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

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

 

• Op 25 september hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer -vanwege corona-regels- in zaal De 
Oldenburg in Driel. Met bijna 50 leden was dit ook weer een goed bezochte JAV. Hulde voor iedereen die tijd 
vrijmaakt om te komen/digitaal aan te sluiten en daarmee zijn/haar betrokkenheid bij de vereniging toont. Er 
zijn grotere verenigingen waar minder mensen op een ledenvergadering komen, dus met 50 aanwezige leden 
doen wij het echt goed. De gegeven presentaties komen naar jullie toe. En uiteraard geldt dat ook voor de 
notulen. 
 
Eén onderdeel van de vergadering willen wij hier uitlichten: tijdens de ledenvergadering is Maja van der Vorst 
tot erelid van de vereniging benoemd. Maja heeft in het verleden veel gedaan in wat toen de 
‘ontspanningscommissie’ heette. In de afgelopen periode was zij vooral actief in de exploitatiecommissie van 
de Stichting waar ze o.a. de boodschappen verzorgde en bardiensten draaide. De EKCA-nezen zijn Maja 
dankbaar voor haar inzet en dat is bij de ledenvergadering beloond.  
 

• Goed nieuws van onze hoofdsponsor CIBOD! Het contract dat we hebben is met 2 jaar verlengd en daar zijn 
we natuurlijk enorm blij mee.  Dat bleek ook wel uit het applaus dat tijdens de jaarvergadering klonk bij het 
melden van dit nieuws. 
We hebben met Jurjen Huitink o.a. afgesproken dat we een actie doen in de kleding van de D. Op dit moment 
hebben de kinderen in de D teams een hoody, vanaf dit seizoen kunnen zij ook kiezen voor een trainingspak.   
Rianne en Julia gaan dit met de D1 en D2 regelen, aangezien onze pakken uit het buitenland komen zullen we 
na de bestelling even op de pakken moeten wachten. 
 

• Het issue dat we met de gemeente hadden over de uren in de zaal is opgelost. We zijn tevreden met het 
resultaat dat we hebben gehaald. Voor jullie beeld: met de komst van Aetos in de Elderveld hal stonden de 
reguliere afspraken die wij met de gemeente/het Sportbedrijf hadden behoorlijk op de helling. De afspraken 
die we hebben weten te maken zijn vooral een herbevestiging van hetgeen we al hadden. Concreet houdt dat 
in: 
o Voor wedstrijden tijdens het veldseizoen kunnen we gebruik maken van 2 binnenkleedkamers, de 

scheidsrechterskleedkamers en de fysioruimte. Samen met onze 2 buitenkleedkamers hebben we dan 
genoeg ruimte om van kleding te wisselen en te douchen. Soms zal het een gedeeld gebruik zijn met 
teams van Aetos. Wel moeten we de gebruikte ruimten schoonmaken. 

o In de zaalperiode zijn er 7 zaterdagen waarop wij allemaal thuis onze wedstrijden spelen. We spelen dan 
in ‘onze’ Elderveldhal.  

o De trainingsuren op dinsdag en donderdag, beide dagen van 18.00-21.00 uur, houden we. Dit is hetzelfde 
als we vorige jaren hadden.  

o De 4 trainingsuren die wij op woensdag in Elderveld hadden komen te vervallen. In de komende 2 
seizoenen hebben wij trainingsuren op maandag in de sporthal aan de Bethaniënstraat (Presikhaaf) 
toegewezen gekregen. Dit was ook de enige optie, alle andere hallen in Arnhem zijn bezet.  

o De afspraken die wij voor de komende 2 seizoenen hebben gemaakt worden goed vastgelegd zodat een 
situatie als in de afgelopen periode is ontstaan zich niet kan herhalen.  

o Over 2 jaar is de nieuw te bouwen sporthal in Kermisland klaar en dan wordt dat de thuishal van Aetos. 
De druk op de Elderveldhal zou dan moeten afnemen waardoor er trainingsuren voor ons vrijkomen.         
 

• De gesprekken met de gemeente brengen nieuwe, kansrijke mogelijkheden met zich mee. Het Rijk heeft via 
het Nationaal Sportakkoord geld beschikbaar gesteld om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Onze 
wethouder van sport -Jan van Dellen- grijpt deze middelen met beide handen aan om Arnhemse kinderen aan 
het sporten te krijgen. Hij heeft daarvoor het Arnhems sportakkoord gemaakt en dat hebben wij meegetekend.  
 
