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

Nieuwsbrief maart 2019 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

• Op 30 en 31 maart speelden wij de laatste zaalwedstrijden van dit seizoen. Onze E1 en F2 streden op hun 
laatste speeldag zelfs nog voor een (gedeeld) kampioenschap. En dat is hen gelukt!  
In totaal feliciteren we na deze zaalcompetitie 4 kampioenen: ons 2e; de A1, de E1 en de F2. Maar bovenal 
hopen we dat jullie weer veel plezier hebben beleefd aan het zaalseizoen en dat we vol goede zin uitkijken 
naar de trainingen en wedstrijden op het veld.  
 

• Qua planning loopt de komende periode als volgt; 
- Maandag 1 april /dinsdag 2 april /donderdag 4 april: laatste zaaltrainingen; 
- Dinsdag 9 april en donderdag 11 april: start veldtrainingen (zie het rooster hieronder); 
- Voor de jeugdteams is er geen trainen tijdens de twee weken van de meivakantie (23, 25 en 30 april en 

2 mei);  
- Hou er rekening mee dat in het Paasweekend (20 en 21 april) de eerste wedstrijden voor het veld staan 

gepland. Wedstrijden staan eveneens gepland in het weekend na Hemelvaart (1 en 2 juni); 
- In het Pinksterweekend (8 en 9 juni) staan geen wedstrijden gepland;  
- Op 22 juni spelen de jeugdteams mee in het toernooi van Oost-Arnhem. 

 

• Trainingstijden op het veld zijn als volgt: 
 
Dinsdag  
Vanaf 17.00 uur: kantine open voor Eten bij E.K.C.A. 
 
18.00 -19.15 uur: F en kangoeroes (veld 1 en 2)  
18.00 -19.15 uur: E1 en D1 (veld 4 en 5) 
 
19.15 – 20.30 uur: C1 (veld 5) 
19.15 – 20.30 uur: A1 (veld 4) 
19.15 – 20.30 uur: Speedminton/KombiFit (veld 1) 
 
19.30 – 21.00 uur: A1/ sen 1/ sen 3 (veld 2 en 3) 
 
Woensdag 
Sen 5; tijd en veld in onderling overleg 

 
Donderdag  
18.00 -19.15 uur: E1 en D1 (veld 4 en 5) 
18.00 -19.15 uur: Speedminton/KombiFit (veld 1) 
 
19.15 – 20.30 uur: C1 (veld 4) 
19.15 – 20.30 uur: A1 (veld 5) 
19.15 – 20.30 uur: Sen 4 (veld 2) 
 
19.30 – 20.45 uur: trimmers (veld 1) 
 
20.30 – 22.00 uur: Sen 1 (veld 4) 
20.30 – 22.00 uur: Sen 2 (veld 3) 
20.30 – 22.00 uur: Sen 3 (veld 5) 
20.30 – 22.00 uur: Sen 5 (veld 2) 
 

• Nu het wedstrijdschema bekend is maken wij ook de roosters voor de scheidsrechters en bardiensten. 
Maak het ons een beetje makkelijk en schrijf jezelf in voor een taak dat je leuk vindt, op het moment dat je 
kunt.  
 

 

Schematische weergave velden 

Veld 1 Veld 2 Veld 3 
 

Tegels Veld 4 Veld 5 
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• Vrijwilligers. (Bericht van de Stichting/kantinecommissie): 
Het is fijn dat er zoveel vrijwilligers meewerken binnen E.K.C.A. Ieder kan zelf aangeven waar haar of zijn 
interesse naar uitgaat. Toch lopen we soms tegen een tekort aan voor de barbezetting. De inzet van de 
barbezetting wordt ook door een vrijwilligster geregeld. De vacante plaatsen wordt dan ingevuld met leden 
die nog niet een keuze hebben gemaakt. Zij krijgen daarover een bericht. Helaas wordt dat niet altijd opgepikt 
door de mensen die dan zijn ingezet. Daardoor is de geplande bezetting niet aanwezig. Vroegtijdig aangeven 
dat je bent verhinderd, nadat je zelf hebt geprobeerd een ander te vragen je dienst te doen, is wel zo 
prettig. 
 
In één van de vorige ledenvergaderingen is besloten dat elk lid automatisch vrijwilliger is en wat doet voor de 
vereniging, al dan niet op eigen initiatief. 
 
Veel mensen die wel inzet tonen om de bar te bezetten merken dat anderen niet komen opdagen, ook al zijn 
ze ingedeeld. Nog even en we moeten helaas soms de bar sluiten bij wedstrijden. 
 
Besef wel dat een deel van inkomsten van de vereniging uit de verkoop komt van de bar. Onbekend met dit 
werk? Je hebt/krijgt altijd hulp en het leert snel. Dus collega vrijwilliger: kom op en help. Het is echt gezellig als 
je dit doet.  
 

