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

Nieuwsbrief maart 2020 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.   

 

• Op 12 maart zijn onze korfbalactiviteiten abrupt gestopt vanwege het Coronavirus. Als land en daarbinnen als 
sportvereniging bevinden we ons momenteel in een uitzonderlijke situatie, dat hoeft verder geen uitleg. 
Wij wensen iedereen in de komende periode veel sterkte toe. We kunnen ons voorstellen dat EKCA-leden zich 
zorgen maken om hun gezondheid, gezondheid van familie en vrienden of hun financiële situatie nu de 
economische bedrijvigheid flink is teruggelopen. De oproep om voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te 
kijken in deze uitzonderlijke tijden geldt zeker voor je clubgenoten.   
 

• De competitie is stilgevallen op het moment dat de laatste zaalwedstrijden zouden worden gespeeld. Op 16 
maart heeft het KNKV laten weten hoe zij deze competitie afwikkelt. Voor ons is het volgende relevant: 
- Senioren 1 en senioren 2 spelen in de wedstrijdklasse. Alle geplande wedstrijden zijn afgelast en vóór 20 

maart neemt het KNKV een besluit over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling. Er volgt dus 
nog een nader bericht. 

- Alle andere teams spelen in de breedteklasse. Ook hiervoor zijn alle geplande wedstrijden afgelast en de 
competitie wordt als ‘niet gespeeld’ beschouwd. Normaliter gebruikt het KNKV de stand van de 
zaalcompetitie om de poule-indeling van de komende competities te maken. Ze proberen dan even sterke 
teams bij elkaar in de poule te plaatsen. Volgens het KNKV zijn de gevolgen het uitvallen van deze 
competitieronde voor de komende poule-indelingen gering.  

- Via deze link https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates is het laatste nieuws van het KNKV 
te volgen.  

 

• Het KNKV gaat ook met een aantal aanvullende besluiten komen, zoals over de specifieke afwikkeling van de 
hoofdklasse waarin onze stadsgenoten van Oost-Arnhem een gooi doen naar promotie. En de afwikkeling van 
de korfballeaguefinale. Deze stond gepland voor 5 april en gaat als vanzelfsprekend niet door op die dag. 

 

• De voorbereiding voor het veldseizoen gaat in aangepaste vorm, zo heeft het KNKV laten weten. Wij 
verwachten hierover in de komende dagen meer informatie te ontvangen van het KNKV 

 

• We liggen echt helemaal stil in de komende periode. We snappen dat sommigen van jullie wel even een balletje 
willen schieten of iets anders gezelligs met elkaar willen doen, maar dat zal dan buiten EKCA om moeten. De 
kantine en het materiaalhok zijn en blijven komende periode gesloten. De geplande activiteiten plannen we 
op andere momenten, waaronder de reanimatiecursus waarvoor veel van jullie zich hebben opgegeven. 

 

• Voor de voorbereidingen van ons veldseizoen gaan we voorlopig uit van de situatie dat alle Corona- 
maatregelen gelden tot 6 april en dat wij -conform het competitieschema- op 18 april onze eerste wedstrijden 
spelen. 
De eerste veldtraining start daarom op dinsdag 7 april volgens onderstaand rooster. 
 
Dinsdag  
18.00 -19.15 uur:  

- F en kangoeroes (veld 1)  
- E1 (veld 2) 
- B1 (veld 3) 
- D1/D2 (veld 4 en 5) 

 
19.15-20.15 uur: 

- Trimmers 
 

19.30-21.00 uur: 
- Speedminton (veld 1) 
- Senioren 1 en Senioren 3 (veld 2 en 3) 
 

20.15- 21.30 uur: 
- Senioren 4 en Senioren 5 (veld 4 en 5) 

Schematische weergave velden 

Veld 1 Veld 2 Veld 3 
 

Tegels Veld 4 Veld 5 
 

https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
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Donderdag         
 
18.00 -19.15 uur:      
 - E1 (veld 1) 

- D1/D2 (veld 2 en 3) 
 
18.45-20.15 uur: 

- B1 (veld 5) 
- Senioren 3 (veld 4)  
 

19.30-21.00 uur: 
- Senioren 4 en Senioren 5 (veld 2 en 3) 
 

20.30- 22.00 uur: 
Senioren 1 en Senioren 2 (veld 4 en 5) 

   

• Het oud papier ophalen in maart gaat vanwege de corona maatregelen niet door. Of dit ook geldt voor de 
maanden daarna is momenteel nog ongewis. 
 
De planning van het oud papier halen verloopt volgens onderstaand schema. Hesjes, handschoenen en 
schoenen zijn aanwezig bij EKCA. Let op: werkschoenen met stalen neuzen zijn verplicht! De chauffeur 
controleert hierop en stuurt je weg als je op je gympen aankomt. Regel de schoenen en hesjes daarom op tijd.  
Je kunt bij Ivona terecht bij vragen. Bij haar kun je ook terecht om hesjes, handschoenen en schoenen te lenen.  

 

Moment    

23 Maart VERVALT 24 Aug F1 

donderdag 30 April 
(afwijkende datum ivm 
feestdag) 

Sen 2 28 Sept E1 

25 Mei  Sen 3 26 Okt D2 

22 Juni Sen 4 23 Nov D1 

27 Juli  Sen 5 28 Dec B1 

 

• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan!  
- Ga naar EKCA.nl en tik op de links van “Sponsorkliks” of “Kopen voor de club”; 
- 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 EKCA. 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 EKCA 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 …   

 
Ledenmutaties:  
Nieuw lid per 01-04-2020:  
Julius Verhaar - pupillen 
 
Overschrijving naar spelend lid per 01-04-2020: 
Tanja Baakman – senioren 
 
Overschrijving naar trainend lid per 01-04-2020: 
Debbie Salemink 
 
Overschrijving naar niet spelend lid per 01-04-2020: 
Maurits-Jaap Verburg 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan.  

 

Schematische weergave velden 

Veld 1 Veld 2 Veld 3 
 

Tegels Veld 4 Veld 5 
 