Het basisprincipe van het sportakkoord is dat we beter geld uit kunnen geven aan het laten bewegen en sporten 
van kinderen dan aan zorgkosten die ontstaan als kinderen te weinig bewegen. De norm is gesteld op ‘2+1+2’ 
uur sporten in de week. Dat is 2 uur gym op school, 1 uur bewegen/sporten tijdens pauzes op school en 2 uur 
sporten na schooltijd. Het sporten na schooltijd wordt vooral ingevuld door verenigingen en via het Arnhems 
Sportakkoord komt er geld (en menskracht?) beschikbaar om verenigingen te ondersteunen. Zo zouden wij 
kosten die worden gemaakt voor trainers- of scheidrechterscursussen vergoed kunnen krijgen. 
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• De wethouder daagt ons vervolgens ook uit. Zijn waarneming is dat wij als vereniging een mooie locatie 
hebben waar overdag ook meer zou kunnen gebeuren. De meeste tijd staat onze kantine inderdaad leeg, 
alleen op woensdagmiddag hebben wij een meidenclub van Rijnstad in huis.  
 
Uiteraard gaan wij graag de uitdaging aan, waarbij we richting gemeente natuurlijk wel aangeven dat wij slechts 
vrijwilligers van een club zijn en geen (of slechts beperkt) tijd hebben om dergelijke trajecten te organiseren.  
Daar lijkt wel een schoen te wringen. Aan materiaal of geld voor cursussen is doorgaans geen gebrek. Het 
verschil zit vooral in de man/vrouw-uren die beschikbaar zijn om iets te organiseren én te onderhouden.  
 
Veel meer valt er nu nog niet over te zeggen … Wordt vervolgd…Mocht er iemand van jullie zijn die een 
dergelijk traject met de gemeente als een leuke uitdaging ziet: stuur een berichtje naar Gerda 
(secretaris@ekca.nl) en dan maken we samen een plan.   
 

• Op zaterdag 25 september heeft de D1 een thuiswedstrijd gespeeld en dat ging niet helemaal goed. In de 2e 
helft heeft de scheidsrechter de wedstrijd gestaakt vanwege opmerkingen uit het publiek. Daarna ontstond er 
bij de kantine nog wat gedoe met iemand uit het publiek en de scheidsrechter.  
 
Dergelijke incidenten zijn te belangrijk om klakkeloos aan ons voorbij te laten gaan. We hebben lessen te 
trekken -of te herhalen- zodat dit zich niet meer herhaalt. Puntsgewijs: 
o Een scheidrechter is ook maar een mens. Hij/zij zal per definitie in een wedstrijd fouten maken en is ook 

‘maar’ amateur. Eigenlijk net zoals wij amateur korfballers zijn, want wij schieten ook niet alles raak en 
gooien ballen verkeerd. Kortom: wees vergevingsgezind als speler of publiek. Hou je bij je eigen spel. Van 
commentaar op de leiding gaat een scheidsrechter echt niet beter fluiten.  

o Een scheidsrechter is kwetsbaar. Hij/zij staat in z’n uppie tussen 2x8 spelers, 2 coaches, een reservebank 
en publiek van 2 kanten. Niet voor niets zijn er landelijk zo weinig scheidrechters: zo’n positie is niet altijd 
even prettig. Als je zelf een keer hebt gefloten heb je dat wellicht wel eens ervaren. De druk neemt 
vervolgens ook bij de scheidrechter toe als de teams gelijk opgaan. Vanwege de kwetsbare positie krijgt 
een scheidsrechter per definitie volop back-up van het bestuur en de (J-)TC. Altijd. Onvoorwaardelijk. 
Overigens trekt ook het KNKV deze lijn. 

o Van het publiek vragen we om onze scheidrechters te steunen. Mocht er nu iemand van het (thuis of uit) 
publiek zich toch bemoeien met de leiding dan mag je vragen om daarmee op te houden. Nu kunnen we 
ons voorstellen dat het niet altijd even prettig is om andere mensen aan te spreken. Schakel dan hulp in 
van het bestuur of de (J-)TC als je dat niet kunt of wil. Zij zullen dan mensen aanspreken op hun gedrag 
en in extreme gevallen mensen verzoeken om het terrein te verlaten.  

  
Als bestuur en (J-)TC zitten we hier bovenop en zijn er ook diverse (stevige) gesprekken gevoerd. Dat houden 
we binnen de kring van betrokkenen. Tijdens de dinsdagtraining van de D is er ook aandacht geschonken aan 
het voorval. Mocht iemand nog behoefte hebben aan een toelichting dan kun je contact opnemen met Gerda 
(secretaris@ekca.nl) 
 

• Van het KNKV hebben we een bericht gehad over het zaalseizoen. Het KNKV gaat er vanuit dat het 
zaalseizoen ‘gewoon’ van start gaat en voert daarom ook voorbereidende handelingen uit. Tegelijkertijd zien 
we de coronabesmettingen om ons heen toenemen en implementeren we de maatregelen uit de recente 
persconferentie van het kabinet.  
 
