
                                      E.K.C.A.                           
          

 
  Eerste Korfbal Club Arnhem 
  Opgericht: 7 november 1909 

 

 

Secretariaat E.K.C.A.:   Katwoudehof 44         E-mail: secretaris@EKCA.nl 
Gerda Tangerink   6843 BX Arnhem         Tel.: 06 – 49834845 of 026-3816716  
 

    

 

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

Nieuwsbrief maart 2022 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.   
 

• Het is eind maart. De laatste zaalwedstrijden worden gespeeld en dan laten we -vanwege corona- een 
rommelig zaalseizoen achter ons. Tijd om vooruit te kijken naar het veldseizoen.  

 
De planning voor de komende periode hebben wij als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Momenteel 
weten we voor de veldcompetitie alleen nog de speeldagen waarop de competitie wordt gepland. De exacte 
invulling met tegenstanders en tijdstippen zal z.s.m. na afloop van de zaalcompetitie volgen.  
 
Het trainingsrooster hebben wij eveneens als bijlage toegevoegd.  
 

• Op vrijdagavond 1 april openen wij de kantine voor ons ‘We mogen weer’ feestje. Kom vanaf 20.00 uur een 
gezellig drankje doen en lekker bijkletsen.  
 

• EKCA/CIBOD 1 speelt een topseizoen! Ons 1e is kampioen in hun poule geworden en hebben zich 
gekwalificeerd voor kruisfinales. De winst van de kruisfinale levert een promotie naar de 2e klasse op.  
De wedstrijden worden gespeeld op 9 april (uitwedstrijd) en 16 april (thuiswedstrijd). De tegenstander is 
op dit moment nog niet bekend. In de andere poule strijden Keizer Karel (Nijmegen) en NKV (Nuenen) 
komende week om hun plekje in deze finale.  
Van onze thuiswedstrijd op de 16e weten we al wel de aanvangstijd. Om 20.15 uur zal de strijd losbarsten in 
onze eigen Elderveldhal. 
Tijdens beide wedstrijden zal de steun van onze supporters zeker helpen! Dus blok de dagen vast in je 
agenda en hou berichtgeving in de gaten!  
 

• Op zaterdag 16 april wordt ook de zaalkorfbalfinale in Ahoy’ Rotterdam gespeeld. De twee beste 
korfbalploegen van Nederland gaan daar met elkaar de strijd aan om het landskampioenschap.  
De wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden door de NOS. Wij openen de deuren van de kantine zodat we 
samen de finale op het grote scherm kunnen volgen. De kantine is open om 15.30 uur. De wedstrijd start om 
16.00 uur.  
 
Uiteraard kun je ook live bij de zaalkorfbalfinale in Ahoy’ zijn. Je bent dan ook op tijd in Arnhem terug voor de 
kruisfinale van het 1e. Als je belangstelling hebt om te gaan vragen we je voor 1 april een berichtje te sturen 
naar activiteiten@ekca.nl. We inventariseren de belangstelling en kopen tegelijkertijd de kaartjes zodat we als 
EKCA bij elkaar zitten.  
 

• Tussen de zaalkorfbalfinale en de wedstrijd van ons 1e hoef je uiteraard niet naar huis! Bij voldoende animo 
regelen wij ‘Eten bij EKCA’, wel zo handig én gezellig! Om de boodschappen goed in te kunnen schatten is 
het nodig dat je uiterlijk 10 april aangeeft of je wil mee eten. Dat kan via activiteiten@ekca.nl  
Het eten kunnen we gratis aanbieden aangezien wij dit jaar -wederom- financiële meevallers zien aankomen. 
Er is veel zaalhuur uitgevallen vanwege corona en tegelijkertijd hebben leden wel hun contributie doorbetaald.  
 

• Op dinsdag 12 april is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kangoeroes / F / E. Op 
deze avond gaan wij in op belangrijke uitgangspunten van de vereniging en praktische info voor jou en je kind. 
De avond start om 18.10 uur in onze kantine.  

 

• Zet je talenten in en kom ons bestuur versterken. Vincent van Vulpen heeft aangegeven dat hij aan het einde 
van het seizoen wil stoppen met zijn bestuurstaken. Om de werkdruk binnen het bestuur wat te verdelen zijn 
wij opzoek naar een opvolger/ster als ‘algemeen bestuurslid’ 
 
Wat wij vragen is laagdrempelig:   
Wij zoeken vooral een collega bestuurslid die enthousiast en gedreven is én die wat tijd in de club wil steken.  
De tijd die het bestuurswerk je kost is 1 ontspannen vergadering per maand en daarna de uitwerking van de 
actiepunten.  
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Wat wij bieden: 
Een gezellig en makkelijk bestuur waar je zeker snel je draai zal vinden. Er is ruimte om te ontdekken wat je 
leuk vindt en er is gelegenheid om iets aan te pakken waar jij energie van krijgt.  
 
