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

in uitzonderlijke tijden 

Bestuurspraatje 

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving, maar zoals in dit Korfpraatje te lezen ook op onze vereniging. We 

vinden het fijn dat we in deze periode ook een aantal mooie initiatieven zien ontstaan. Zo zien wij teams en (Excelsior-)vriendgroepen 

al digitale “borrels” organiseren en hebben een groot aantal leden afgelopen week een korfbalpaal in bruikleen genomen om toch 

nog een beetje fit te blijven. De foto’s verderop in dit Korfpraatje spreken voor zich. 

Gelukkig kunnen we dit in het digitale tijdperk waarin wij leven gemakkelijk met elkaar delen. Blijf dit doen en houd contact met 

elkaar! Vergeet ook vooral niet om @ckvexcelsior te taggen op social media. 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen gezond is en blijft. Volg de richtlijnen van het RIVM en let een beetje op elkaar.   

Bestuur C.K.V. Excelsior 
 

Update Corona virus maatregelen tot 6 april , geen competitie tot 1 juni  

Afgelopen week is er weer een hoop gebeurd rondom het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen. Het bestuur van 

Excelsior steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. 

Er heerste deze week echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in 

deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van 

het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal 

in eerste instantie te lezen was. 

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd: 

▪ Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; 

▪ Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte; 

▪ Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen 

dient te worden; 

▪ Op bovenstaande wordt gehandhaafd; 

▪ Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen; 

▪ Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden; 

▪ Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd. 

Vooruitlopend op de verdere besluiten heeft het korfbalverbond (KNKV) al besloten om ook de veldcompetitie in zijn geheel af te 

gelasten. Over de afwikkeling van de veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling - besluit het KNKV 

uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie. 

Mocht er meer duidelijkheid zijn omtrent verdere maatregelen voor sportverenigingen dan melden wij dit natuurlijk zo snel mogelijk. 
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Consequenties evenement en activiteiten Excelsior  

De komende periode stonden er meerdere activiteiten en evenementen gepland. Momenteel wordt er in 

verband met het coronavirus per evenement/activiteit geïnventariseerd wat de gevolgen zijn. Zie onderstaand 

de updates per evenement/activiteit. 

Eindbuffet zaal 

Vorige week zaterdag stond het eindbuffet van het zaalseizoen op de planning bij Sportcafé de Mookies. In 

overleg met Willem & Leny gaan we op een later moment bekijken of wij op een ander moment een gezellige 

avond kunnen organiseren. 

Ontdek Historisch Delft (jubileumactiviteit) 

Vorige week zondag stond in verband met het 100-jarig jubileum van Excelsior de wandeltocht door de Delftse 

binnenstad op de planning. De jubileumcommissie gaat op zoek naar een nieuwe datum. 

KT2 training 

Een aantal Excelsior-trainers heeft zich aangemeld voor de training Korfbaltrainer 2. Deze trainingen worden 

opnieuw georganiseerd in het seizoen 2020 – 2021. 

Algemene Leden Vergadering 

De algemene ledenvergadering van 27 maart is zoals eerder gecommuniceerd afgelast. Zodra wij meer weten, 

en de mogelijkheid zien om de vergadering te laten plaatsvinden, zullen wij dit publiceren. 

Schoolkorfbaltoernooi 

Het schoolkorfbaltoernooi 2020 is afgelast. 

Jubileum Sponsorloop 

De Jubileum Sponsorloop die gepland stond op dinsdag 7 april is voor nu afgelast. De jubileumcommissie 

gaat op zoek naar een nieuwe datum. 

Jeu de Boules toernooi (jubileumactiviteit) 

In verband met het 100-jarig jubileum van Excelsior stond er op 24 april een Jeu de Boules-toernooi gepland. 

Deze gaat helaas ook niet door op deze datum. De jubileumcommissie gaat op zoek naar een nieuwe datum. 

Bootcamp op strand (jubileumactiviteit) 

In verband met het 100-jarig jubileum van Excelsior stond er op 13 mei een bootcamp op het strand gepland. 

Deze gaat helaas ook niet door op deze datum. De jubileumcommissie gaat op zoek naar een nieuwe datum. 

Dubbelschiettoernooi - Jubileumeditie 

Ook het Dubbelschiettoernooi gaat niet door op de geplande datum, Hemelvaartsdag donderdag 21 mei. Er 

wordt gekeken naar de mogelijkheid om later dit jaar alsnog het Dubbelschiettoernooi te organiseren. 