In dit geheel zijn wij uiteraard volgend. Als de lichten bij het kabinet/het RIVM/NOC*NSF/KNKV op groen blijven 
staan zullen we binnen gaan trainen en spelen. Wordt het signaal anders dan spelen wij daarop in. Eén van 
de scenario’s waar wij rekening mee houden is dat het in de zaal te druk wordt (op sommige momenten). A ls 
we daarvoor geen aanvullende zalen kunnen regelen -en dat is zeer waarschijnlijk- zullen we het kunstgrasveld 
bij de oplossing betrekken. Dat houdt in dat er dan ploegen in de winter (deels) buiten kunnen trainen.  
 

• Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer wat spelregelwijzigingen c.q. aanvullingen/nadere uitleg. Wolfgang 
Zahn heeft het voor ons samengevat: 
 
o De eerste gaat over de verdedigregel. Een verdediger moet o.a. dichter bij de paal zijn dan de aanvaller 

om reglementair te kunnen verdedigen. Maar wat is nu "dichter bij de paal". Dat is het geval als het grootste 
deel van het bovenlichaam dichter bij de paal is dan het lichaam van de aanvaller. Alleen de voeten of 
alleen de handen is dus niet voldoende. 

mailto:secretaris@ekca.nl
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o De tweede gaat over voetbal. We keren deels terug naar de situatie zoals die vroeger was. Voetbal is 
alleen nog maar een overtreding als dit opzettelijk gebeurt. Voor voetbal dat per ongeluk gebeurt, wat we 
toch heel vaak zien, zeker bij jeugd, wordt niet meer gefloten. 

o Als een speler de bal opzettelijk tegen lichaam van zijn tegenstander gooit of tikt, dan werd dat tot nog toe 
beschouwd als alleen spel. Het kwam nog wel eens voor bij een duel bij de lijn om zodoende de uitbal te 
krijgen (de ander raakte immers de bal als laatste en als het voetbal was, dan zou die speler zelfs een 
spelhervatting meekrijgen). Doordat het dus alleen spel was, kreeg de tegenstander dus een 
spelhervatting mee. Dat is veranderd in die zin, dat het bewust tegen het lichaam van de tegenstander 
aangooien van de bal zelf al een overtreding is.  

o Een blessurebehandeling mag maximaal één minuut duren. Daarna moet er gewisseld worden.  
o Met ingang van dit seizoen mogen ook in breedtekorfbal senioren dames als heren spelen en andersom. 

Voorwaarde is wel dat er met hesjes gespeeld wordt en dat iemand gedurende een wedstrijd maar in één 
rol mag spelen.   
 
Er zijn een aantal regels geschrapt. 

o Het niet mogen schieten door een speler die geen directe tegenstander heeft. Voor het breedtekorfbal zal 
hier echter nog aan worden vastgehouden.  

o De bal met de vuist weg te slaan. Dat wordt nu gerangschikt onder gevaarlijk spel als het inderdaad een 
gevaarlijke actie was.   

o Steunbal. Dat is als je met meer dan alleen de voeten de grond raakt en dan de bal pakt. Dat mag vanaf 
nu dus wel. Dus op de grond liggend na een val de bal pakken, mag nu dus. Maar let op, duiken naar een 
bal terwijl er nog een andere speler in de buurt is, kan als gevaarlijk spel worden afgefloten.    

o Het met zijn tweeën hinderen van een tegenstander. Maar let op, het moet natuurlijk verder wel conform 
de regels gaan. De kans op handenbal bijvoorbeeld is natuurlijk groot en er staat dan altijd een speler vrij. 
Dat zou dan een strafworp kunnen opleveren. Overigens is te zwaar hinderen sowieso verboden en dat 
kan natuurlijk ook snel gebeuren als je met z'n tweeën bent.    

o De scheidsrechtersbal (de opgooibal) is afgeschaft. De scheidsrechter moet gewoon beslissen wie de bal 
krijgt.  
 

o Maar de laatste wijziging is misschien wel de belangrijkste en opvallendste. Vanaf nu is er geen vrije 
keus meer in wie een strafworp neemt. De strafworp moet genomen worden door degene die de strafworp 
meekrijgt. Dat is degene die de scoringskans had. Dat hoeft dus niet per se degene te zijn die de bal in 
zijn/haar handen had. Als ik de bal naar een vrijstaande medespeler wil gooien en op mij wordt een 
overtreding gemaakt, dan is die andere speler degene die de strafworp meekrijgt, omdat zijn/haar doelkans 
verloren gaat. Die andere speler moet dan dus de strafworp nemen.  

