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Het Korfpraatje 
Het Korfpraatje is het mededelingenblaadje van C.K.V. Excelsior 

in uitzonderlijke tijden 

Redactiepraatje 

Lieve Excelsiorianen, 

In deze ongekende tijden moet zelfs een statuut als de Korfpraat eraan geloven. Geen wedstrijden voorlopig, dus geen programma, 

opstellingen en wedstrijdverslagen. Geen trainingen voorlopig, dus geen trainingsschema’s van senioren t/m pinguïns en recreanten. 

Geen activiteiten voorlopig, dus geen kalenders en aankondigingen. 

Maar… we willen als Excelsior wel met elkaar in contact blijven. Dat deden we de afgelopen week al via de site en Facebook. Dit 

mededelingenblaadje Het Korfpraatje is daar een verlengstuk van. 

Het Korfpraatje is in vergelijking met de Korfpraat kleiner van vorm en sober aangekleed, omdat de redactie dat beter bij de huidige 

crisissituatie vindt passen. De inhoud van Het Korfpraatje is tweeledig: informatief en positief. Het Korfpraatje is ontstaan uit de 

behoefte van de vereniging om belangrijke mededelingen bij alle Excelsiorianen te kunnen brengen. Maar ook om een platform(pje) 

te bieden om positieve dingen met elkaar te delen. Een zogezegd “praatje” met elkaar maken. 

Dus heb je de komende tijd iets positiefs te vertellen wat betrekking heeft op onze vereniging (zoals een Excelsior-baby (zie hieronder 

      )), iets waarvan je denkt dat je onze verenigingsgenoten blij mee kunt maken, stuur het dan naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl. 

Tot slot, ik hoop dat jullie gezond zijn. En ik hoop dat jullie de richtlijnen van de instanties opvolgen, maar bovenal, dat jullie het 

gezonde verstand gebruiken om gezond te blijven. En ik hoop dat je je medemens helpt op een voor jou veilige manier. 

Heel veel liefs, kracht en sterkte, 

Redactie Het Korfpraatje 

Juan 
 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Babypraatje 

We verwelkomen Jada en Thijs. Lisanne en Bertjan zijn dolgelukkig met Jada, geboren op 27 februari 2020. 

Leanne en Wouter zijn de trotse ouders van Thijs, geboren op 19 maart 2020. 

Nieuwe mama’s en papa’s… gefeliciteerd! 
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Corona-maatregelen verlengd t/m 6 april  

Het kabinet heeft zondag 15 maart opnieuw vergaande maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het 

coronavirus. Scholen, kinderopvangcentra, horeca, maar ook sportverenigingen in heel Nederland moet de 

deuren gesloten houden t/m 6 april. Deze maatregelen zijn dus nog aanvullend op de eerder aangekondigde 

maatregelen die zouden gelden t/m 31 maart. 

Excelsior schrapt dus ook al haar activiteiten t/m 6 april. Onder verenigingsactiviteiten van Excelsior vallen 

naast de trainingen en wedstrijden, de oudertraining, de loopgroep en de tennis: 

21-03-2020 Eind buffet zaal 

22-03-2020 Ontdek Historisch Delft (jubileum activiteit) 

23-03-2020 KT2 training 

27-03-2020 Algemene Leden Vergadering 

31-03-2020 Trainersbijeenkomst 

04-04-2020 Schoolkorfbaltoernooi 

07-04-2020 Jubileum Sponsorloop 

Als er meer bekend is zullen we proberen de activiteiten opnieuw te plannen. Ook willen we commissies 

oproepen vergadering en bijeenkomsten tot nader order uit te stellen. 

Begin deze week verwacht het KNKV nadere informatie te kunnen geven over welke gevolgen deze maatregel 

heeft voor het verdere verloop van de zaalcompetitie en evenementen. 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1209-alle-activiteiten-trainingen-en-wedstrijden-afgelast-tm-31-maart
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1209-alle-activiteiten-trainingen-en-wedstrijden-afgelast-tm-31-maart
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Excelsior volgt berichten vanuit het RIVM en het KNKV natuurlijk op de voet. Mochten wij meer of andere 

informatie ontvangen dan zullen wij dit vanzelfsprekend zo snel mogelijk delen. Mochten er vragen zijn, mail 

gerust naar voorzitter@ckv-excelsior.nl. 
 

