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

Nieuwsbrief februari 2018 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

• De cursus voor onze korfbaltrainers (KT2 cursus) komt tot een einde. Evy en Jeroen zijn al geslaagd, van 
harte gefeliciteerd! De rest maakt nog even het huiswerk af en ontvangt dan het diploma op 12 maart.  
 
De KT2 cursus handelt vooral over de 4 belangrijke elementen die een training tot een succes maken. Dat zijn:   

1. Structureren: trainer biedt duidelijkheid en structuur.   
2. Stimuleren: trainer geeft complimenten en legt de nadruk op wat goed gaat.  
3. Individueel aandacht geven: trainer zorgt ervoor dat iedereen zich gezien en erkend voelt. En stelt 

aanwijzingen af op niveau van de kinderen 
4. Regie overdragen: trainer stelt vragen, luistert en laat kinderen hun eigen leerproces doormaken 

De KT2 cursus stimuleert de trainers om op deze 4 elementen naar de training te kijken en er het gesprek over 
te hebben met elkaar en de begeleiders. Dit gesprek gaat ook door na het ontvangen van het diploma.  
 
Aanvullend aan de KT2 cursus hebben wij met de bundel / app van Spelenderwijs verbeteren een tool met 
concrete oefeningen waar onze trainers uit kunnen putten bij het voorbereiden van de training.  
 

• Vanaf volgend seizoen (september 2018) is het hebben van het spelregelbewijs voor de senioren een 
verplichting. Zonder spelregelbewijs sta je langs de kant toe te kijken. Zorg dus dat je op tijd begint met de 
oefentoetsen. Om het halen van het spelregelbewijs aan te moedigen geven we een taart aan de teams 
waarvan iedereen het spelregelbewijs heeft gehaald. Dit doen we nog t/m maart 2018. Dit is nog 1 maand! 
Heb jij ook trek in iets lekkers? Haal snel je spelregelbewijs en moedig je teamgenoten aan om hetzelfde te 
doen!  Je spelregelbewijs haal je via Korfbalmasterz.nl. Ben je je inloggegevens kwijt? Zoek dan even contact 
met Gerda of Dirk-Jan.   
 

• Op zaterdag 24 maart openen wij het veldseizoen. Er zijn dan clinics voor de jeugdteams en we nemen de 
gerenoveerde buitenkleedkamers officieel in gebruik. Zet de datum alvast in je agenda!  
 

• Op 7 april wordt de zaalkorfbalfinale in het Ziggodome gespeeld. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement 
met spektakel en mooi korfbal. En vanwege het altijd vriendelijke korfbalpubliek is het ook een evenement 
waar het voor onze jeugdteams leuk is om naar toe te gaan. Als jij ook graag mee wil dan kun je je via de 
poster in de kantine inschrijven vóór 28 februari. De kosten bedragen ca € 30,- voor een kaartje (excl. vervoer). 
 

• Al enige tijd zijn een aantal fanatieke E.K.C.A.-leden zich aan het specialiseren in Speedminton. Speedminton 
is een variant van badminton dat zowel binnen als buiten wordt gespeeld. Door de aangepaste shuttles kan dit 
zelfs tot windkracht 4! Zie hier een mooie impressie: filmpje 
Zelf een keer proberen of speedminton wat voor je is kan natuurlijk altijd. Voor de training kun je een racket en 
shuttles lenen. Voor meer informatie kun je terecht bij Ron en Jolanda (speedminton@ekca.nl)   
 

• De Financiële Beleidscommissie (FBC) verzorgt o.a. de kascontrole van de vereniging. Momenteel bestaat 
de commissie uit 2 mensen en we zoeken hier nog iemand bij. We zoeken vooral iemand met de drive om zich 
te verdiepen in de financiële zaken van E.K.C.A. Een beetje gevoel bij financiën is dan wel handig, je zult zien 
dat je vlot op de hoogte bent. Informatie kun je inwinnen bij Ivona (penningmeester@ekca.nl) of de huidige 
leden van de FBC (Hans Meijlis en Carmen Metselaar).       
 

• Je zomervakantie boeken en tegelijkertijd je club sponsoren? Dat kan via Sponsorkliks. Veel verenigingen 
halen via deze weg mooie bedragen binnen en besparen zo op de contributie c.q. kunnen wat extra’s doen.  
Ook de zomervakanties zijn via Sponsorkliks te boeken. Webwinkels van bijvoorbeeld KLM, Booking.com 
Hotels.com en Flixbus zijn bij Sponsorkliks aangesloten.  
Kijk op www.sponsorkliks.nl of download de app van Sponsorkliks. Op onze website staat een teller met de 
actuele opbrengst van Sponsorkliks.    
 

