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

in uitzonderlijke tijden 

Versoepeling coronamaatregelen per 1 juli  

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het 

coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Dat heeft premier Rutte woensdagavond 24 juni aangekondigd. Ook senioren (19+) hoeven 

tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is. 

In de praktijk houdt deze versoepeling in dat tijdens trainingen en wedstrijden geen anderhalve meter afstand meer hoeft te worden 

gehanteerd. Het blijft daarbij belangrijk dat er voor en na het sporten door en tot de personen ouder dan 18 jaar anderhalve meter 

afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet er nog steeds worden 

voldaan aan de richtlijnen, zoals dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het 

coronavirus is getest. 

Ook mogen wij onze kantine (inclusief kleedkamers en sanitair) vanaf 1 juli weer openen. De afgelopen weken heeft Excelsior hier al 

op ingespeeld. Boven de bar zijn spatschermen opgehangen, net als bij de kassa's in de supermarkt, en is er een markering op de 

vloer aangebracht om tijdens het wachten voor de bar de onderlinge afstand te bewaren. Ook zal er binnen de kantine sprake zijn 

van eenrichtingsverkeer, via de hal naar binnen en via de terrasdeur naar buiten. 

Dit betekent dus ook dat ouders (of andere geïnteresseerden) weer welkom zijn op Sportpark Biesland (met een maximum van 250) 

om bijvoorbeeld op het terras te genieten van de zon of om te komen kijken naar de training van jouw kind(eren). 

Excelsior is natuurlijk erg blij met deze versoepelingen, al blijft de gezondheid voorop staan. Wij doen wel een beroep op alle leden 

ouder dan 18 jaar om buiten het korfbalveld de anderhalve meter afstand te blijven bewaren. Helaas loopt het korfbalseizoen nu op 

zijn einde, gedurende de zomermaanden zal de kantine iedere dinsdag- en donderdagavond geopend, hiervoor kan een sleutel 

worden verkregen via Leen van den Hooff. Iedereen is dan vrij om een balletje te schieten, een partijtje te spelen of een drankje te 

drinken op het terras. Mocht er op andere dagen gebruikt gemaakt willen worden van de accommodatie, dan kan dit in overleg met 

Leen van den Hooff (voorzitter@ckv-excelsior.nl). 
 

Kamptraining 2 en 9 juli  

Ook al gaat het Zomerkamp helaas niet door, de kamptrainingen laten we wel doorgaan. Leuke spellen spelen en plezier maken. De 

kamptrainingen zijn op 2 en 9 juli om 19:00. Alle kinderen van de E, D, C en B zijn welkom. Ook als je je niet ingeschreven had voor 

kamp. De kamptrainingen zijn in plaats van de reguliere training. 

Let op! Deze tijden kunnen afwijken van de normale trainingstijden. 

Tot dan! 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl


 

 

C .K .V .  Excels io r  Het Korfpraat je nr .  10 2 

 Wees en b l i j f  gezond  

 

 

 

Jaarli jkse Algemene Vergadering  

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt aanstaande dinsdag om 20:00 uur plaats via Microsoft Teams. 

U heeft hier eerder een uitnodiging voor gehad. 

Vandaag, zondag 28 juni 2020, krijgt u de volgende mails: 

▪ De antwoorden op vragen over de stukken die gesteld zijn aan het bestuur; 

▪ Links naar digitale formulieren waarmee u de jaarverslagen kunt goedkeuren. 

Kijk even in uw spam, het zou kunnen dat onze mails daarin terecht komen. 

Erik van der Kramer 
 

Dubbelschietdag 

Deze week is het besluit genomen dat het clubhuis weer opengesteld mag worden vanaf 1 juli. Het clubhuis 

is al helemaal Corona-proved gemaakt en ook het terras is met de daarbij behorende afstand van 1,5 meter 

ingericht. 

Op zaterdag 4 juli zal de eerste Dubbelschietdag worden georganiseerd vanaf 11:30 met aansluitend een 

maaltijd. Alles op deze dag is geheel ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat de ruimte 

tussen de verschillende velden groter is en het doorgeven van de uitslagen zal ook op een aangepaste manier 

plaatsvinden. Kom wel al in sportkleding naar “Het veld”. De kleedkamers zijn wel geopend maar ook hier 

geldt de 1,5 meterregel. Na afloop is er een mogelijkheid om op het terras een eenvoudige maaltijd (patat, 

snack en salade) voor €5 te nuttigen. Op het terras dient iedereen te zitten. Het terras kan worden vergroot 

bij grote belangstelling. Voor de maaltijd dien je ook vooraf aan te melden via de site. De inschrijftermijn sluit 

op 30 juni. 

Jullie worden uiterlijk om 10:30 op “het Veld” verwacht zodat jullie je kunnen aanmelden en als je meedoet 

met de maaltijd kunnen betalen. Er zal ook een verloting worden gehouden. De lootjes zijn op de dag voor € 

0,25 per lot zelf te koop. 

