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

in uitzonderlijke tijden 

Vier “nieuwe” spelers voor Excelsior  

 

Deze foto is gephotoshopt. De vier “nieuwe” spelers staan niet daadwerkelijk naast elkaar op ’t Veld, want dat mag uiteraard niet. 

Het zal de meeste trouwe volgers van korfbalvereniging C.K.V. Excelsior niet ontgaan zijn. Op originele wijze heeft de vereniging via 

haar sociale mediakanalen maar liefst vier aanwinsten voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Met Shera Desaunois en Lisanne Bron 

keren twee kinderen van de club terug op sportpark Biesland. Daarnaast presenteerde Excelsior ook twee nieuwe gezichten. Jelmer 

Beijeman komt over van Overgangsklasser SDO/BlijWerkt en Corné de Broekert speelde vrijwel zijn gehele carrière bij Eersteklasser 

Tjoba. 

Zelden zullen nieuwe spelers binnen de korfbalwereld op zo’n spectaculaire manier gepresenteerd zijn aan het grote publiek. Het is 

dan ook niet niks om in een klap vier nieuwe spelers te mogen aankondigen als versterking voor de toch al goed bezette selectie. 
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Even spectaculair is de rentree van Shera Desaunois bij Excelsior. Begonnen als pupil heeft ze de volledige 

jeugdopleiding doorlopen. En met succes, want er prijken meerdere NK’s op Hoofdklase niveau en vele 

kampioenschappen achter haar naam. Ook in het eerste team heeft Desaunois naam gemaakt als vaste waarde 

en afscheid genomen als aanvoerster van het vlaggenschip. Na een succesvolle periode bij Excelsior heeft 

Desaunois in 2017 een uitstap gemaakt naar het Haagse HKV Achilles. In dienst van de Haagse Leeuwen werd 

Desaunois zelfs opgeroepen voor het nieuw opgerichte Surinaamse korfbalteam en heeft met Suriname 

meerdere internationale toernooien mogen spelen en op het afgelopen WK geschiedenis geschreven door als 

zesde te eindigen. 

Een ander kind van de club die wederom gepresenteerd is aan het grote publiek is Lisanne Bron. Officieel 

nooit gestopt, maar wegens haar zwangerschap niet meer begonnen aan het huidige seizoen. Nu, na de 

geboorte van dochter Jada, is ze vastbesloten om zich nog een keer op te laden en de strijd aan te gaan. 

Unfinished business. Bron is voor velen een bekende naam, wellicht nog wel bekender onder de achternaam 

Halbe. Opgegroeid op het korfbalveld van Excelsior heeft ook zij de volledige jeugdopleiding met veel succes 

doorlopen. En met meer dan 180 wedstrijden in Excelsior 1 heeft ze haar waarde wel bewezen. Na een uitstap 

van twee jaar bij Nieuwerkerk keerde ze voor het seizoen 2018-2019 weer terug op het oude nest. En na een 

break van een seizoen is ze weer klaar voor nog meer wedstrijden in het zwart-wit-zwart. 

Grote onbekende is Corné de Broekert (22), woonachtig in Delft en afkomstig uit het Zeeuwse ‘s Heer 

Hendrikskinderen. Als E-pupil is De Broekert begonnen met korfballen bij Tjoba uit zijn geboortedorp en voor 

de trouwe volger van Excelsior 1 geen onbekende tegenstander. De student Management in the Built 

Environment aan de TU Delft is voor zijn studie in Delft komen wonen en heeft daardoor noodgedwongen 

afscheid moeten nemen van het korfballen bij Tjoba. In zijn eerste jaar heeft hij een seizoen in de selectie van 

het Haagse HKV/Ons Eibernest gespeeld en in het seizoen daarna als “oproepkracht” bij Tjoba en weer een 

jaar later de Delftse studentenvereniging Paal Centraal. De Broekert begon het korfbal en het clubgevoel te 

missen en besloot om een paar keer mee te trainen bij Excelsior. Dit is van beide kanten goed bevallen 

waardoor De Broekert zich officieel aansluit bij, zoals hij nu al zegt, “de mooiste vereniging van Delft”. 

