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

in uitzonderlijke tijden 

Voorzitterpraatje 

Dat het mogelijk is dat de wereld er binnen een paar dagen heel anders uit kan gaan zien, hebben wij allemaal de afgelopen 4 weken 

op ons eigen wijze beleefd. Van onbezorgd leven binnen ieders zijn of haar mogelijkheden, tot het strikt houden aan afspraken om 

deze periode door te komen. 

Vanaf het begin af aan, heeft het bestuur net als iedereen de ontwikkelingen op de voet gevolgd, en hebben wij geprobeerd iedereen 

zo goed als dat kon over de korfbal-gerelateerde zaken op de hoogte te houden. Dit hebben wij in eerste instantie vanaf 4 maart 

gedaan via ouder/groep apps als het ging over korfbal-gerelateerde zaken, daarna via het Korfpraatje, die je nu weer ontvangen 

hebt. 

Gedurende deze periode heeft het bestuur wekelijks via een digitaal platform contact met elkaar. Op deze manier proberen wij, zij 

het op afstand van elkaar, in te spelen op de laatste ontwikkelingen die er zijn. Dit betreft dat zaken die vanuit het KNKV op ons af 

komen, als het gaat over het afgelasten van de 2de helft van de veldcompetitie en de afwikkeling van de zaalcompetitie. Hierover 

lees je verderop in dit Korfpraatje de laatste stand van zaken. Wat betreft de zaalcompetitie, betekent dit dat de stand van 7 maart 

ook de eindstand is. Hoe gek dat ook klinkt op dit moment, hebben wij dan een aantal teams die kampioen zijn geworden, of soms 

al waren. Voor alle kinderen die dit aangaat, de medailles worden echt nog uitgereikt op een moment dat we allemaal weer bij elkaar 

kunnen en mogen komen op het veld. 

Verder is dinsdagavond definitief besloten om alle activiteiten rondom ons 100-jarig bestaan te verplaatsen naar 2021. Het nu 

doorgaan met het plannen en organiseren van activiteiten rondom 17 en 20 juni is gezien de huidige stand van zaken niet 

verantwoord . Ook bij navraag bij de instantie die de vergunning verleent, werd aangegeven, dat het niet de verwachting is dat rond 

dit tijdstip onze activiteiten doorgang kunnen vinden.  

Een flinke streep door de rekening van iedereen die zich op al deze activiteiten had verheugd, maar ik denk dat dit in het niet valt bij 

de problemen die om ons heen spelen.  

De jubileumcommissie zal waarschijnlijk in de loop van augustus/september met een nieuwe planning komen voor de activiteiten 

rondom ons 100-jarig bestaan in 2021. 

Verder zal er ook door de zomerkampcommissie op korte termijn informatie komen richting de ouders van de deelnemers over de 

huidige stand van zaken. 

Verderop lees je verdere informatie over de geplande activiteiten. 

Wij hopen net als iedereen elkaar op korte termijn weer op het veld te ontmoeten. 

Blijf gezond en houd je aan de maatregelen. 

Leen van den Hooff 

Voorzitter C.K.V. Excelsior 
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Ons jubileum vieren we volgend jaar! 

Het was een besluit dat helaas niet kon uitblijven. En ondanks dat het gezien de huidige omstandigheden 

eigenlijk een uitgemaakte zaak was, is het definitief doorhakken van een knoop niet altijd gemakkelijk. Maar 

de kogel is de door de kerk, in overleg met het bestuur en de Gemeente Delft heeft de jubileumcommissie 

besloten om alle festiviteiten rondom het 100-jarig jubileum van Excelsior voor dit jaar te annuleren. Dit 

betekent natuurlijk niet dat wij ons mooie jubileum zomaar aan ons voorbij laten gaan, wij zullen dit allemaal 

inhalen en 2021 omdopen in een extra jubileumjaar. 

