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

in uitzonderlijke tijden 

Voorzitterspraatje  

Afgelopen donderdag was het dan zover. Na goed onderling overleg binnen de vereniging en goedkeuring van de ingediende 

plannen door de Gemeente mocht er weer getraind worden. Natuurlijk wel binnen de richtlijnen die hier voor gesteld waren. Wat 

hierbij niet vergeten mag worden, is dat er gedurende de week daarvoor veel onderling overleg is geweest tussen het bestuur van 

de Stichting Sportpark Biesland en de overige verenigingen op het sportpark. Deze goede afstemming heeft er mede voor gezorgd 

dat de eerste training een succes was.  

De reacties die ik van ouders kreeg toen zij hun kinderen kwamen afzetten op het parkeerterrein waren van "ze mogen gelukkig 

weer" tot “wat waren ze vreselijk druk en opgetogen dat ze weer mochten trainen”.  

De manier waarop iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden, ouders, trainers en spelers maakte het tot een succes. Ook de 

twee medewerkers van Bureau Handhaving die kwamen kijken of iedereen zich aan de afspraken hield, konden niet anders 

concluderen dat alles prima geregeld was en dat de afspraken werden nagekomen. Nu is het aan iedereen om dit ook de komende 

weken te blijven doen. Voorlopig zullen er tijdens de training nog coördinatoren op het parkeerterrein staan om alles in goede banen 

te leiden en vragen te beantwoorden. Natuurlijk hoopt iedereen dat na 22 mei de maatregelen weer iets verruimd worden.  

De afgelopen weken draaide bijna alles om COVID-19, maar het bestuur heeft zich natuurlijk ook gebogen over de consequenties 

die dit heeft voor de overige zaken binnen de vereniging. Zo is de TC al hard bezig met de voorbereiding voor volgend seizoen. Al 

blijft het natuurlijk afwachten op welke wijze er straks weer wedstrijden gespeeld mogen worden. Wat ook niet onbelangrijk is zijn 

de financiële consequenties voor de vereniging. Nadat de overheid al met een regeling kwam, waarbij aanspraak gemaakt kon worden 

op een eenmalige bijdrage van € 4.000,-- kwam vrijdag de mededeling, dat er een noodfonds komt waaruit de huur voor een periode 

van 3 maanden wordt kwijtgescholden. De gemeente had zelf al besloten dat er vanaf 12 maart geen huur meer in rekening gebracht 

zou worden voor sporthal de Buitenhof. Ook de huur van de Kerkpolderhal kwam vanaf die datum te vervallen. Dit alles zorgt ervoor 

dat het verlies aan inkomsten vanuit de kantine hieruit voor een groot gedeelte kan worden gecompenseerd en de financiële positie 

van de vereniging momenteel niet in gevaar komt. 

Leen van den Hooff 

Voorzitter C.K.V. Excelsior 
 

Excelsior knapt op! 

Zoals voorzitter Leen hierboven meldt, zit Excelsior absoluut niet stil in deze crisis. Er gebeurt van alles en nog wat, waaronder ook 

het opknappen van ons geliefde clubhuis ’t Veld en de omgeving eromheen. Leen, Wilco en Stefan hebben al aardig wat kunnen 

afstrepen van de to-do-lijst: 

 Nieuw scorebord plaatsen in vaste opstelling 

 Nieuw dak plaatsen op de tussenberging 

 Alle kapotte plafondplaten vervangen 

 Afzuiginstallatie vervangen incl. technische aanpassingen 

 Schopplaten op deuren kleedkamers maken 

 Alle deuren van de kleedkamers en de hal van een nieuwe laag verf voorzien 
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Verder staat er nog te gebeuren (lijst kan nog worden aangevuld): 

 Nieuwe schutting plaatsen 

 Opknappen kinderhuisje en korfbalpaal 

Onderstaande foto’s illustreren het harde werk van deze kanjers! 

 
 

Er komt weer reuring bij de Delftse sportclubs  

Uit een artikel in Delft op Zondag - 3 mei 2020 

DELFT - Na lang stilzitten mogen jeugdsporters zich sinds woensdag weer uitleven op de sportvelden. 

Maar vooral bij de jeugd van 13 tot en met 18 jaar kunnen nog lang niet alle remmen los vanwege de 

restrictie van anderhalvemeterafstand. Hoe gaan de Delftse sportverenigingen hiermee om? 

Korfbal 

Job van den Berg, bestuurslid van C.K.V. Excelsior, is blij met de versoepeling van de maatregelen. "Wij hebben 

gemerkt dat onze jeugdleden het korfballen echt hebben gemist." Aan de hand van de richtlijnen van het 

RIVM, de Gemeente Delft en de korfbalbond is in overleg met de andere verenigingen op het sportpark een 

plan van aanpak opgesteld. "De samenwerking verliep gelukkig erg soepel. Hierdoor konden onze jeugdleden 

afgelopen donderdag voor de eerste keer trainen. De belangstelling onder de jeugdleden is overweldigend. 

