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

in uitzonderlijke tijden 

Voorzitterpraatje 

Het gaat er weer een beetje op lijken, als je op dinsdag- en donderdagavond de trainingsactiviteiten op sportpark Biesland ziet. 

Nadat eerst de jeugd t/m 18 jaar mocht trainen, zijn sinds 2 weken ook de senioren weer aan het trainen en zijn ook de tennissers 

afgelopen woensdag weer begonnen. Komende zaterdag beginnen ook de pinguïns en peuters weer met de training en kunnen we 

vaststellen dat de hele vereniging weer in beweging is. Dit alles binnen de beperkingen die de maatregelen rondom COVID-19 ons 

opleggen.  

Helaas moeten we dit nog doen zonder de gezelligheid op het terras voor en na de trainingen. Wij hadden gehoopt dat het clubhuis 

net als de horeca op 1 juni weer open mocht gaan. Helaas zullen we daar waarschijnlijk nog even op moeten wachten. Het Bestuur 

is wel aan het nadenken op welke wijze we te zijner tijd de openstelling van ons terras zullen vormgeven, zoals de horeca nu ook aan 

het doen is. 

Nieuw bestuurslid 

In het Korfpraatje van 29 maart heeft het bestuur Job van de Berg voorgedragen als nieuw bestuurslid. Dit om de marketing en de 

PR van de vereniging meer inhoud te geven. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Op basis hiervan is Job van de Berg 

conform artikel 14 van de statuten gekozen tot het Bestuur van C.K.V. Excelsior. 

Dat Job niet heeft zitten wachten op zijn officiële benoeming is denk ik iedereen al opgevallen. In diverse kranten is momenteel, 

ondanks dat er momenteel geen korfbal is, al regelmatig aandacht geschonken aan onze vereniging.  

Al staan veel activiteiten momenteel stil, het bestuur en diverse commissies zijn al volop bezig met het komende seizoen. Hoe dit er 

uit zal gaan zien en wanneer we weer van start mogen gaan, is afwachten, maar we willen er als vereniging wel klaar voor zijn. Dit is 

ook de reden dat het Bestuur ervoor gekozen heeft de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op een andere wijze in te vullen dan 

gebruikelijk. De wetgeving is zo aangepast, dat wij nu ook deze vergadering digitaal mogen houden. Het Bestuur betreurt het zeer 

dat wij, notabene in het jaar dat wij 100 jaar bestaan, op afstand van elkaar deel zullen nemen aan zo’n belangrijk verenigingsmoment 

als de JAV. Het is niet anders. 

Verderop in dit Korfpraatje vind je meer informatie over de JAV. We streven ernaar om de JAV op dinsdag 30 juni te houden. 

Leen van den Hooff 

Voorzitter C.K.V. Excelsior 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 

Inmiddels zijn alle Coronamaatregelen al twee maanden van kracht. Hopelijk is iedereen gezond en gaat het jullie goed. De trainingen 

mogen inmiddels voorzichtig opgestart worden, maar onder de huidige regels kunnen we nog niet in de oude vorm bij elkaar komen 

voor de bestuurlijke zaken van de vereniging. CKV Excelsior had haar Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) gepland voor 27 maart, 

maar deze is om begrijpelijke redenen niet doorgegaan. Gelukkig heeft de overheid aanvullende regels vastgesteld waaronder 

dergelijke vergaderingen toch door kunnen gaan. Het bestuur is voornemens om de JAV elektronisch te organiseren op dinsdag 30 

juni om 20:00 uur. 
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Volgens de speciale regels ziet de procedure rondom de Jaarlijkse Algemene Vergadering eruit als volgt: na 

het versturen van de oproeping tot de vergadering en de stukken hebben de leden tot en met dinsdag 23 juni 

(72 uur voor het begin van de JAV) de gelegenheid vragen te stellen via de e-mail. Het bestuur zal vervolgens 

de vragen bundelen en met een conceptantwoord verspreiden onder de leden. Hierna zullen de leden in staat 

zijn om elektronisch alvast hun stem uit te brengen over de voorstellen op de agenda. In de JAV zal het bestuur 

de vragen kort behandelen en zal de definitieve besluitvorming plaats vinden. De vooraf uitgebrachte 

stemmen en de stemmen, uitgebracht in de vergadering, worden hierbij gelijk behandeld. 