Blijven korfballen? Neem een korfbalpaal in bruikleen  

Door alle maatregelen die er momenteel genomen worden in de wereld komen de meeste van ons niet op 

veel plekken meer. Als het goed is zijn de meeste van ons zelfs alleen maar thuis en lopen we af en toe een 

stukje hard of wandelen we een rondje. Om jullie toch te kunnen laten trainen hebben wij een klein team 

opgericht om korfbalpalen, manden, voetstukken en ballen uit te lenen. Materialen afhalen is dinsdagavond 

24 maart mogelijk tussen 19:00 en 21:00 uur op het veld. Maar we weten dat dit niet voor iedereen zomaar 

mogelijk zal zijn. Daarom zijn we enorm blij dat we zelfs onze eigen Excelsioriaan Jesse Ekelmans bereid 

gevonden hebben om materialen te bezorgen met één van ons. Wel zijn er een aantal spelregels om het 

allemaal overzichtelijk en transparant te houden. 

Spelregels 

1. Wanneer er voor bezorgen gekozen wordt dan zal er een bezorgafspraak gemaakt worden na 

aanmelding. Zorg ervoor dat je dan ook echt thuis bent! We willen jullie graag ondersteunen en wat 

korfbal-blijdschap naar jullie huizen brengen, maar zowel afhalen als de bezorging zal wel contactloos 

plaatsvinden. Zwaaien op afstand mag natuurlijk wel! Als je je aanmeldt, zal dit verder toegelicht worden. 

2. Uiteraard zullen wij, net als iedereen, persoonlijke hygiëne goed in acht nemen voorafgaand aan het 

afhalen of de bezorging. Echter adviseren wij wel om het materiaal voor de volledigheid nog even schoon 

te maken voordat er gebruik van gemaakt wordt. 

3. Op is op, we hebben een beperkt aantal materialen beschikbaar hiervoor kunnen stellen. Maar op is op. 

4. We vertrouwen erop dat het materiaal binnen het gezin goed gebruikt wordt, maar altijd met de adviezen 

van het RIVM inachtneming. Nodig dus geen vrienden of vriendinnen uit om bij jou te komen korfballen, 

dat is helaas echt iets wat in deze tijd niet kan! Wel kun je een filmpje opnemen terwijl je bezig bent en 

deze naar onze social media sturen! Tag altijd Excelsior even, dan kunnen wij jou ook even zien! :-) 

5. Er hoeft geen borg betaald te worden, maar wanneer de uitgeleverde set niet volledig of beschadigd 

terugkeert zullen er wel kosten in rekening gebracht worden. 

6. Het inleveren en eventueel ophalen van de sets zal te zijner tijd waarschijnlijk door dezelfde personen 

gedaan worden. Om te voorkomen dat zij hier een week werk aan hebben wanneer alles weer opgestart 

wordt en we met trainen misschien te weinig materiaal hebben, willen wij jullie erop wijzen dat wanneer 

je materialen leent je er voor moet zorgen dat je op de ophaaldata ook thuis bent. 

7. Om rekening te houden met iets geks; we gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet gebeurt, maar stel dat de 

materialen bij jou gestolen worden, dan zul je dit op jouw eigen woonverzekering moeten verhalen. De 

kosten voor het materiaal zullen dan wel in rekening gebracht moeten worden door CKV Excelsior. Borg 

de materialen dus altijd op een veilige plek op, bijvoorbeeld jouw schuur of kelder! 

8. Ook dit zullen we moeten benoemen; Excelsior is niet aansprakelijk voor wat voor mogelijke negatieve 

gevolgen dan ook bij het gebruik van de materialen. Als je materialen gebruikt, ben je zelf 

verantwoordelijk voor de veiligheid en bijvoorbeeld voor de bloemetjes in jouw tuin. 

9. Bij het terugbrengen of ophalen van de materialen zullen de materialen ook weer goed schoongemaakt 

moeten zijn. We gaan ervanuit dat het virus dan namelijk bestreden is en willen daarna veilig gebruik 

kunnen maken van alle materialen bij CKV Excelsior (op ’t Veld, waar we nu al zo naar uitkijken!). 

10. Heb vooral veel plezier met het materiaal en laten we met zijn allen ook vooral omkijken naar elkaar. Bel 

jouw teamgenoten eens op om te vragen hoe het met ze gaat en om ze uit te dagen voor een filmpje 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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van hoe zij de korfbalpaal in hun tuin gebruiken. Oefen jouw doorloop, schot, vrije bal of strafworp en 

keer nog beter terug in de competitie dan dat je voorheen al was! Laten we er het beste van maken. 