• Speel je mee met de Vriendenloterij of overweeg je mee te spelen? Meldt dat E.K.C.A. aan als ‘goed doel’. 
De helft van de lotprijs gaat dan rechtstreeks naar E.K.C.A.  
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• Nieuwe opzet competitieplanning (door Wolfgang Zahn). 
Al sinds jaar en dag is er onder de korfballers gezeur over de planning van de wedstrijden door het jaar heen. 
We beginnen altijd het eerste weekend van september en spelen dan tot hooguit half oktober. Dan begint de 
zaal in het eerste weekend van november en we spelen dan tot half maart. De tweede helft van de 
veldcompetitie begint dan begin april en eindigt eind mei. Dit schema betekent dat het eerste weekend van 
september er in één regio in Nederland de zomervakantie nog gaande is, maar ook in de andere regio's er nog 
niet massaal is getraind.  Rond de jaarwisseling en in het voorjaar wordt er in de diverse vakantieperioden 
gespeeld en vervolgens zijn we eind mei al helemaal klaar, terwijl het nog zeker een maand duurt voordat de 
eerste regio zomervakantie krijgt. En dan komt er ook nog bij dat de regelmaat van spelen juist onregelmatig 
is, dus niet elke week. Tijdens diverse avonden tussen verenigingen en bond is dit doorgesproken en met 
ingang van volgend seizoen (2018/2019) gaat de planning veranderen.    
 
We beginnen allemaal in het tweede weekend van september, hetgeen volgend seizoen 8/9 september is. 

a) Er worden zes wedstrijden achter elkaar gespeeld met hooguit één vrij weekend als een poule uit 
zeven ploegen bestaat. 

b) Er worden zeven wedstrijden achter elkaar gespeeld in een poule van acht ploegen.  
c) En in het wedstrijdkorfbal worden er acht wedstrijden achter elkaar gespeeld in een poule van acht 

ploegen.  
 
De eerste veldhelft eindigt dan in het weekend van 13/14 oktober (geval a in poules met vier ploegen), in het 
weekend van 20/21 oktober (geval a in poules met zeven ploegen en in geval b) en in het weekend van 27/28 
oktober (geval c).  
In beginsel volgen er dan drie vrije weekenden (tenzij er veldwedstrijden ingehaald moeten worden). De 
zaalcompetitie begint in het weekend van 24/25 november en eindigt in het weekend van 30/31 maart. De 
weekenden 22/23 december, 29/30 december, 5/6 januari, 23/24 februari en 2/3 maart zijn vrije weekenden, 
tenzij er ingehaald moet worden. Er resteren dan 14 speelweekenden. Dus in poules van zeven ploegen ben 
je hooguit twee weekenden vrij naast die zojuist genoemde vakantieweken.  In poules van acht ploegen speel 
je elk weekend buiten die vakantieweken om.   
 
De veldcompetitie begint dan weer in het weekend van 27/28 april. Toevallig is dat volgend jaar Pasen. Er 
wordt dan eerste Paasdag gespeeld. In poules van zeven wordt er echter al een weekend eerder begonnen. 
Het laatste speelweekend is 15/16 juni. De weekenden 27/28 april, 4/5 mei en 8/9 juni zijn vrije weekenden, 
tenzij er ingehaald moet worden. Ook na 15/16 juni kan er nog ingehaald moeten worden.  
Ongetwijfeld zullen er ook nu mensen zijn die dit schema niet zien zitten om wat voor reden dan ook. Maar in 
ieder geval is nu helder hoe de planning volgend seizoen zal zijn. 
 

• Afgelopen week hebben we met Peter Beenen en het 1e afgesproken dat ook volgend seizoen onze selectie 
onder leiding staat van Peter. We zijn blij met deze uitkomst! In de afgelopen 4 jaar heeft Peter ons 1e team 
flink vooruit geholpen en wij zien ook voldoende aanknopingspunten om volgend seizoen weer een stap te 
groeien onder zijn leiding.  

 

• Save the dates:  
o 3 maart: E.K.C.A. Pub Quiz 
o 24 maart: opening veldseizoen 
o 10 mei: Familiedag 
o 29 / 30 juni en 1 juli: E.K.C.A.-Jeugdkamp 

 

• Ledenmutaties:  
Nieuwe leden per 1-2-2018: 
Yvette Middel (senioren) niet spelend lid 
Tobias Stoll  (pupillen) per 1-2-2018 
Yvette (terug van weggeweest!) en Tobias welkom bij E.K.C.A. en veel korfbalplezier toegewenst. 
 
Bedankt als lid: 
Rico Stokkink (junioren) 
Gerwin Degen (bondslid) 

 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Martine, Ivona, Vincent en Dirk-Jan. 


