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

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

• We gaan weer van start! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en hebben jullie er allemaal weer zin 
in om te gaan korfballen en crossmintonnen! Het 1e en 3e hebben hun eerste trainingen en oefenwedstrijd erop 
zitten, de rest van de teams staan vanaf 30 augustus weer op het veld. Het trainingsschema vinden jullie in 
de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
De wedstrijden starten weer op 10 september en we starten gelijk met een wedstrijddag waarop we allemaal 
thuis spelen. Super gezellig natuurlijk, en het brengt ook wat taken met zich mee: hieronder de oproep om je 
in te schrijven als scheidsrechter of barman/vrouw.   
 

• Tijdens de vakantieperiode is er ook hard gewerkt in en rondom de kantine. Erik Tangerink en Gerrit 
Wijers hebben een nieuw plafond geplaatst, de trimmers hebben de kantine schoongemaakt en Wim van 
Santen en Dirk-Jan hebben het materiaalhok onder handen genomen. Top werk allemaal! Kunnen we het 
seizoen goed van start. De discolampen die aan het plafond hingen worden ook vervangen, dit gebeurt op een 
later moment.  
 

• Het veldseizoen 2022-2023 starten wij met 4 senioren teams, een midweek team, een A1, C1, D1, E1 en E2 
en F1 en F2. Een enthousiaste kangoeroeclub, de crossminton en uiteraard de onvermoeibare trimmers. 
Hoewel wij een relatief kleine vereniging zijn gaat het ons goed. En er is ook nog wel ruimte voor groei. Dus 
neem eens iemand mee om een balletje te gooien of een shuttle te slaan!  
In de komende periode zullen wij ook weer ledenwerving via social media de wereld in sturen en onze oproep 
is om bij dat soort berichten vooral op ‘like’ en ‘delen’ te klikken zodat zo veel mogelijk mensen ons te zien 
krijgen. Wees ambassadeur van je eigen vereniging, daar heb je zelf ook wat aan.  
 

• Zoals elk seizoen hebben we op wedstrijddagen scheidsrechters en barmannen/vrouwen nodig om. De 
kantinecommissie heeft de bardiensten in de KNKV-app gezet en ook de scheidsrechterstaken kun je daar 
vinden. De mogelijkheid om je vrijwillig in te schrijven voor bardiensten staat open t/m 5 september, 
daarna zullen wij openstaande taken verdelen. Zie ook het bericht dat vanuit de kantinecommissie is 
rondgestuurd.  
  
Op het moment dat je door ons wordt ingeschreven ben je zelf verantwoordelijk voor het voltooien van de 
dienst of het regelen van vervanging. Mocht het nu zo zijn dat je je niet inschrijft om een bepaalde reden 
(bijvoorbeeld; je gaat verhuizen en al je tijd gaat daar inzitten) dan is het handig om even contact te leggen 
met Myrna (bardiensten) en Dirk-Jan (scheidrechters). Dan kunnen we goede afspraken maken over het 
moment waarop je wel een dienst kunt doen. 
 

• Op 3 september gaan we met de jeugdteams naar het Keizer Karel toernooi in Nijmegen. Informatie wordt 
gedeeld via de teamapps. 

 

• Het KNKV heeft voor komend seizoen een paar spelregelwijzigingen doorgevoerd. (zie 

Spelregelwijzigingen 2022 - KNKV) Voor onze teams is het onderdeel  ‘speler op de grond’ de meest 

relevante. Het KNKV geeft het volgende aan: 
 

In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een 1-schotsregel was. Dit is echter 
geen onderdeel van de spelregels. Er mag gewoon worden doorgespeeld. Vanaf nu staat in de spelregels dat 
het spel gestopt moet worden als een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk 
kan opstaan en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen. Hierbij is met 
name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is geen aanleiding om het spel te 
stoppen als de overige spelers zich ergens anders bevinden. 
 

• Aan het eind van vorig seizoen was er ineens de mogelijkheid om € 1.000,-- subsidie ‘voor een sportief doel’ 
aan te vragen bij  NOC*NSF. Dat hebben we uiteraard vlot gedaan en dat heeft tot een mooi resultaat geleid: 
de aanvraag is goedgekeurd. We hebben nog even uit te zoeken hoe wij het geld willen besteden. 