Vrijwel iedereen was aanwezig op onze eerste trainingsavond." Natuurlijk heeft ook de korfbalclub regels 

moeten opstellen. "Zo hebben we een 'Kiss and Ride'-zone ingericht voor het afzetten van de kinderen, blijven 

onze kantine en kleedkamers gesloten en desinfecteren we de materialen voor en na de trainingen. Voor de 

jeugdleden tot en met 12 jaar proberen we de trainingen daarnaast zo normaal mogelijk te laten verlopen." 

Training van de jeugd van 13 tot en met 18 jaar is een groter aandachtspunt, door de afstand die zij moeten 

bewaren. "Gelukkig hebben wij hele creatieve trainers die hier allemaal leuke oefenvormen op hebben 

bedacht. Al met al kijken we terug op een zeer succesvolle eerste trainingsavond." 
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WE MOGEN WEER!!! 

 

Trainingsschema t/m 19 mei  

De A-junioren zijn toegevoegd aan het trainingsschema. 

datum 17:45 – 18:45 uur 19:15 – 20:15 uur 20:30 – 21:30 uur 

▪ donderdag 7 mei  

▪ donderdag 14 mei 

▪ dinsdag 19 mei 

F-, E- en D-jeugd C- en B-jeugd A-junioren 

 

Eet een pizza… en support onze club!  

Heb je trek in een pizza (uhhhh… jaa-haa!)? Laat je ‘m het liefst thuisbezorgen om geen onnodige contacten 

op te doen (ummm… JAA-HAA!)? Bestel dan een pizza bij Domino’s volgens onderstaande instructies en spek 

daarmee de verenigingskas. Eet smakelijk! 
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Lost and found 

Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden? Geef het door aan de redactie van de Korfpraat om het in deze 

rubriek te plaatsen        

In de categorie GEVONDEN hebben we de volgende jassen in het clubhuis gevonden (zie hieronder). Zie je 

jouw jas erbij, neem dan even contact op met onze voorzitter Leen via voorzitter@ckv-excelsior.nl om je bezit 

terug te krijgen. 

 

 

 

Hoe gaat het met… de E-jeugd? 

“Hoe gaat het met…?” is een 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. 

Door Robert 

De eerste post-corona-lockdown training was vooral een feest voor de ouders en de trainers! Uitgelaten 

stonden ze op de parkeerplaats op ruime afstand van elkaar te socializen! En even de handen vrij! Even geen 

kinderen die door het huis heen stormen, de koffie omgooien en de ramen breken met rondvliegende 

korfballen. De verwachting is dat Excelsior dankzij deze training over een jaar of 5 heel veel nieuwe pinguïns 

kan verwelkomen! 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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De trainers stonden ingepakt met desinfecterende handgel 

en plastic handschoenen vol geluk de korfbalpalen en -

ballen te verplaatsen terwijl ze met glinsterende ogen naar 

elkaar keken! Wat fijn, echte mensen! We roken vol geluk 

aan het kunstgras. Of de tranen in onze ogen kwamen door 

het gelukkig weerzien, of het verse strooizand dat in onze 

ogen waaide, durven we niet te zeggen. 

Toen de training begon, volgde wel een koude douche. De 

kinderen waren het korfballen totaal verleerd. We zagen 

kinderen 6'jes draaien alsof het weer 1983 was (welke ouder 

heeft z'n kinderen in de tuin verouderde technieken 

geleerd?), ballen die blind voor de ogen gehouden werden, 

verkeerd voetenwerk, wegzwabberende armen, met als 

resultaat dat geen bal de mand raakte (die, geluk bij een 

ongeluk, dus niet gedesinfecteerd hoefde te worden). 

Daarom begonnen we maar met wat stevige 

conditietraining. De ouders mochten toch niet toekijken, 

dus konden we de kinderen eens lekker afbeulen. Sprintjes, 

knieën omhoog, met de hakken de billen raken, appeltjes 

plukken, de grond raken, achteruit, zijwaarts, vooruit, we hebben ze alle kanten van het veld laten zien. De 

trainers waren bekaf, dat begrijp je wel. 

Daarna nog een partijtje, dat mocht van het RIVM. Ineens vonden vooral de heren van de E5 hun schot terug. 

We gaan geen namen noemen maar Yannick en Otis schoten van alle kanten raak. Het waren zulke mooie 

doelpunten dat FOX Sports de licenties heeft genomen zodat ze binnenkort toch weer wat topsport op TV uit 

kunnen zenden! 

Na afloop lekker met z'n allen douchen onder de handgel, van grote afstand naar elkaar zwaaien, en dan weer 

6 dagen lang thuis zitten niksen totdat we nog een keer mogen! 
 

  

Onze nieuwe vriend: Desinfectiepaal! Hij 

helpt jou en anderen gezond te blijven. 
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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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