Als laatste en misschien wel de meest verrassende aanwinst in jaren. Na jaren van korfbal op Hoofdklasse en 

Overgangsklasse niveau gespeeld te hebben bij SDO/BlijWerkt heeft de 27 jarige Jelmer Beijeman besloten 

om de overstap naar de Excelsior te wagen. Beijeman, in het dagelijkse leven Accountmanager bij Groenendijk 

Bedrijfskleding in Woerden, was niet alleen vaste basisspeler bij SDO/BlijWerkt. Hij was de gangmaker, 

doelpuntenmachine en de laatste seizoenen de vedette van deze Kamerikse korfbalmachine. Mede door zijn 

bijdrage wist deze kleine vereniging met zo’n 200 leden met enige regelmaat te promoveren naar de zaal 

Hoofdklasse en speelde het enkele jaren achtereen op Hoofdklasse niveau op het veld. Het afgelopen seizoen 

speelden de Oranjehemden zowel in de zaal als op het veld in de Overgangsklasse, waarmee Beijeman het op 

sportpark Biesland al eens opnam tegen zijn toekomstige ploeggenoten. Met de komst van de ervaren 

Beijeman slaat Excelsior een grote slag. 

Vier spelers die allen vanuit een andere situatie gekozen hebben om (weer) bij Excelsior te komen korfballen. 

Voor Bron was de keuze niet meer dan logisch. “Ik wil graag nog meer wedstrijden spelen voor Excelsior en 

heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Na mijn zwangerschap probeer ik weer zo fit mogelijk te worden, 

zodat ik een grote bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de club. Voor mij was er eigenlijk maar één 

optie en dat was om weer te gaan spelen.” 

Voor Desaunois en De Broekert is de reden vrijwel gelijk. Beiden begonnen het korfbalspelletje toch wel te 

missen. Voor Desaunois, Verhuur en Informatie medewerker bij DUWO was er maar een keuze mogelijk. 

“Excelsior heeft altijd een mooie plek in mijn hart gehad en gehouden. Het is fijn om nu weer terug te zijn en 

weer te kunnen genieten met vrienden op de zaterdagen binnen en buiten het veld.” 
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De Broekert heeft het gemis aan korfbal al proberen op te vangen door een kort avontuur bij HKV/Ons 

Eibernest en Paal Centraal. Doordat hij al enkele mensen binnen Excelsior kent was het voor hem een 

makkelijke manier om contact te leggen en een paar keer mee te trainen. “Ik studeer en woon nu in Delft en 

begon het spelletje, dat ik al van jongs af aan speel, te missen. Excelsior komt het meest in de buurt van het 

niveau waar ik met Tjoba op heb gespeeld. Tegen een paar spelers van de huidige selectie heb ik al eens 

gespeeld met Tjoba.” 

Het verhaal van Beijeman lijkt bijna te romantisch om waar te zijn. Voor de liefde verhuist hij aankomende 

zomer naar Delft waar hij gaat samenwonen met Mariska de Vroed. Dat is volgens Beijeman een van de 

redenen om bij Excelsior te gaan spelen. “Mariska zeurt al zes jaar dat ik bij haar vereniging moet komen 

spelen.” Een meer praktische reden is natuurlijk zijn verhuizing naar Delft en het feit dat ook hij geen 

onbekende is binnen de vereniging. Met enige regelmaat was hij te zien in de sporthal of in de kantine. Ook 

speelde hij met zijn huidige club SDO/BlijWerkt enkele malen tegen Excelsior. De laatste confrontatie wist hij 

met “zijn” club met 13-18 te winnen. 

Hoewel de achtergrond voor ieder anders is, hebben de aanwinsten zeker wat gemeenschappelijk. Ze komen 

allemaal korfballen bij Excelsior voor de gezelligheid, maar zeker ook voor de prestaties. Of zoals Beijeman 

omschrijft; “Winst in het veld en gezelligheid buiten het veld.” Desaunois vult verder aan dat “plezier maken 

belangrijk is, maar het draait ook om presteren en succes hebben.” En ook De Broekert komt met eenzelfde 

soort reactie; “Naast een leuke tijd buiten het veld zijn voor mij de prestaties en inzet binnen het veld ook 

zeker van belang.“ 

De verwachtingen zijn met de komst van vier versterkingen hooggespannen. Een echte verwachting uitspreken 

doen de vier nieuwelingen niet, al is het duidelijk dat ze alle vier voor het hoogst haalbare willen gaan. Waar 

mogelijk bovenin meedraaien en het uiterste eruit halen. Al heeft Beijeman wel een idee hoe hij zou willen 

gaan korfballen met Excelsior. “Ik wil op dezelfde verzorgde manier gaan korfballen zoals Ajax voetbalt”, aldus 

Beijeman met een knipoog richting zijn nieuwbakken trainer Ronald Berrevoets. 