Lijkt het jou leuk om het bestuur compleet te maken? Kom dan zeker even met ons in gesprek. Dat mag door 
een van ons aan te spreken of door een berichtje te sturen aan Gerda (secretaris@ekca.nl). 
 

• En nog een vacature! Binnen de (J-)TC zoeken wij een wedstrijdsecretaris voor de jeugdteams. 
Deze taak behelst grofweg 2 aspecten: 
1) Per seizoen moeten wij een aantal keren ploegen opgeven aan het KNKV. De wedstrijdsecretaris geeft 

de ploegen op in samenwerking met de (J-)TC en de wedstrijdsecretaris voor de senioren..  
2) Bij het uitvallen van jeugdwedstrijden is de wedstrijdsecretaris degene die in samenspraak met het team 

en de tegenstanders de wedstrijd verplaatst.  
Het regelen van wissels voor jeugdteams is uitdrukkelijk geen taak van de wedstrijdsecretaris, dat wordt via 
trainers/coaches opgelost.  
 
Wil jij je inzetten voor onze mooie club en lijkt jou deze functie leuk? Spreek dan even Gineke of Dirk-Jan aan, 
of stuur een berichtje naar secretaris@ekca.nl 
   

• Vanaf 1 april (geen grap) zijn wij weer verantwoordelijk voor het ophalen van oud papier in de wijken van 
Elderveld. In de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente dit van de verenigingen overgenomen vanwege de 
coronaperikelen, maar met de versoepelingen komt de taak weer onze kant op. Het ophalen van oud papier is 
een mooie aanvulling van onze clubkas tegen een geringe inspanning.  
 
Hoe werkt het ook alweer? Per maand levert een team 2 mensen die de oud papier containers aan de 
vrachtwagen haken. De lopers moeten 18 jaar of ouder zijn en krijgen van ons een hesje en 
veiligheidsschoenen, zodat er veilig kan worden gewerkt. De lopers hebben verplicht een veiligheidsvideo op 
YouTube gekeken.  
De route is Aalsmeerhof / Alkmaarsingel en duurt ca. 2 uur. Coördinator is Ivona Blaauw en zij neemt contact 
op met de lopers om de precieze afstemming te regelen.  
 
Eerder hadden we een verdeling gemaakt, hieronder staat deze nogmaals opgenomen. Ons streven is om een 
vast team lopers te krijgen, Ivona heeft hierover een bericht gestuurd. Op dit moment zijn daar nog niet veel 
aanmeldingen voor, dus tot die tijd pakken we deze taak per team op.  
Vragen over het oud papier lopen mogen naar Ivona via Penningmeester@ekca.nl 
 

Maand Team Maand Team 

April Senioren 1 September A1 

Mei Senioren 2 Oktober C1 

Juni Senioren 3 November D1 

Juli Senioren 4 December E1 en E2 

Augustus Crossminton Januari 2023 F1 en F2 / kangoeroes 

 

• Kantine: nu alles weer terug is bij normaal kunnen we ook weer volop gebruik maken van onze kantine. Wel 
is het verzoek is om alle activiteiten (ook vergaderingen) die plaatsvinden in de kantine door te geven aan 
Marianne Timmermans. De tag kan ook bij Marianne worden opgehaald, zo niet dan melden aan Marianne 
dat er een andere tag wordt gebruikt.  
 

• Consumpties vrijwilligers EKCA: als je een bardienst draait, een wedstrijd fluit of een team traint mag je een 
consumptie gebruiken. Een consumptie houdt in: koffie, thee of frisdrank.   

- Scheidsrechters – 1 consumptie per wedstrijd 

- Externe scheidsrechters bij 1e en 2e krijgen 2 consumptiebonnen 

- Trainers – 1 consumptie  

- Barmedewerkers – bij 1 of 2 uur bardienst 1 consumptie  

Bij langere bardienst (tijdens lunchtijd) eventueel wat te eten (broodje of tosti). 
 

• Bardiensten: herhaalde oproep om je in te schrijven voor een bardienst.  
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• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja, dat kan! Ook als je digitaal je inkopen gaat doen! 
- 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. 