De oproeping en de stukken van deze vergadering zullen wij volgende week verrichten via de e-mailadressen 

die bekend zijn in Sportlink. Mocht je niet zeker zijn van het e-mailadres, controleer dat dan in de KNKV app, 

of vraag het de ledenadministratie. Je kan ook altijd de stukken via de e-mail opvragen bij de secretaris. 

Indien je tegen deze wijze van vergaderen bezwaar hebt, vernemen wij dat graag, onder vermelding van de 

redenen, met een e-mail aan de secretaris. 

Te nemen besluiten door het bestuur 

Daarnaast dienen we nog als bestuur formeel de volgende besluiten te nemen (conform de genoemde 

artikelen van de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid): 

▪ Artikel 6.1: Het bestuur besluit dat leden op deze Algemene Vergadering geen fysieke toegang hebben. 

Om dit te mogen doen, zorgen we ervoor dat de Algemene Vergadering langs elektronische weg is te 

volgen (via Jitsi), en doordat de leden in de gelegenheid zijn om elektronisch vragen te stellen over de 

onderwerpen die bij de oproeping staan. 

▪ Artikel 6.5: Het bestuur besluit dat het stemrecht op deze Algemene Vergadering slechts kan worden 

uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. 

▪ Artikel 6.6: Het bestuur besluit dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk gesteld zijn met stemmen die ten 

tijde van de vergadering worden uitgebracht . 
 

Iris Gerritsen maakt overstap naar Excelsior  

Nadat korfbalvereniging C.K.V. Excelsior uit Delft eerder al bekend 

maakte dat Jelmer Beijeman, Corné de Broekert, Lisanne Bron en 

Shera Desaunois komend seizoen de selectie komen versterken 

hebben de zwart-witten zich nogmaals versterkt. Iris Gerritsen 

maakt namelijk de overstap van De Meervogels naar Excelsior. 

Afgelopen weken vielen de puzzelstukjes op de goede plaats voor 

Gerrtisen en besloot zij de overstap te maken. Gerritsen is geen 

onbekende op Sportpark Biesland, zij liep hier namelijk al vanaf 

jongs af aan rond. Destijds speelde zij echter niet voor Excelsior, 

maar speelde zij haar wedstrijden tot haar 20e levensjaar in het 

zwart en geel van DKC. Een seizoen voordat DKC besloot om haar 

deuren definitief te sluiten maakte Gerritsen echter de overstap van 

DKC 1 naar De Meervogels. Nu vier jaar later is het voor de 23-

jarige industrieel ontwerper opnieuw tijd om haar vleugels uit te 

slaan en alsnog de overstap te maken naar Excelsior. “Het is fijn om 

weer terug te zijn op het sportpark! Ik heb hier leuke 

korfbalherinneringen en heb vanaf kinds af aan veel vrije uurtjes 

doorgebracht op  Sportpark Biesland.” 
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De keuze voor de overstap van De Meervogels naar Excelsior is na de overgang van vele oud-DKC-leden 

logisch te noemen. “Mijn broertje en zusje hebben direct de overstap gemaakt naar Excelsior. Zij hebben altijd 

erg goede en gezellige verhalen over Excelsior. Ik heb dan ook zeker het gevoel dat ik hier wel tussen ga 

passen.” Daarnaast is de overstap voor Gerritsen ook gewoon een praktische keuze. “Een jaar geleden ben ik 

op mijzelf gaan wonen in het centrum van Delft. Het vanuit Delft met het OV reizen naar Zoetermeer ging mij 

steeds meer tegenstaan. En dan is het nu wel heel fijn dat ik binnen 5 minuten fietsen op het veld kan staan.” 

De gezelligheid is voor de Delftse dus erg belangrijk, maar zeker niet de enige reden om bij Excelsior te gaan 

spelen. “Ik heb een hekel aan verliezen! Ik ben in het korfbalveld een echte doorzetter en een erg fanatieke 

speelster, soms wel iets té fanatiek.” Door haar verplichtingen met De Meervogels heeft Gerritsen haar nieuwe 

teamgenoten nog niet vaak kunnen zien spelen, maar helemaal onbekend is ze toch niet: “Vorig jaar speelde 

ik met De Meervogels 2 tegen Excelsior 2 spelen op het veld. Dit waren geen makkelijke potjes, en we waren 

goed aan elkaar gewaagd. Daarnaast ken ik sommige mensen uit de selectie al een hele tijd, zoals Sanne 

(Munnik red.) met wie ik ook in DKC 1 heb gespeeld. Dus helemaal onbekend is de selectie zeker niet.” 