Gevolgen 

Vanwege de huidige maatregelen waarmee we als samenleving te maken hebben gekregen zijn er de 

afgelopen periode al een aantal jubileumevenementen afgelast. Dit geldt nu dus ook voor het Jeu-de-Boule-

toernooi, de Bootcamp op strand, het Pinksterkamp, de receptie, de jubileumdag, de afsluiting met alle 

jubileumvrijwilligers en de Exit Party. 

Omdat het voor de jubileumcommissie nu ook lastig is om bij elkaar te komen, zullen wij later dit jaar bekijken 

hoe we de festiviteiten in 2021 precies zullen gaan invullen. Voor het jubileum Pinksterkamp is zoals eerder 

aangekondigd al een nieuwe datum geprikt: Pinksteren 2021 - 21 t/m 24 mei! Het zelfde geldt voor de 

jubileumdag die dit jaar gepland stond, deze schuift op naar zaterdag 19 juni 2021. 

Jubileumdag 

De jubileumdag schuift dus een jaar op. Veel mensen hadden zich natuurlijk al ingeschreven voor deze 

fantastische dag. Deze inschrijvingen blijven natuurlijk gewoon geldig voor volgend jaar. Mocht je echter nu 

al weten dat je volgend jaar helaas niet bij deze dag aanwezig kunt zijn, dan zullen wij de inschrijving natuurlijk 

terugbetalen. Uitschrijven voor de jubileumdag op 19 juni 2021 kan tot uiterlijk 31 mei 2020. Stuur hiervoor 

een mailtje naar micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl. 

Jubileum Pinksterkamp 

Zoals eerder al aangegeven is het jubileum Pinksterkamp dus een jaar opgeschoven naar Pinksteren 2021. 

Echter is de eerste termijn voor het jubileumkamp al geïncasseerd bij deelnemers. De eerste aanbetaling zal 

binnenkort worden teruggestort aan de deelnemers. Wil je volgend jaar alsnog mee en wil je het bedrag 

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. 

Blijf thuis, blijf gezond 

De jubileumcommissie wenst alle leden en betrokkenen bij Excelsior heel veel sterkte in deze rare periode. Let 

goed op jezelf en je naasten. Laten we er voor zorgen dat we volgend jaar het 100-jarig jubileum van onze 

mooie vereniging alsnog kunnen vieren. Hopelijk tot snel. 

Ron, Nelleke, Linda 
 
 

KNKV update: Besluit afwikkeling ve ld- en zaalcompetitie 

2019/2020 

In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele 

ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- 

en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten: 

  

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


 

 

C .K .V .  Excels io r  Het Korfpraat je nr .  03 3 

 Wees en b l i j f  gezond  

 

 

 

Veldcompetitie 

Beschouwd als niet gespeeld 

De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de 

helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan 

worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling van de veldcompetitie van 

volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen. 

Zaalcompetitie 

Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea) 

In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. 

Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking. 

Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames nog open 

Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen 

worden - in welke vorm dan ook - open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 

28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. 

Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk 

nadat het kabinet helderheid heeft gegeven over de consequenties. 

Wedstrijdkorfbal 

Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt 

overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze 

gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie. 

Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad 

Het bestuur is van mening dat het besluit ‘stand is eindstand’, in deze voor het grootste deel afgewerkte 

zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te 

minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het invoegen 

van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de diverse klassen 

en tot een betere competitive balance. 

Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van dit scenario zou een wijziging in de competitiestructuur met 

zich meebrengen. Het Bondsbestuur vindt het niet gepast om deze door te voeren zonder overleg met de 

verenigingen, Bondsraad en de reglementscommissie. Het Bondsbestuur gaat de verenigingen en Bondsraad 

hierover middels een enquête bevragen. Bijgevoegd bij de enquête zijn scenario’s van zowel het huidige 

voorgenomen besluit, als van de impact van een eventuele nieuwe klasse. 

De enquête wordt uiterlijk donderdag 9 april uitgezet en de verenigingen krijgen tot en met 16 april de tijd 

deze enquête in te vullen. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met de 

inhuur van de zalen voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling noodzakelijk. 

De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur en de uitkomst daarvan zal het bestuur 

zo snel mogelijk kenbaar maken. 