 

• Save the dates! 
Vrijdag 1 april “We mogen weer feest” 
Zaterdag 9 en 16 april kruisfinale EKCA 1 
Zaterdag 16 april zaalkorfbalfinale  
 

• Ledenmutaties:  
 
Korfbal:    
Nieuwe leden:   
 
Per 01-03-2022 
Merel Duurtsema (senioren) (terug van weggeweest) 
Per 16-03-2022   
Koen van der Wiel (aspiranten) (terug van weggeweest) 

 
Crossminton: 
Nieuwe leden:      

   
Shaheera Barmaksi 
Anas Mehmood 

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

- planning komende periode 
- trainingsrooster en schematische veldindeling 
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Bijlage: planning trainingen en competitie t/m einde seizoen 
 
Dag  Datum Activiteit Opmerking 

Dinsdag 29-mrt Reguliere training (zaal)   

Donderdag 31-mrt Reguliere training (zaal)   

Zaterdag 2-apr Zaalcompetitie   

Dinsdag 5-apr Geen training i.v.m. overgang zaal-veld  Zaaltraining EKCA 1 t.b.v. kruisfinales 

Donderdag 7-apr Geen training i.v.m. overgang zaal-veld  Zaaltraining EKCA 1 t.b.v. kruisfinales 

Zaterdag 9-apr Geen competitie Kruisfinale zaalcompetitie voor EKCA 1 

Dinsdag 12-apr Veldtraining Ouderavond Kangoeroes / F / E  
Zaaltraining EKCA 1 t.b.v. kruisfinales 

Donderdag 14-apr Veldtraining  Zaaltraining EKCA 1 t.b.v. kruisfinales 

Zaterdag 16-apr Geen competitie Pasen:  
- Kruisfinale zaalcompetitie voor EKCA 1;  
- Korfbalfinale Ahoy 

Dinsdag 19-apr Veldtraining   

Donderdag 21-apr Veldtraining   

Zaterdag 23-apr Competitie veld   

Dinsdag 26-apr Geen training meivakantie 

Donderdag 28-apr Geen training meivakantie 

Zaterdag 30-apr Inhaalweekend. Wij proberen deze vrij 
te houden van competitie 

meivakantie 

Dinsdag 3-mei Geen training meivakantie 

Donderdag 5-mei Geen training meivakantie 

Zaterdag 7-mei Competitie veld   

Dinsdag 10-mei Veldtraining   

Donderdag 12-mei Veldtraining   

Zaterdag 14-mei Competitie veld   

Dinsdag 17-mei Veldtraining   

Donderdag 19-mei Veldtraining   

Zaterdag 21-mei Competitie veld   

Dinsdag 24-mei Veldtraining   

Donderdag 26-mei Geen training Hemelvaartsdag 

Zaterdag 28-mei Competitie veld   

Dinsdag 31-mei Veldtraining   

Donderdag 2-jun Veldtraining   

Zaterdag 4-jun inhaal (vrij)  Pinksteren 

Dinsdag 7-jun Veldtraining   

Donderdag 9-jun Veldtraining   

Zaterdag 11-jun Competitie veld   

Dinsdag 14-jun Veldtraining   

Donderdag 16-jun Veldtraining   

Zaterdag 18-jun Competitie veld   

Dinsdag 21-jun Veldtraining   

Donderdag 23-jun Veldtraining   

Zaterdag 25-jun inhaal (vrij)    

Dinsdag 28-jun Veldtraining  

Dinsdag 5-jul Veldtraining  

Vrijdag/Zaterdag/ 
Zondag 

8-9-10 jul Kamp  
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Bijlage: trainingsrooster 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag: 
 

Team  Starttijd Eindtijd Veld 

F / Kangoeroes (5+) 18.00 19.00 1 en 2 

E1/E2 18.00 19.15 3 

D1 18.00 19.15 4 

C1 18.00 19.15 5 

Crossminton 19.15 20.30 1 en 2 

A1 19.15 20.30 4 

Sen 4 / Midweek 19.30 20.30 5 

Sen 1 en 3 20.30 22.00 4 en 5 

 
Woensdag 
 

Team  Starttijd Eindtijd Veld 

Crossminton Onderling 
overleg 

 1, 2 en 3 

 
 
Donderdag: 
 

Team  Starttijd Eindtijd Veld 

E1/E2 18.00 19.15 2 

D1 18.00 19.15 4 

C1 18.00 19.15 5 

Trimmers 19.15 20.30 1 

A1 19.15 20.30 2 

Sen 4 / Midweek 19.30 20.30 3 

Sen 3  19.15 20.30 4 

Sen 2 20.00 21.15 5 

Sen 1 20.30 22.00 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schematische weergave velden 

Veld 1 Veld 2 Veld 3 
 

Tegels Veld 4 Veld 5 
 