De afgelopen jaren heeft de zus van Joost en Femke (spelend in Excelsior 6) wat last gehad van enkele 

blessures, dit hoopt zij ook achter zich te kunnen laten. “De afgelopen jaren heb ik nog wel eens last gehad 

van blessures, waardoor korfballen soms lastig werd. Nu is dat gelukkig verleden tijd en wil ik weer helemaal 

fit op het veld verschijnen.” 

Bestuurslid Technische Zaken Nelleke Kamps is blij met de versterking van de selectie. “We gaan er vanuit dat 

Iris echt iets kan toevoegen aan de selectie. Zij heeft ondanks haar leeftijd al aardig wat ervaring; DKC 1, De 

Meervogels 1 en 2. Wij hopen dat Iris zich snel welkom voelt en echt onderdeel wordt van onze mooie 

vereniging.” Gerritsen sluit zich aan bij de woorden van Kamps: “Ik denk dat ik bij Excelsior een hele leuk tijd 

ga hebben. Ik hoop een goede aanvulling te worden op de selectie, zodat we samen op een hoger niveau 

kunnen gaan korfballen.” 

In de huidige tijden blijft natuurlijk de grote vraag wanneer er weer “echt” kan worden gekorfbald. Excelsior 

heeft (met Gerritsen al in de gelederen) de training weer hervat, deze trainingen vinden nu echter allemaal 

plaats op 1,5 meter afstand van elkaar. Korfbalwedstrijden spelen op 1,5 meter gaat natuurlijk niet. “Ik hoop 

dat we komend seizoen weer met zijn allen op het veld kunnen en mogen staan! Ik heb er namelijk weer 

enorm veel zin in”, sluit Gerritsen vooruitblikkend af. 
 

Gezocht: Co(rona)ördinator 

Onze jeugdleden zijn de afgelopen weken weer lekker aan het trainen. Ook de senioren zijn afgelopen week 

gestart. Een van de voorwaarden voor het openstellen van ons sportpark is dat er gedurende de trainingen 

een coördinator aanwezig. Deze co(rona)ördinator houdt toezicht op het naleven van de nieuwe richtlijnen 

rondom de trainingen. De eerste trainingsavonden zijn gelukkig vlekkeloos verlopen, en het is fijn om te zien 

dat iedereen de regels keurig naleeft. Om de trainingen ook de komende periode in goede banen te leiden 

zijn wij op zoek naar co(rona)ördinatoren. Hierbij kunnen wij dus ouders/leden gebruiken. Ben jij één of 

meerdere (delen) van de dinsdag en/of donderdagavonden beschikbaar? Neem dan even contact op met 

Nicole Buis, nicole.buis@ckv-excelsior.nl of via Whatsapp 06-2881 2581. 
 

Zaterdag 6 juni clinic voor alle jeugdleden!  

Op zaterdag 6 juni organiseert Excelsior een speciale korfbalclinic voor al haar jeugdleden (F- t/m B-teams). 

De clinic wordt verzorgd door Mark Glissenaar (hoofdtrainer Excelsior 1) en een aantal selectiespelers van 

Excelsior. Na deze clinic zal je ongetwijfeld nog beter kunnen korfballen! 

De clinic zal natuurlijk worden georganiseerd volgens de al geldende Corona-maatregelen, veiligheid staat 

immers in deze periode voorop. 

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Aanmelden voor de clinic is niet nodig, we gaan er namelijk eigenlijk vanuit dat iedereen er zal zijn. Sla je de 

clinic toch over? Dan geldt hetzelfde als bij een "normale training", meld je even netjes af bij je eigen trainer. 

Doe dit wel uiterlijk donderdag 4 juni. 