Pinksterkamp (jubileumactiviteit) 

Het speciale jubileum Pinksterkamp gaat dit jaar niet door, maar kan gelukkig volledig worden verplaatst naar 

Pinksteren 2021! Noteer dus alvast in de agenda: EXCELSIOR JUBILEUMKAMP 21 T/M 24 MEI 2021! 

De eerste termijn voor het Jubileumkamp is reeds geïncasseerd bij de deelnemers. De eerste aanbetaling zal 

binnenkort worden teruggestort aan de deelnemers (behalve als de deelnemers het bedrag willen laten staan 

bij Excelsior, meld je dan voor 15 april bij micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl). Deelnemers die zich hebben 

ingeschreven voor het kamp zullen volgend jaar voorrang krijgen bij inschrijving, zodat zij (indien gewenst) 

verzekerd zijn van een plek. 

Receptie 100-jarig-bestaan Excelsior 

De jubileumcommissie en het bestuur beraden zich op dit moment over het doorgaan van de receptie ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Excelsior op woensdag 17 juni 2020. Hier zal uiterlijk op 6 april een 

besluit over worden genomen. 

mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
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Jubileumdag 

De jubileumcommissie en het bestuur beraden zich op dit moment over het doorgaan van de Jubileumdag 

op zaterdag 20 juni ter gelegenheid van het 100-jarig-bestaan van Excelsior. Hier zal uiterlijk op 6 april een 

besluit over worden genomen. 

Zomerkamp 

Vooralsnog gaat de zomerkampcommissie er vanuit dat het Zomerkamp “gewoon” doorgaat van 18 t/m 25 

juli 2020. Uiteraard houden ook zij de situatie nauwlettend in de gaten. Mochten hier wijzigingen zijn, dan 

wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
 

Onze nieuwe marketing/pr-functionaris (kandidaat) 

In 2020 wil het bestuur van CKV-Excelsior zich richten op een aantal punten waarvoor zij plannen heeft 

gemaakt. Deze plannen zouden gepresenteerd worden op de JAV, die door de coronatoestand helaas nog 

niet heeft plaats kunnen vinden. Een van deze punten was beleidsvoering voor marketing, communicatie en 

PR. Het bestuur denkt dat hier voor onze vereniging veel te winnen valt. Omdat dit onderdeel een vrij breed 

veld beslaat, vindt het bestuur ook dat er een aparte functionaris in het bestuur moet zijn die dit stuk trekt. 

Op de JAV had het bestuur het plan willen presenteren, tegelijk met een kandidaat voor deze nieuwe functie.  

Omdat de JAV waarschijnlijk nog even op zich moet laten wachten, en het bestuur al wel graag wil beginnen 

met haar plannen, wil het bestuur via artikel 14 van de statuten iemand als nieuw bestuurslid kandidaat stellen, 

namelijk Job van de Berg. Job heeft verklaard de plannen van het bestuur rondom marketing en PR concreet 

te willen maken en te willen uitvoeren. Job kent de vereniging goed, is al lang lid en heeft bovendien vanuit 

zijn werk ervaring met het werk en de verantwoordelijkheid die hoort bij de functie. 

Volgens artikel 14 van de statuten kan het bestuur een nieuw bestuurslid benoemen 4 weken nadat deze 

persoon kandidaat gesteld is. De leden kunnen tot 4 weken na de kandidaatstelling een tegenkandidaat bij 

het bestuur brengen. Bij deze stelt het bestuur Job van de Berg dus kandidaat voor de functie van marketing 

en pr. 

Erik van der Kramer 

Secretaris CKV-Excelsior 
 

Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit jaar naar hun zin hebben gehad bij onze mooie vereniging en hopen daarom 

dat zij ook komend jaar lid blijven. 

Zij die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit vóór 1 mei schriftelijk of per e-mail 

aan het secretariaat doorgeven, anders loopt je lidmaatschap voor een jaar door. 

Het bestuur verneemt graag waarom je het lidmaatschap opzegt.  

Ook het omzetten van spelend lid naar niet-spelend lid graag voor 1 mei schriftelijk of per e-mail doorgegeven 

aan het secretariaat. 

Het emailadres van de secretaris is secretaris@ckv-excelsior.nl. 