• Voor het veldseizoen gelden een aantal afspraken die we hier even herhalen. 
▪ Hou de kleedkamers fris. Het laatste team dat op een zaterdag of zondag speelt: 

o Veegt de kleedkamers met de bezem, eventueel dweilen. 
o GEEN ZAND in de afvoerputjes vegen van de buitenkleedkamers. 
o Trek het water in de doucheruimte weg met de trekker . 
o Verwijder eventuele haren bij de doucheputjes. 
o Toiletten controleren/schoonmaken. 
o Controleer of al het materiaal opgeruimd is. 
o Daarna, zowel de kleedkamers als het materialenhok afsluiten en de sleutel terugbrengen naar het 

clubhuis. 
 

▪ Voor de wedstrijden van de seniorenteams en de A1 hebben wij ook de scheidsrechterdkleedkamer en 
de binnenkleedkamers 5 en 6 beschikbaar. Deze binnenkleedkamers zijn voor de dames en heren 
tegenstanders. 
o Het Sportbedrijf stelt een aantal voorwaarden aan het gebruik van de binnenkleedkamers. De 

belangrijkste regel gaat over het schoonmaken: het team dat de laatste wedstrijd van de dag speelt 
maakt de binnenkleedkamers schoon en sluit deze ook af. Uiterlijk een half uur na de laatste 
wedstrijd. Voorkom gedoe met het Sportbedrijf en mogelijk extra kosten. Help elkaar even om dit te 
fixen en dan is het ook zo gebeurd.  

 
▪ In het buitenseizoen staat vaak het materiaalhok open. Het halen van materialen voor een wedstrijd of 

training vindt plaats onder begeleiding van een volwassene/trainer. Het is niet de bedoeling dat (jongere) 
kinderen zonder begeleiding voor langere tijd in het materiaalhok zijn om daar te kletsen of te spelen. 
We vragen vooral de ouders om hier zelf op toe te zien.  

 

• Vanaf komend veldseizoen willen wij -mede op initiatief van een aantal ouders- een trainingsgroepje voor 
ouders starten. Het idee is om een uurtje per week, tijdens de training van de kinderen, zelf te gaan korfballen. 
En wie weet mond dit ook wel uit in een aantal vriendschappelijke wedstrijdjes tegen andere verenigingen. Als 
ook jou dit leuk lijkt kun je je opgeven bij Dirk-Jan.  
 

• Op 13 april spelen de beste korfbalploegen van Nederland de zaalkorfbalfinale in Ziggodome. Wil je wel de 
zaalkorfbalfinale kijken, maar ga je niet naar Amsterdam? Kom dan bij E.K.C.A. kijken! De kantine is om 15.30 
uur open, de wedstrijd start om 16.00 uur.  
 

• Qua oud papier halen lijkt de wijk nu goed ingeregeld. Ook in maart hebben we de Aalsmeerhof en de 
Alkmaarsingel gelopen en dat bleek wederom goed te doen.  
 
De planning van het ophalen verloopt nog steeds volgens onderstaand schema. Hesjes, handschoenen en 
schoenen liggen bij E.K.C.A. achter het gordijn in de kantine.  
 

 



                                      E.K.C.A.                           
          

 
  Eerste Korfbal Club Arnhem 
  Opgericht: 7 november 1909 

 

 

Secretariaat E.K.C.A.:   Katwoudehof 44         E-mail: secretaris@ekca.nl 
Gerda Tangerink   6843 BX Arnhem         Tel.: 026-3816716 of 06 – 49834845 
 

    

 

Moment Wie Moment Wie 

29 april C (Rynate + 26 augustus Sen 3 

27 mei A (Josien + 23 september Sen 4 

24 juni Sen 1 28 oktober Sen 5 

22 juli Sen 2 25 november F 

  23 december E 

 

• Zoals jullie weten hebben onze jeugdteams gave blauwe hoodies. Deze hoodies zijn ook in grotere maten en 
andere kleuren te bestellen. Dus als je er zelf een wil dan kan dat natuurlijk! Ze kosten € 25,-- per stuk (vooraf 
te betalen). Bij Rianne en Julia kun je informatie over de kleuren en maten opvragen en bij hen plaats je ook 
je bestelling. Rianne en Julia zijn o.a. te bereiken via kleding@ekca.nl  
 

• E.K.C.A. sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan!  
- Ga naar http://www.Sponsorkliks.nl of kopenvoorjeclub.nl 
- Geef E.K.C.A. op als goed doel 
- Ga via deze sites naar de webwinkel van je keuze, bijvoorbeeld BOL.com en regel je aankoop 
- Bij de betaling aan bijvoorbeeld BOL.com heb je al geld verdiend voor E.K.C.A. De club krijgt namelijk 

een percentage van het geld dat jij besteed.   
 

• Speel je mee met de Vriendenloterij of wil je daaraan gaan meespelen? Geef dan E.K.C.A. op als goed doel! 
Op die manier gaat een deel van je lot rechtstreeks naar ons. Een makkelijkere manier om klinkende munten 
te verdienen is er haast niet …   

 

• Save the dates:  
o 13 april: zaalkorfbalfinale; live streaming in de kantine 
o 30 mei (Hemelvaartsdag): Familiedag  
o 9 november: feest vanwege het 110-jarig bestaan van E.K.C.A.  
o  

Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.  
 

• Ledenmutaties:  
Overgeschreven naar trainend lid: 
Anne te Brink per 01-04-2019 
Frans Rothuizen  

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