Bestuurslid Technische Zaken Nelleke Kamps is uiteraard in haar nopjes met deze vier aanwinsten. “Ik ben 

trots dat we als vereniging twee kinderen van de club bereid hebben gevonden om weer te gaan spelen. Met 

Shera Desaunois en Lisanne Bron halen we veel ervaring binnen. Datzelfde geldt voor Jelmer Beijeman, die 

zich zowel in de Overgangsklasse als in de Hoofdklasse bewezen heeft als een echte strijder en 

doelpuntenmachine. Een echt buitenkansje. Ik denk dat de komst van deze drie ervaren spelers een zeer goede 

aanvulling is op onze relatief jonge selectie.” Ook over de komst van De Broekert is Kamps zeer tevreden. “Met 

het aantrekken van Corné de Broekert halen we een jonge speler binnen die eerder al bij Tjoba in het eerste 

speelde. Dat laat zien dat hij over voldoende korfballende kwaliteiten beschikt. Hij kan zich bij ons nog verder 

ontwikkelen en hopelijk ook na zijn studie van meerwaarde blijven voor onze vereniging.” 
 

FOUR “NEW” PLAYERS FOR EXCELSIOR! 

For those who find the above text complicated and too long ... check TEAM NEWS on the site!!! You will see 

a video of one minute per player and you will know everything! 
 

Nieuwe leden 

Zelfs in deze woelige tijden mogen wij nieuwe leden verwelkomen. Dat geeft eens te meer aan hoe sterk onze 

vereniging is     ! 

Ramon (Pupillen), Finn (Pinguïns), Raphaël (Peuters) en Eline (Aspiranten): Welkom bij CKV Excelsior! En veel 

korfbalplezier (wanneer het weer kan)! 
 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/
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Leny en Willem… bedankt!  

Afgelopen zaterdag konden we terecht bij Sporthal de Buitenhof voor een heerlijke – en ons zo vertrouwde – 

maaltijd, bereid door Leny en Willem. In deze tijden zijn deze initiatieven super, ze helpen ons en… ze zijn 

lekker! 

Leny en Willem, ontzettend bedankt hiervoor! Onderstaande fotoreportage laat zien dat onze vereniging hier 

een enorme behoefte aan had. 
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Sportpark Biesland ligt er mooi bij !  

Verlangen jullie ook zo naar onze sportvelden in sportpark Biesland? Wij mogen er niet komen, maar 

moedertje Natuur gelukkig wel. En zij doet flink haar best om het sportpark mooi te houden, getuige 

onderstaande foto’s      . Dank je wel, moedertje Natuur, dat je ons sportpark zo goed verzorgt! 
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Caro ’s tassie en BINGO! 

Lieve Excelsior familie, 

Wat mis ik jullie en mijn geliefde clubhuis! Het samen zijn, het sporten en natuurlijk "mijn" keuken. Na de 

verbouwing van de keuken had ik zoveel zin om jullie allen weer te voorzien van iets lekkers! Het loopt allemaal 

anders nu. 

Toch wil ik jullie graag verrassen met iets lekkers uit de keuken van Caro. In dit geval mijn eigen keuken. Samen 

met mijn partners in crime, Henk en Margreet bieden wij aan: 

EEN ZATERDAGAVOND-VERRASSINGSTAS 

Met daarin iets lekkers voor bij de koffie uit eigen keuken! Verder is de tas voorzien van een hapje en een 

drankje. Verdere inhoud blijft een verrassing, maar ik kan nog wel verklappen dat je per persoon een 

bingokaart in de tas vindt. Hiermee kun je meespelen met de online bingo op zaterdagavond 25 april. 

Rond 19:30 uur kun je de sessie alvast openen, waarna wij de deelnemers toelaten. Om 20.00 uur start de 

online bingo. Per mail ontvangen de deelnemers een link om deel te nemen. 

De tas is op te halen in CARO'S DRIVE THRU - DONKERSTRAAT 46 DELFT - 25 APRIL TUSSEN 16.00 EN 

18.00 UUR. 

xCaro 

Nagekomen: Er kan helaas niet meer worden ingeschreven, het maximum aantal deelnemers is bereikt. 
 

Raphaël 

Ons jongste lid Raphaël geniet in zijn Excelsior hoodie van de zon! En gaat op (Excelsior-)berenjacht!         

🖤🤍🖤 

Heb jij je hoodie nog regelmatig aan? Tag @ckvexcelsior. 
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Hoe gaat het met… B2?  

