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

Nieuwsbrief herstart competitie 
************************************************************************************************* 
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet aangegeven dat competities weer mogen worden gestart. Daar zijn wij 
natuurlijk super blij mee, want korfballen is enorm leuk en die wedstrijden willen we dan ook graag spelen.  
 
Om de wedstrijden goed te laten verlopen willen wij de volgende punten met jullie delen: 
 

- Het uitgangspunt van bestuur en (J-)TC is dat wij zo veel als mogelijk wedstrijden willen laten doorgaan. 
Tegelijkertijd kunnen we wel inschatten dat wij de komende zaterdagen spelers hebben die in quarantaine 
zitten. Wekelijks zullen we situatie inventariseren en waar nodig teams aanvullen. Wij proberen dit beeld 
op woensdag rond te krijgen zodat wij de dagen erna kunnen organiseren. Het kan dus zijn dat je gevraagd 
wordt om een extra wedstrijd te spelen of dat je team zonder reserves aan een wedstrijd begint.  
Wij hopen dat jullie zo goed als mogelijk kunnen meebewegen als er een beroep op je wordt gedaan. 
 

- Onze tegenstanders staan voor dezelfde uitdaging en beginnen wellicht ook met aangevulde teams aan 
de wedstrijd.  

 
- Bij thuiswedstrijden is onze kantine de ingang voor alle korfballers (en ouders/supporters van 

korfballers), dus zowel voor ons als voor de tegenstanders.  
 

- Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht om een mondkapje te dragen op het moment dat 
je je in de Elderveldhal en kantine beweegt. Als je op de tribune of in de kantine gaat zitten mag het 
mondkapje af.  
 

- Ook is een check van de QR-code verplicht, dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. De QR- code 
check vindt plaats aan de bar of bij de ingang van de kantine en daar krijg je een stempel die de hele dag 
geldig is. Voor alle EKCA-mensen die toevallig in de kantine zijn als er een team binnenkomt: help de 
bardienst even mee checken. Dan hebben we de minste opstopping. Houdt ook de afstand van 1 ½ 
meter. 
 

- Nu de kantine weer open mag zoeken we ook weer ouders/leden die de bardiensten willen draaien. 
Inschrijven gaat via de KNKV-app. In de bijlage een overzicht van de in te vullen diensten. 
 

  
- De tribune is ook weer open, dus kom ons vooral aanmoedigen! Houdt ook daar de 1 ½ meter afstand in 

acht.  
 

De planning voor zaterdag 29 januari is als volgt: 
 

Starttijd wedstrijd Team 

09:30 Kangoeroes 

10:00  E1 

11:05 F2 

11:05 E2 

12:10 C1 

13:10 A1 

14:25 Senioren 4 

15:30 - 17:00 uur Crossminton 

 
De F1 en F2 worden voor deze zaterdag samengevoegd en spelen de wedstrijd van de F2.De wedstrijd van de 
F1 komt te vervallen.   
 
 
Groet, het bestuur, (J-)TC en kantinecommissie 
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer, Rianne, Wim, Petra, Gineke, Sabine en Dirk-Jan en de kantinecommissie. 
 