Meer informatie 

Dit besluit heeft op het overgrote deel van onze verenigingen invloed en het lukt ons niet om op alle komende 

vragen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers 

en fans. De meest gestelde vragen - en antwoorden - worden gebundeld in de lijst met veelgestelde vragen 

en antwoorden, te vinden op de site van KNKV. 
 

TC-mededeling 

De technische commissie zal de aanstelling van de trainers van Excelsior 2 aan het eind van dit seizoen 

beëindigen.   

https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus
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Enkele weken geleden bleek dat de samenwerking tussen Excelsior 2 en beide trainers niet goed verliep. Na 

gesprekken is het verbeterd. Maar beide trainers hebben aangegeven dat zij in het nieuwe seizoen de 

samenwerking met Excelsior 2 niet zullen voortzetten. De technische commissie betreurt de ontstane situatie 

en zal op zoek gaan naar een nieuwe invulling. 
 

Meeting D1 

Er wordt de afgelopen weken in waarschijnlijk elk huishouden behoorlijk wat gevideobeld (de redactie is niet 

geheel zeker of dit het juiste voltooid deelwoord is van het werkwoord “videobellen”      ). In verband met werk, 

contact met familie en vrienden enz. 

Excelsior is hier geen uitzondering op, getuige de onderstaande still van een videosessie van D1. 
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Support your local!  

Aanstaande zaterdag 11 april hebben leden van Excelsior een exclusieve kans! 

Zij kunnen namelijk thuis gaan genieten van de lekkerste menu's van Sportcafé 

De Mookies. Willem en Leny zijn eenmalig geopend als afhaalrestaurant. 

In verband met de huidige maatregelen kunnen bestellingen alleen 

vooraf worden geplaatst, zodat het klaar staat als je het komt afhalen. 

Bestellingen doorgeven kan tot en met zaterdag 17:00 uur via het formulier op 

de site, maar het liefst natuurlijk zo vroeg mogelijk. Willem en Leny vragen 

daarnaast om de menu's in je eentje te komen afhalen. 

Excelsior afhaalmenu: 

Saté-menu € 9,00 

Kippenpootjes-menu € 9,00 

Kroepia-menu € 9,00 

Kapsalon € 7,00 

Alle menu's zijn natuurlijk voorzien van patat. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook losse patatjes, frikandellen, 

krokketen e.d. worden besteld (via het veld “Opmerking” in het formulier op de site). 

Afhalen is mogelijk tussen 17:00 en 19:00 uur, geef bij het plaatsen van jouw bestelling aan hoe laat je de 

bestelling zou willen afhalen. 
 

BEDANKT! 

Onze vereniging heeft Leny en Willem van Sportcafé de 

Mookies met een boeket bedankt voor alle gezelligheid de 

afgelopen maanden. 

Leny en Willem bedanken alle leden van Excelsior voor de 

mooie bos bloemen en het gezellige, maar abrupt 

beëindigde zaalseizoen! 
 

Tip voor alle Excelsiorianen 

Het is een gekke tijd, voor ons allemaal. 

Een tijd van aanpassen, een tijd van 

behelpen, een tijd van luisteren(!), een tijd 

van binnenblijven(!!!). 

Binnenblijven… we kunnen mokken en het 

“ultra-stom” (woorden van onze dochter) 

vinden, maar we kunnen het binnenblijven 

ook aangenaam maken. Bijvoorbeeld, door 

een borrelplankje voor het gezin te 

serveren. Uiteraard met een Excelsior-

touch! 

#StayInside #StaySafe De Zondervannetjes 

 
 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1218-thuis-genieten-van-de-lekkerste-menus-van-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1218-thuis-genieten-van-de-lekkerste-menus-van-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1218-thuis-genieten-van-de-lekkerste-menus-van-de-mookies
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Bijdankt voor die bloemen… uh, die palen  

Ondanks dat er niet gekorfbald wordt, moesten de palen toch weer worden over gebracht vanaf de 

verschillende zalen naar onze eigen kantine. Jesse en Erik bedankt voor het regelen! 
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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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