Programma zaterdag 6 juni 

E- & F-teams: 9.30 -10.45 uur 

D-teams: 11:00 - 12.15 uur 

C- & B-teams: 13:00 - 14:15 uur 
 

Jeugdfonds schiet gedupeerden coronacrisis te hulp  

Ouders die de contributie van een sportclub niet meer kunnen betalen omdat ze door de coronacrisis in 

geldnood zitten, kunnen rekenen op hulp. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur roept gedupeerde gezinnen op 

zich te melden en betaalt dan tijdelijk de contributie voor een sportvereniging of cultuurclub. 

Klik hier voor meer informatie. 
 

Start peuter- en pinguïntraining 

JAAA!!! Ook de allerkleinsten kunnen weer beginnen met trainen. 

Zaterdag 30 mei start de 1ste peuter- en pinguïnstraining weer op sportpark Biesland volgens de richtlijnen. 

Van 11 uur tot 12 uur zal de training onder begeleiding van de vaste trainers worden gegeven. 

De trainers kijken er naar uit om de allerkleinsten van Excelsior te verwelkomen bij de training. 

En heb je een vriendje of vriendinnetje die een keer mee wil trainen, dan is dat natuurlijk heel erg leuk. Meld 

dit dan wel even bij Nicole (contactgegevens nicole.buis@ckv-excelsior.nl, 06-2881 2581, zodat we goed 

kunnen bijhouden hoeveel kinderen er komen trainen. 

Tot zaterdag de 30ste mei om 11 uur! 

Wat is er anders dan de peuter- en pinguïntraining voor corona? 

▪ de plek waar we trainen zal naast het parkeerterrein zijn. De kinderen worden daar opgevangen door de 

trainers. 

▪ per huishouden* mag er één ouder op het parkeerterrein blijven tijdens de training. De corona-regels 

gelden onverminderd en dus blijven de ouders op veilige afstand van elkaar. Verenigingen zijn 

verantwoordelijk voor de uitzonderingen. Er is op het grote parkeerterrein ruimte voor maximaal 20 

ouders. 

* Als broer Jantje en zus Marietje beiden komen trainen, dan mag er één ouder op het parkeerterrein verblijven. Als Jantje 

zijn vriend Pietje meeneemt, dan mag van beide kinderen één ouder op het parkeerterrein verblijven. 

▪ in principe is toiletgebruik niet toegestaan. Alleen in uiterste nood kan er gebruik worden gemaakt van 

het toilet. 
 

Ledenwerving gaat ook door tijdens coronatijd  

Binnenkort ontvangen de kinderen van de E en de F allemaal weer een kaartje waarmee je persoonlijk een 

vriendje of vriendinnetje kunt uitnodigen om mee te komen trainen. Zeker nu hebben vast wel kinderen in je 

omgeving zin in een extra sportieve activiteit. Daarom openen we onze training drie keer voor nieuwe 

kinderen! 

Natuurlijk houden we ons aan de corona afspraken tijdens de vriendjestrainingen: helaas geen limo en fruit 

voor de kinderen en aanmelden is verplicht. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/?fbclid=IwAR0_45AXZIiuCSYflWerFVNGJgpjglMQP1a0UYr6SNZvRSoFs__9HCXiVPY
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Heb je al gehoord van de sokkenactie? 

Sokken voor nieuwe leden én voor iedereen 

die het nieuwe lid meeneemt. Heb jij ze al? 

Met deze échte Excelsiorsokken hoor je er 

helemaal bij tijdens je wedstrijd. Natuurlijk 

kun je ze gewoon bestellen bij onze 

kledingcommissie, maar je kunt het ook 

anders doen:  

1. Neem een vriendje mee bij de 

vriendjestrainingen op 4, 11 en 18 juni  

2. Als jouw vriend of vriendin zich aanmeldt als nieuw lid, ontvangen jullie allebei een paar echte Excelsior 

sokken. 

3. Een extra paar is ook best handig        

Nemen jullie allemaal iemand mee? 

Veel succes! 

Ledenwerving: Desirée, Malika, Meike, Mirjam en Nicole 
 

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 kledingstukken afgelopen dinsdag in het clubhuis 

gevonden (zie de foto’s hieronder). Herken je jouw kledingstuk, neem dan even contact op met onze voorzitter 

Leen via voorzitter@ckv-excelsior.nl om je bezit terug te krijgen. De kledingstukken worden voor een beperkte 

tijd bewaard, dus wees er snel bij! 