 

https://www.knkv.nl/spelregelwijzigingen-2022/


                                      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 
 

    

 

• Op vrijdag 30 september houden wij onze Jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering (JAV). Ouders van 
jeugdleden en leden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De kantine is open om 19.00 
uur en de vergadering start om 19.30 uur. De uitnodiging en stukken komt binnenkort jullie kant op.  
 

• Maandelijks halen wij in een deel van Elderveld oud papier op. Hiermee verdienen wij een mooie bijdrage 
voor onze clubkas.  
Deze taak wordt verdeeld over de teams; de teams zijn zelf verantwoordelijk om 2 lopers te leveren dus stem 
vooral onderling af wie deze taak oppakt en stem dat af met Reyer. Sowieso heeft Reyer bij een aantal teams 
nog de vraag uitstaan wie kan lopen en hij verwacht daar nog een antwoord te krijgen. Met die teams wordt 
ook nog contact opgenomen.  
 

Maand Team Maand Team 

26 september 
 

Midweek  januari 2023 E1 en E2 

24 oktober A1 februari 2023 F1 en F2 / kangoeroes 

28 november C1 maart 2023 Senioren 1 

30 december D1 april 2023 Senioren 2 

 

• 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 
- Dinsdag 30 augustus: start trainingen jeugdteams (Senioren in onderling overleg) 
- Zaterdag 3 september: jeugdtoernooi bij Keizer Karel, Nijmegen 
- Zaterdag 3 september: oefenwedstrijden EKCA 1 en 3 bij Rivalen, Doesburg 
- Zaterdag 3 september: deadline inschrijving bardiensten en scheidsrechterstaken 
- Zaterdag 10 september: eerste competitiedag seizoen 2022-2023  
- Vrijdag 30 september: Jaarlijks Algemene Ledenvergadering 

 

• Ledenmutaties:  
Korfbal: 
Nieuwe leden :    Overgeschreven van bondslid naar speldend lid: 
Erik Buitelaar (senioren, per 01-09-2022) Gerben de Vries (senioren, per 01-09-2022) 
Kai van Gemerden (pupillen, per 01-09-2022) 
 
Bedankt als lid: 
Luna Portenge (pupillen, per 01-07-2022) 
Jazz Lynn Leenders (pupillen, per 01-10-2022) 
Jace Leenders (kangoeroe, per 01-10-2022) 
 
Crossminton: 
Bedankt als lid: 
Annelies Goorhuis (per 01-10-2022)     

 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Reyer en Dirk-Jan 
 
 
Bijlage:  trainingsrooster 
  

http://www.ekca.nl/
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Bijlage: trainingsrooster 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag: 
 

Team  Starttijd Eindtijd Veld 

F / Kangoeroes (5+) 18.00 19.00 1 

E1/E2 18.00 19.00 5 

D1 18.00 19.00 4 

C1 18.30 19.30 3 

Crossminton 19.15 20.30 (c.q. einde 
avond) 

1 en 2 

Trimmers 19.30 20.30 3 

A1 19.15 20.30 5 

Senioren 4 / Midweek 19.30 20.30 4 

Senioren 1 en 3 20.30 21.45 4 en 5 

 
Woensdag 
 

Team  Starttijd Eindtijd Veld 

Crossminton Onderling 
overleg 

 1, 2 en3 

 
 
Donderdag: 
 

Team  Starttijd Eindtijd Veld 

E1/E2 18.00 19.00 1 en 2 

D1 18.00 19.00 4 

C1 19.00 20.00 4 

A1 19.15 20.30 3 

Senioren 4 / Midweek 19.30 20.30 2 

Senioren 3  19.00 20.15 5 

Senioren 2 20.15 21.30 5 

Senioren 1 20.15 21.30 4 

 
 
 

Schematische weergave velden 

Veld 1 Veld 2 Veld 3 
 

Tegels Veld 4 Veld 5 
 


