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****************************************************************************************** 
Nieuwsbrief hervatting trainingen 

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

• Yes! We mogen allemaal weer het veld op! Tijdens de persconferentie van de regering is aangegeven dat 
buiten sporten -onder voorwaarden- weer is toegestaan voor iedereen. In deze nieuwsbrief geven we aan 
hoe wij dat bij EKCA voor ons zien. Het daarbij van belang dat iedereen meedoet met het naleven van de 
voorwaarden. Sowieso is dat van belang voor je eigen gezondheid en het is van belang vanwege eventuele 
controles die kunnen plaatsvinden.  
 

• De voorwaarden waaronder wij kunnen korfballen zijn opgenomen in het algemeen sportprotocol van het 
NOC*NSF en het korfbal specifiek protocol van het KNKV. Het korfbal specifiek protocol vind je in 
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-‘verantwoord-sporten 
We adviseren iedereen om even de tijd te nemen om het protocol te lezen. We gaan ervanuit dat je het kent 
als je op de training bent. Je bent zelf nl het eerst verantwoordelijk om aan deze voorwaarden te voldoen.  
En de belangrijkste zijn natuurlijk: 
- Houdt 1 ½ meter afstand tot elkaar (m.u.v. jeugd t/m 12 jaar). Ook tijdens de trainingen. 
- Kom met gewassen handen op de club. 
- Nies/hoest in je elleboog 
- Blijf thuis bij klachten.   
 

• Met het protocol in gedachten is het overduidelijk dat we de trainingstijden en dagen moesten aanpassen. 
Vorig seizoen trainden wij nog gezellig met elkaar op dinsdag- en donderdagavond, met veel mensen op het 
veld en de trainingen opvolgend van elkaar. Dat kan nu niet meer. We hebben pauzes tussen de trainingen 
ingelast en er mogen minder mensen tegelijkertijd op het veld. We hebben daarom de woensdag- en vrijdag 
avond ook opgenomen in het trainingsschema. Misschien voor sommigen van jullie wat onhandig, maar we 
rekenen op jullie begrip en flexibiliteit. Het nieuwe trainingsschema staat op de volgende pagina. 
 

• Kom vlak vóór je training op de club en ga vlot na je training weer naar huis. Vermijd drukte in de 
aanlooproute van en naar het veld.  
 

• Desinfectiemiddelen om je handen en materiaal schoon te maken zijn aanwezig.  
 

• Tijdens de trainingen zijn de kleedkamers (dus ook de toiletten) en kantine gesloten. Neem je eigen bidon 
met water mee.   

 
• Als bestuur en (J-)TC kijken we hoe de trainingsdagen gaan. Als we denken dat we moeten bijstellen zullen 

we dat jullie laten weten.  
 

• Normaliter zouden de trainingen doorlopen tot het einde van het seizoen en het begin van kamp. Hoe we dat 
dit seizoen gaan aanpakken is nog onderwerp van gesprek.  

 
• Er zijn geen trainingen op Hemelvaartsdag (do 21 mei). Op Hemelvaartsdag zijn er ook geen andere 

activiteiten bij EKCA.  
 

• De sleutels van het materiaalhok en de hekken zijn in deze periode bij Gerda. (Katwoudehof 44) De eerste 
ploeg is verantwoordelijk voor het halen van de sleutels, de laatste ploeg brengt de sleutels bij Gerda terug.  

 
• Ondanks alle beperkingen wensen we jullie wel veel plezier tijdens de trainingen. Het zal wat onwennig zijn, 

maar het is sowieso leuk om elkaar weer eens te zien en met elkaar een balletje te gooien.  
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Veld 1 Veld 2 Veld 3   

Maandag Geen training          
        
Dinsdag 18:00 19:00 E1 F1+K (5jr) D1/D2    

19:15 20:15 speedminton 
 

    
 19:20 20:20  B1    
 20:30 21:30   3    

20:45 21:45   1 
 

     
        

Woensdag 19:30 20:45   5      
20:00 21:15     4    
20:30 21:45 speedminton          

        
Donderdag 18:00 19:00 E1 

 
D1/D2   

 18:45 19:45  B1    
 19:15 20:15   3    

20:00 21:15   2 
 

   
20:30 21:30     1      

        
Vrijdag 19:30 20:45 

 
4 en 5 en overig. Max 32 pers.    

20:00 21:30  Speedminton 
optioneel 

 
  

 
 

 

Schematische weergave velden 

Veld 1 Veld 2 Veld 2 
 

Tegels Veld 3 Veld 3 
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