 

De oproep voor de kledingstukken die in een eerder Korfpraatje met foto zijn geplaatst, is niet beantwoord. 

Deze hebben intussen een andere bestemming gevonden. 
 

Vette Excelsior-sokken! 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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Thuis genieten van de lekkerste menu's van De Mookies  

 Zaterdag 30 mei hebben leden van Excelsior – na het succes van de vorige acties – nog 

een keer 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, maar het liefst natuurlijk zo vroeg mogelijk. Willem en Leny vragen daarnaast om 

de menu's in je eentje te komen afhalen. 

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. 
 

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! 

 
 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1242-thuis-genieten-van-de-lekkerste-menus-van-de-mookies
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Passie met een GOUDEN rand! 

Uit de krant Delft Op Zondag – 24 mei 2020 
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Shera heeft er weer zin in! 

Uit de krant Delftse Post – 20 mei 2020 

 
 

Hoe gaat het met…  C3??? 

“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. 

Zwengel de printer aan en pak je mooiste 

stiften uit de kast, want deze editie van 

“Hoe gaat het met …?!” wordt hard 

werken! De levende legendes van 

Excelsior C3 hebben allemaal een quote 

op papier gezet, aan jou de taak om de 

uitspraak bij de juiste speler, trainer of 

coach te matchen. Succes! 

De quiz is ook online te doen via deze 

link: 

https://forms.gle/axTJK1JNHWex3R5M6. 

Hoe veel punten haal jij? 

  

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
https://forms.gle/axTJK1JNHWex3R5M6
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quote wie van C3? 

"Ik mis het meest de wedstrijden en zeker als we winnen. En ik ben fit van mezelf 

omdat ik gewoon druk ben ha ha." 
…………………….* 

"Ik miste het meeste mn vriendinnen en de korfbalwedstrijden. Ik heb mensen 

geholpen door kaartjes in de bus te doen van het bejaardentehuis. Ik heb ook 

mondkapjes gemaakt, natuurlijk wel voor een kleine bijdrage      " 

…………………….* 

"Ik heb 9 “stay safe” schilderijtjes gemaakt en rondgedeeld aan de buren in onze 

straat." 
…………………….* 

"Ik mis de wedstrijden en mijn vrienden, ik heb wat bloemetjes rondgebracht bij 

ouderen en hoop heel erg dat we weer wedstrijden mogen spelen en kampioen 

mogen worden." 

…………………….* 

"Ik mis het meest de spanning voor de wedstrijd. Hoeveel minuten het duurt 

totdat de hele orde verdwenen is. En het aantrekken van de gelukssokken zodat je 

weet dat het weer een mooie dag gaan worden." 

…………………….* 

"Ik mis het scoren op lange afstanden. En ben fit gebleven door veel te fietsen." …………………….* 

"Ik heb mijn trainer niet gemist       ik vond het jammer dat we ons kampioenschap 

niet hebben kunnen vieren. Ik ben fit gebleven door skateboarden." 
…………………….* 

"Ik mis alle kinderen en het kampioen worden      . En ik heb kaartjes naar opa en 

oma gestuurd." 
…………………….* 

"Ik mis het meest de wedstrijden, ik ben blij dat de trainingen weer begonnen zijn 

zodat ik iedereen weer kan zien." 
…………………….* 

"Ik mis vooral Sten niet       . Maar ik miste uiteraard alle teamleden en de lol die ze 

hadden om de trainingen en wedstrijden heen." 
…………………….* 

"Ik mis de strijd in het veld en de passie van de supporters langs de kant, maar 

misschien nog wel het meeste de angstige blikken van de tegenstanders op het 

moment dat de C3 het veld betreedt; klaar om weer twee punten te veroveren." 

…………………….* 

"Als eerst zou ik mijn opa en oma knuffelen en het meest mis ik dat ik mijn 

vrienden niet kan zien en dat je eigenlijk zit opgesloten." 
…………………….* 

* Vul een van de volgende personen in: 

Britt, Hennieke, Jasper (speler), Jayden, Josyne, Justin, Lizzy, Sofie, Sten, Jasper (coach), Renzo, Ryan 
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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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