Wil jij graag dat de korfbalpaal bij jou bezorgd wordt? Na aanmelding zal je een tijdsperiode toegestuurd 

krijgen waarop het materiaal bij jou thuisbezorgd wordt. Zorg ervoor dat je thuis bent, er zijn geen andere 

bezorgmomenten. 

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Job van den Berg of Sharmaine van den Hoek – Janssen. 

Onze telefoonnummers zijn bij de meeste leden bekend. Heb jij ons telefoonnummer niet? Vraag dat dan 

even aan jouw coach of iemand van de TC. Aanmelden kan via het formulier op de site. 
 

Jubileum en kampen 

Het bestuur van Excelsior heeft de jubileumkampcommissie, de jubileumcommissie en de 

zomerkampcommissie gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om indien nodig te annuleren. 

Hierover zal zo snel mogelijk (waarschijnlijk rond 6 april) een besluit vallen en gecommuniceerd worden. Je 

op dit moment nog opgeven voor de Jubileumdag en de kampen heeft geen zin. 
 

Jaarli jks algemene vergadering 

In eerdere Korfpraten is de jaarlijkse algemene vergadering aangekondigd. Deze zou plaatsvinden op vrijdag 

27 maart. 

Helaas heeft het bestuur ook dit belangrijke moment moeten afgelasten in verband met COVID-19. Omdat 

nog niet duidelijk is tot wanneer de maatregelen die zijn getroffen door de overheid zullen gelden, heeft het 

bestuur ook nog niet een nieuwe datum geprikt. 

Zodra wij meer weten, en de mogelijkheid zien om de vergadering te laten plaatsvinden, zullen wij dit 

publiceren. 

Namens het bestuur, 

Erik van der Kramer 
 

Contributie 

Beste leden, 

In deze onzekere tijden i.v.m. Coronavirus is het voor een ieder onduidelijk wat morgen gaat brengen en ook 

voor CKV Excelsior op financieel gebied. Er is besloten om de contributies voor het 2e kwartaal te innen in 

maandelijkse bedragen. Er wordt geïnd op: 

▪ 22/23 april 

▪ 25/26 mei 

▪ 22/23 juni 

Secretaris C.K.V. Excelsior 

Erik 
 

Berichtgeving vanuit KNKV 

KNKV update: besluitvorming afwikkeling competitie uitgesteld 

Het KNKV heeft donderdagavond 19 maart een nieuwe update, volgend op het bericht van 16 maart (klik hier 

voor dat bericht), verspreid met aanvullende informatie over het verdere verloop van de zaalcompetitie en de 

(eventuele) start van de veldcompetitie. Zie onderstaand het bericht van het KNKV van 19 maart. 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1213-blijven-korfballen-neem-een-korfbalpaal-in-bruikleen
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1211-knkv-update-verloop-zaal---veldcompetitie
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1211-knkv-update-verloop-zaal---veldcompetitie
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Het KNKV heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op 

te schorten tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen. In 

eerdere berichtgeving werd aangekondigd dat uiterlijk vrijdag 20 maart een mededeling zou volgen over de 

rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal, maar gezien de huidige complexe 

situatie met bijbehorende, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen neemt het KNKV langer de tijd om richting 

volgend zaalseizoen tot een weloverwogen en voor alle partijen zo goed mogelijk besluit te komen. 

Ook de besluitvorming over de afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de 

Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse (en de bijbehorende evenementen) én over de tweede 

helft van de veldcompetitie volgt (voorlopig) 6 april. Mochten de huidige kabinetsmaatregelen ook na 6 april in 

meerdere of mindere mate van kracht blijven, dan bestaat de kans dat ook (sommige) competitiebesluiten door 

het KNKV op een later moment worden genomen. 

Het KNKV begrijpt dat alle korfbalverenigingen, korfballers en fans zo snel mogelijk duidelijkheid willen, maar 

rekent op begrip voor dit besluit. 

Excelsior volgt berichten vanuit het RIVM en het KNKV natuurlijk op de voet. Mochten wij meer of andere 

informatie ontvangen dan zullen wij dit vanzelfsprekend zo snel mogelijk delen. Mochten er vragen zijn, mail 

gerust naar voorzitter@ckv-excelsior.nl. 
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