Erik van der Kramer 
 

Supermooi initiatief  

Onze vereniging telt menig WhatsApp-groepen, waaronder de groepsapp “Trainers A tm F 2019-2020”. In 

deze groepsapp werd afgelopen dinsdag 24 maart een app geplaatst door Janneke, moeder van Roos (E2), 

Sara (E3) en Tijs (F1): 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Lieve mensen,  

Wie heeft er nog beschermde materialen liggen zoals (vuurwerk)brillen of mondmaskers? Ze zijn zo keihard 

nodig! Al is het er maar eentje, alles helpt! 

Dank, Janneke 

Het initiatief van Janneke is door velen van ons omarmd. De redactie heeft het vandaag bij haar nagevraagd 

en de opbrengst is in een paar dagen tijd al 100+ gezichtsbeschermers en andere spullen. Deze zullen allen 

worden gedoneerd aan de zorg en andere instellingen die ons zo goed als mogelijk door crisis proberen te 

helpen. 

De oproep van Janneke blijft staan. Want er is hulp nodig vanuit de hele samenleving. Dus kan je Janneke 

helpen met haar initiatief, help dan. De contactgegevens van Janneke zijn bekend bij redactie, te bereiken via 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl. 
 

Gelukkig hebben we de foto’s nog…  

Digitale teamborrel Excelsior 8 

  

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Stay home, stay fit 

 
 

  



 

 

C .K .V .  Excels io r  Het Korfpraat je nr .  02 6 

 Wees en b l i j f  gezond  

 

 

 

 

B2: “ik mis je”  

In de groepsapp van B2 spreken we de hechtheid van het team aan om elkaar in deze lastige tijd te steunen. 

Het volgende “app-gedichtje” maakte heel wat gevoelens los en leidde tot een enorme onderlinge steun: 

Hoi B2, hoe is het met jullie? Ik mis jullie. 

@Angela: ik mis je, zoals jij kan groeien in een match en verdedigend sterk zijt. 

@Demi: ik mis je, als 3e coach in het veld die het team meeneemt in de wedstrijd.  

@Sara: ik mis je, als speler die lenig is en veel kansen kan creëren. 

@Julia: ik mis je, als waardevolle speler van B2, wat de coaches waarderen. 

@Angelo: ik mis je, als de creatieve speler die de "Angelo"-bal heeft gecreëerd... jeej! 

@Cas: ik mis je, als de speler met de grootste groei dit seizoen in B2! 

@Jay: ik mis je, als een van de felste en snelste spelers van dit team. 

@Jochem: ik mis je, voor ons blijf je een B2'er, we hopen je snel weer te zien. 

@Sander: ik mis je, als speler die met z'n ervaring kan korfballen op gevoel. 

@Trainer Lucia: ik mis je, als geduldige trainer, want B2 is a handfull. 

@Coach Dik: ik mis je... enorm. 

Onder andere werd in de 100+ appjes geappt: 

@B2: Ik mis jullie ook heel erg! Wij hebben een korfbalpaal van Excelsior geleend dus ik kan nog lekker blijven 

oefenen! 

@B2: Ik mis jullie ook hoor. Mijn leven is veel te rustig zonder dat jullie me twee uur per week op mijn tenen 

houden. 

@Demi: Het is altijd gezellig met jou en die gezelligheid mis ik echt aan je dus ik hoop je weer snel te zien deem!! 

@Angelo: Altijd gezellig met jouw tijdens de trainingen en als we afspreken! 

@Julia: Ik mis onze gezellige en grappige gesprekken en ik mis mijn chummie. Hopelijk kunnen we elkaar snel 

nog een keer zien! 

@Juan: ik mis jou mooie nieuwe gymschoenen die ons de ene na de andere overwinning zouden moeten brengen 

…en zo ging het zaterdag nog een tijdje (twee uur lang!) door. 

B2, en alle andere teams en elke Excelsioriaan: hou vol en blijf gezond! 
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Onze sponsoren 

In tijden van nood moeten we elkaar steunen. Dat geldt voor alle gelederen van onze mooie vereniging. Naast 

de steun in de teams, individuele steun, steun vanuit bestuur en commissies, zijn we ook dankbaar voor de 

blijvende steun van onze (Korfpraat)-sponsors. 

 

 

 

 

 

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
https://www.topdesk.com/nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.lennekemeijer.nl
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