“Hoe gaat het met…?” is een nieuwe rubriek, waarvan de redactie graag ziet dat er inzendingen via 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl volgen. Doel van deze rubriek is dat we op persoonlijke wijze elkaar op de hoogte 

brengen hoe het met “ons” – in de breedste zin van het woord – gaat. 

Deze rubriek trappen we af met B2. Met B2 gaat het goed. Er is veel app-contact en af en toe wordt er 

afgesproken om met twee spelers een balletje te schieten bij een van ons thuis. Uiteraard met (ik word moe 

van deze bijzin) “gepaste afstand”. 

We kunnen niet trainen en onze sport beoefenen, net zoals iedereen. Maar we willen wel een team blijven en 

daar hoort een stukje structuur bij. Daarom hebben de coaches bedacht: we doen volgens een vastgelegd 

schema, op de woensdag en zaterdag, via de app een shout-out van een speler/trainer/coach naar elkaar. De 

shout-out kan klein zijn, mag groot zijn, maar het gaat erom dat we iets positiefs delen waar we allemaal wat 

aan hebben. 

B2 heeft intussen al meerdere shout-outs gedaan: 

▪ Demi heeft een filmpje gemaakt met een door haar gemaakte “perfecte strafworp”. Sander twijfelt eraan 

of er geen meerdere takes zijn geweest om het filmpje op te nemen, waarop Demi hem meteen heeft 

uitgedaagd voor een strafworp-battle. 

▪ Angela heeft ons verteld dat ze éindelijk tijd heeft voor haar vele huiswerk. Beter dan dit kun je je tijd niet 

gebruiken      ! 

▪ Coach Dik heeft ons laten zien dat hij ook in huis “op de fiets” in beweging is met een hometrainer en een 

daaraan gekoppeld softwareprogramma. Mij viel het op dat er een snelheid van 15 km/u op de monitor 

stond en ja… wie fietst dat niet!? Het verweer van Dik: ik ging bergop! (uh-huh…      ) 

▪ Cas heeft een geweldig recept voor een toetje (of tussendoortje) met ons gedeeld. 

▪ Tot slot hebben we een criticus in ons midden, namelijk Meester Sander. Elke shout-out wordt door hem 

beoordeeld en krijgt een cijfer. Nadat we onze shout-out hebben geplaatst, wachten we met trillende app-

vingertjes op het oordeel van Meester Sander. Gelukkig heeft tot nu toe iedereen een voldoende gekregen 

       . 

▪ Het recept van Cas heb ik vandaag uitgeprobeerd. Samengevat: zeer geslaagd, superlekker, aan te raden, 

dank-je-wel-Cas en… een prachtige foto van het resultaat, inclusief hartjes-aardbei als shout-out naar de 

gehele vereniging      (photo made by Julia - B2). 

#StaySafe, xJuan 

  

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R469434/smeltende-chocoladecakejes
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Mooie opbrengst Jantje Beton Collecte  

CKV Excelsior haalt EUR 513,86 op zodat meer kinderen kunnen spelen. De eerste week van maart gingen 

jeugdleden van CKV Excelsior langs de deuren tijdens de Jantje Beton Collecte. Samen met 40.000 vrijwilligers 

haalden ze geld op zodat meer kinderen kunnen spelen. 

Het belang van spelen 

Spelen is belangrijk, en daarom zeggen wij: stop nooit met spelen. Kinderen moeten bewegen voor een 

gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en 

omgaan met tegenslagen. 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts een keer per week vrij buiten. Spelen houdt 

je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen. 

Over Jantje Beton 

Daarom faciliteert Jantje Beton al bijna vijftig jaar spelen; van het begeleiden van het aanleggen van 

speelplekken, tot voorlichting bij gemeente en ouders. Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote 

collecte. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere 

helft is voor de clubkas van de deelnemers.  

Super dankjewel  

Iedereen die gecollecteerd en gedoneerd heeft: super dankjewel! 
 

Opzegging lidmaatschap 

Herhaald stukje! Want 1 mei komt naderbij! 

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 
 

  

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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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/
https://www.015rijopleidingen.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.lennekemeijer.nl
https://www.suzukidelft.nl/
http://www.esfiscaal.nl/
https://www.bjornd.nl/nl/home
http://www.g-kracht.com/
https://www.wasmachinehuis.nl/
http://www.servintec.nl/
https://www.cooljob.nl/wooningairco.html
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