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

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

• Uiteraard start deze nieuwsbrief met de consequenties van de nieuwe coronamaatregelen. Deels zijn deze 
helder, maar we zien ook nog wat onduidelijkheden. Hieronder gaan we ze puntsgewijs langs: 

 

• Consequenties voor de senioren en trimmers: 
Voor de senioren en trimmers nemen wij onze verantwoordelijkheid. Voor ieders gezondheid en om gehoor te 
geven aan de oproep om sociaal verkeer te beperken zijn er geen trainingen in de komende periode.  
Hiermee wijken we af van de mogelijkheden die het KNKV biedt. Het KNKV geeft aan dat (zaal)trainingen voor 
senioren onder strenge voorwaarden wel mogelijk zijn, maar wij gaan daar dus niet in mee. Naast het beperken 
van het sociaal verkeer denken wij dat het handhaven van de strenge regels in praktijk zeer lastig zal zijn.   
 
Over de consequenties voor de veld- en zaalcompetities is momenteel nog niets bekend. Voor de 
seniorenteams stonden op 17 en 24 oktober nog wedstrijden op het programma.   

 

• Consequenties voor de jeugd (kangoeroes t/m de A1): 
Voor de jeugdteams geldt dat we in de komende weken sowieso geen training zouden hebben vanwege de 
herfstvakantie. De zaaltrainingen starten vanaf dinsdag 3 november volgens onderstaand rooster. Voor de 
kangoeroetrainingen op zaterdag wordt in de appgroep een schema doorgestuurd.  
Onder de huidige coronamaatregelen kunnen jeugdteams onderlinge wedstrijdjes spelen. We kijken even of 
we op zaterdag onderlinge wedstrijdjes kunnen organiseren. Daarover volgt nader bericht.  
 
De veldcompetitie is voor de meeste teams afgerond, alleen de F had nog een wedstrijd open staan. Over de 
consequenties voor de zaalcompetitie is momenteel nog niets bekend.  
 

• Consequenties voor de speedmintonners: 
Bij speedminton is de afstandsregel bij enkelspel goed te handhaven. De trainingen op het veld en de trainingen 
in de zaal (vanaf 2 november) kunnen doorgaan.  
 

• Wat is nog onduidelijk? 
Het is momenteel nog onduidelijk hoe lang de maatregelen gelden en wat exact de consequenties voor de 
competities zijn. Als bestuur en (J-)TC volgen we berichten van het KNKV en komende persconferenties van 
het kabinet uiteraard op de voet. 

 

• Voor de jeugdteams houden we vast aan het schema dat we eerder hebben aangegeven. Met de 
speedmintonners gaan we nog even in overleg over passende tijden. Gezien de uitval van seniorentrainingen 
ontstaan nieuwe mogelijkheden om te speedmintonnen.  
Op het moment dat we allemaal weer kunnen trainen geldt onderstaand trainingsschema: 
 

  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  
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• Vanwege de verscherpte coronamaatregelen annuleren we het Halloweenfeest van 31 oktober. Belangrijkste 
overweging is dat we ook hier gehoor willen geven aan de oproep om sociaal verkeer te beperken. Daarnaast 
kunnen we tijdens het feest de kantine niet gebruiken, waardoor we het feest ook niet helemaal kunnen vieren 
zoals de activiteitencommissie het voor zich zag.  

 

• Op 11 oktober hebben 20 speedmintonners van EKCA meegedaan aan het Nederlands kampioenschap. Bij 
de jeugd is Sietze kampioen geworden en Marick werd 2e. Bij de dames wedstrijdklasse is Mirjam 2e geworden 
en zijn Marloes en Mireille gedeeld 3e geworden. In de wedstrijdklasse heren hebben 4 EKCAnezen zich kranig 
geweerd maar helaas geen medailles. Bij de recreatieklasse, wat een heel mooi competitie was, is Dirk (partner 
van Marloes) 1e geworden. En bij de dubbels recreatieklasse zijn Sietze en Jessica 1e geworden, Mireille en 
Jochem 2e en Frans en Aart 3e. Het was een supertof toernooi en wij nodigen de korfballende leden van EKCA 
van harte uit een keertje mee te doen.  

 

• Gezien de huidige coronasituatie zien wij de doorgang van onze populaire Kerstbingo en de 
Nieuwjaarsreceptie in gevaar komen. We zoeken naar een leuk coronaproof alternatief die we in kunnen 
zetten als daadwerkelijk blijkt dat beide activiteiten geen doorgang kunnen vinden.  

 

• Voor het oud papier halen geldt onderstaande planning.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

• De Grote Club Actie is weer gestart en wij doen uiteraard mee! Zowel via de boekjes als digitaal zijn de loten 
te koop. Net als vorig jaar ontvangen de jeugdleden weer € 0,50 per verkocht lot. De verkoopboekjes kunnen 
jullie inleveren bij Dirk-Jan. Doe dit vóór 17 november.  

 

• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan!  
- Ga naar www.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:  
Nieuwe leden:  
Per 01-09-2020: 
Aart de Jager – KombiFit 
 
Per 01-10-2020 
Marije van Dam – KombiFit 
Johan Hesselink – KombiFit  
Marloes van Zomeren – KombiFit 
 
Overschrijving naar niet-spelend lid 
Per 1-11-2020: Fleur van Geel 
 

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

Moment  

26 oktober Vervalt 

23 november Vervalt 

28 december Vervalt 

januari 2021 Senioren 1  

februari 2021 Senioren 2  

http://www.ekca.nl/

