdsklassen werden tot nog toe bepaald op basis van de leeftijden op 1 oktober. Als je op  
1 oktober een bepaalde leeftijd had, ging je over naar de volgende leeftijdscategorie. Dat wordt nu  
1 januari.  
 
Het beeld ziet er nu als volgt uit: 
Je gaat naar de E-pupillen als je op 1 januari 2018 8 jaar bent. 
Je gaat naar de D-pupillen als je op 1 januari 2018 10 jaar bent. 
Je gaat naar de C-aspiranten als je op 1 januari 2018 12 jaar bent. 
Je gaat naar de B-aspiranten als je op 1 januari 2018 14 jaar bent. 
Je gaat naar de junioren als je op 1 januari 2018 16 jaar bent. 
Je gaat naar de senioren als je op 1 januari 2018 18 jaar bent. 
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Het vorenstaande betekent dat spelers die tussen 30 september 2017 en 1 januari 2018 jarig zijn ineens twee 
leeftijdscategorieën omhoog schieten. Voorbeeld, een D-aspirant die op 10 oktober 2017 12 wordt, zou onder de 
oude regel nog in de D blijven spelen. Zo iemand was het afgelopen seizoen eerstejaars D-pupil en zou nu 
tweedejaars D-pupil worden. Door de wijziging van de datum naar  
1 januari 2018 gaat deze D-speler meteen naar de C-aspiranten en slaat het tweede jaar D-pupillen dus over.     
   
Tot nog toe was het zo dat spelers uit het 1e tot aan de vierde wedstrijd voor het einde van de competitie van het 
2e in dat 2e mochten spelen. Daar wordt veel misbruik van gemaakt. Daarom is dat nu gewijzigd. Het mag nu nog 
maar tot halverwege het seizoen. Een forse beperking dus.  
 
In een aantal klassen van het top- en wedstrijdkorfbal  worden er geen beslissingswedstrijden meer gespeeld als 
twee of meer ploegen op dezelfde plaats eindigen en die plaats van belang is voor kampioenschap, promotie of 
degradatie (dus als zij even veel punten hebben gehaald). Bij ons 2e was dat bijvoorbeeld het geval. Dit is al 
enkele jaren zo. Met ingang van het nieuwe seizoen geldt dat voor alle klassen, dus ook voor ons 1e.  
 
Bij gelijk eindigen van twee ploegen wordt als volgt bepaald wie er beter is: 

- het resultaat van de onderlinge wedstrijden (dus degene die een keer gewonnen heeft en de andere keer 
gelijk heeft gespeeld is beter) 

- als dat gelijk is, dan het doelsaldo uit de competitie 

- als dat ook gelijk is, dan het aantal gescoorde doelpunten (de ploeg die de meeste heeft, is dan beter, dus 
een doelsaldo van 150-80 is beter dan 140-70) 

- als dat ook gelijk is, dan komt er alsnog een beslissingswedstrijd (dit zal echter niet snel voor komen, zo lijkt 
mij).  

 
Mochten er drie (of nog meer) ploegen gelijk eindigen, dan is het wat ingewikkelder. In dat geval wordt er eerst 
een stand opgemaakt van alleen de wedstrijden tussen die ploegen. En dan eerst de punten, dan weer het 
eventuele onderlinge resultaat, dan het doelsaldo van die onderlinge wedstrijden en dan het aantal gescoorde 
doelpunten van die onderlinge wedstrijden en pas als dat ook allemaal gelijk is, gaan we verder met het tweede 
streepje hierboven.   
 
Met het bovenstaande zijn beslissingswedstrijden daardoor zo goed als uitgesloten. Het betekent wel dat je al 
tijdens het seizoen rekening moet houden met gelijk eindigen en dus in elke wedstrijd goed moet letten op je 
doelsaldo. Zeker in de tweede helft van de competitie moet je altijd het resultaat uit de eerste wedstrijd in je 
achterhoofd hebben en zorgen dat in het onderlinge duel je er als beste uitkomt. Als je de eerste wedstrijd met 
15-10 hebt gewonnen, mag je dus de tweede wedstrijd best met 15-11 verliezen, maar niet met 16-10. Elk 
(tegen)doelpunt kan dus aan het eind van het seizoen beslissend zijn. Voor ons 1e kan dat komend seizoen 
zeker van belang worden, omdat er vanuit de 3e klasse meer ploegen gaan degraderen dan in de afgelopen 
jaren. Hoeveel dat er zullen zijn, zal eind augustus duidelijk worden.  Nu is het natuurlijk niet de insteek dat ons 
1e om degradatie zal spelen (maar om het kampioenschap), maar ik wil het maar even gezegd hebben.   
 
 
Wolfgang Zahn 

 