o Als de speler die de strafworp zou moeten nemen, geblesseerd raakt en gewisseld moet worden, dan is 
de keuze aan de aanvallende partij. Maar ook als de speler die de strafworp moet nemen om een andere 
reden gewisseld wordt, mag de aanvallende partij kiezen wie de strafworp neemt. M.i. betekent dit, dat je 
degene die de strafworp zou moeten nemen (en van wie je niet wilt dat die de strafworp neemt) wisselt om 
die na de strafworp er weer in te zetten. In het wedstrijdkorfbal ben je dan wel een wissel kwijt (je mag 
immers maar acht keer wisselen), maar in het breedtekorfbal niet. Daar mag immers onbeperkt gewisseld 
worden en mag iedere gewisselde speler ook altijd weer onbeperkt terug gewisseld worden. 

o Tot slot, de scheidsrechter moet dus de speler aanwijzen die de strafworp moet nemen. Dat zal nog niet 

altijd meevallen.    
 

• Crossminton wordt volwassen tak van EKCA. Bijna 10 jaar geleden begonnen als KombiFit, nu geworden tot 
een groep van ruim 25 man die onder de EKCA-vlag 2x in de week crossminton beoefent. Van het Arnhem 
Open tot het Nederlands kampioenschap in de Molenbeke hal zondag 11 oktober. We zullen daar verslag van 
doen evenals van onze ontwikkelingen.  
Als je ook mee wil doen dan kan dat uiteraard. Je bent welkom op onze trainingen: buiten op dinsdag (start 
19.25 uur) en woensdag (start 19.00 uur). Tijdens het zaalseizoen op maandag (Hal aan de Bethaniënstraat) 
en donderdag in de Elderveldhal.  
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• We zijn nog volop in het veldseizoen bezig, maar ook de zaal komt er weer aan.  
 
Hierbij het trainingsschema voor de komende zaalperiode. De trainingen in de Bethaniënstraat zijn al met 
de teams afgestemd. Zoals gewoonlijk zal het hier en daar wel weer wat krap worden.   
 

  Bethaniënhal/-straat 

 Maandag  

19:00-20:30 Sen 1 en 3 

20:30-22:00 Speedminton 

  
Elderveld Elderveld 

  Dinsdag Donderdag 

18:00-19:00 F1, F2, kangoeroes 5jr (2/3 
zaal) 
E1, (1/3 zaal) 

E1, D1, D2, (1/2 zaal) 
A1 (1/2 zaal) 

19:00-20:00 A1 (1/2 zaal);  
D1 en D2 (1/2 zaal)  

Sen 3 (1/2 zaal); 
Speedminton (1/2 zaal) 

20:00-21:00 Sen 4 & 5 (2/3 zaal) 
Trimmers (1/3 zaal) 

Sen 1 en 2  

 
 

• Over het oud papier halen hebben wij nieuwe informatie gekregen: ook in de komende maanden haalt Suez 
nog oud papier op.  
De verenigingen die oud papier ophalen, waaronder wij, hebben aangegeven dat wij t.z.t. het oud papier zelf 
wel weer willen ophalen. De gemeente kijken nog steeds hoe ze dit willen vormgeven.   
 
De planning vanaf oktober ziet er als volgt uit: 

 
 
 
 

 
 
 

 

• De Grote Club Actie is weer gestart en wij doen uiteraard mee! Sponsor je club en verkoop loten, dit jaar gaat 
dat ook supermakkelijk online.      
Net als afgelopen jaren ontvangen jeugdleden € 0,50 per verkocht lot. Boekjes kunnen worden ingeleverd in 
de doos die in het materiaalhok staat.  
 

• Save the date!  
o 31 oktober is het weer Halloween bij EKCA! Exclusief voor onze jeugdleden. Geef je snel op en mis dit 

niet.  

o Onze activiteitenkalender bevat op dit moment alleen jeugdactiviteiten. Gezellige bijeenkomsten voor 
onze senioren en aanvang zijn op dit moment logischerwijs niet mogelijk.  

 

• 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 …   
 
 

Moment  

26 oktober Vervalt 

23 november Vervalt 

28 december Vervalt 

januari 2021 Sen 1  

februari 2021 Sen 2  
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• Ledenmutaties:  
 

Nieuwe leden per 1 september 2020: 
Tom Robben: KombiFit 
Helen Robben: KombiFit 
Marick Kok: KombiFit 
Annelies Goorhuis: KombiFit 
Jochum Fennema: KombiFit 
Erik Buitelaar (terug van weggeweest): senioren 
Annique van der Vijver: pupillen 
Xana Blaauw: senioren  
Debby van der Donk: senioren 
 
Nieuw lid per 1 oktober 2020: 
Jits Gerritsen, pupillen 
 
Overschrijving naar spelend lid per 1 september 2020:  
Sander Erkens, senioren 
 
Bedankt: 
Rinske Pallada, senioren per 1-9-2020 
Fenna van der Roest pupillen per 01-10-2020  

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