De wedstrijden zullen 10 minuten duren met 2 minuten voor de wissel naar de volgende wedstrijd.  

Deelname dan de Dubbelschietdag is gratis! 

De organisatie is nog op zoek naar koppels in iedere leeftijdscategorie (senioren/junioren, aspiranten B-C, 

pupillen D-E, F pupillen met ouder). Dit jaar heeft slechts 1 ouder met kind ingeschreven bij D-E pupillen. Deze 

categorie zal dit jaar derhalve niet meedoen. 

Bij de Dubbelschietdag staan twee korven tegenover elkaar en schiet je als koppel tegen een ander koppel uit 

jouw leeftijdscategorie. Enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden op de site van CKV Excelsior. Geef aan 

met wie je deelneemt aan de Dubbelschietdag en in welk team je speelt en of je ook wilt mee eten.  

Je wordt ingedeeld in de categorie waarin je in het seizoen 2019-2020 hebt gespeeld. 

Het is ook mogelijk om je alleen in te schrijven voor de maaltijd. Dit kan ook op de site. De inschrijvingstermijn 

eindigt op 30 juni.  

De volgende personen hebben zich aangemeld (stand van zondag 28 juni 12:00) voor de Dubbelschietdag en 

worden om 10:30 op het Veld verwacht. De eerste ronde start om 11:30. De seniorenfinale zal zijn rond 16.45. 

De prijsuitreiking is om 17:00. Als je alleen deelneemt aan de eenvoudige maaltijd dan word jij rond 17:00 op 

het veld verwacht. 
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Senioren/junioren/recreanten 

naam naam maaltijd 

Nynke Lynn 2x 

Lisette Nicole 2x 

Veronique Alicia 1x 

Vito Yara 2x 

Erik Wesley 2x 

Fleur Erik 2x 

Lucia Ties 2x 

Okker Geeske 2x 

Frank Ben 2x 

Martijn Karen 2x 

Sanne Anouk 2x 

Jazz Yasmin 2x 

Sven Cynthia 2x 

Danique Linda 1x 

 

Aspiranten 

naam naam maaltijd 

Sofie Britt 2x 

Justin Sten 0x 

Aniek Joshua 1x 

Maud Olivier 0x 

Maya Eline 0x 

Zoë Fenna 2x 

Fabien Jay 2x 

Thijs Finian 0x 

Cristina Joya 0x 

Lieselotte Eline 2x 

 

Pupillen D-E 

naam naam maaltijd 

Demian Teun 1x 

Micha Daniel 2x 

Evi Tess 2x 

Elize Nathalie 1x 

Reinout Flore 2x 

Jurjen Stefan 2x 

Lennart Lisa 2x 

Anthony Erik 2x 

Sem Fiene 0x 

Brigitte ? 0x 
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Overig maaltijd 

naam maaltijd 

Gerben 1x 

Arthur 1x 

Riet, Petra 2x 

Mirjam 1x 

Ineke, Johan 2x 

Gonny, Leen 2x 

Nelleke, Bart, Coby 3x 

Margreet, Henk 2x 

Carolien 1x 

Omdat niet iedereen in de kantine op 1,5 meter van elkaar kan staan bij slecht weer kan het zijn dat de 

Dubbelschietdag niet door kan gaan i.v.m. het weer. De weersvoorspellingen laten zich helaas niet vooraf 

bepalen. Als het toch niet doorgaat dan zal dit op de site worden gepubliceerd. Maar voorlopig gaan wij er 

vanuit dat de Dubbelschietdag gewoon doorgaat. 

Tot 4 juli! 
 

Aspiranten en pupillentoernooi  zaterdag 29 augustus 

Nu het RIVM heeft aangegeven dat toernooien weer mogen vanaf 1 juli, organiseren wij op zaterdag 29 augustus voor de 

dertiende maal een aspiranten- en pupillentoernooi. Vorig jaar was een groot succes met 125 ploegen en goed weer. 

Het RIVM heeft wel een maximum gesteld aan de toeschouwers van 250 die wel 1,5 meter van elkaar moeten kunnen blijven. 

Spelers en speelsters mogen weer wedstrijden spelen en er geldt geen afstandsregel. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die 

niet coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan tegen de tijd dat wij 

het publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een 

vervanger kunnen regelen.  

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2020-2021 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior (17 teams), Valto (21 teams), DES, Phoenix, Merwede (5 teams), Dijkvogels (10 

teams), Fortuna (11 teams) zich al ingeschreven.  

Komende week zullen wij verder gaan bekijken hoe het toernooi georganiseerd kan worden met de thans geldende regels 

van het RIVM (kleedkamers, sanitair, kantine, terras) en het maximum aantal teams. 

Nicole en Erik 
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Activiteitenkalender 

datum activiteit 

2 juli 2020 Kamptraining 

9 juli 2020 Kamptraining 

11 juli 2020 Afscheidstrainingsochtend 

geel-gemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week of tot aan de volgende Korfpraat 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV 

Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

  

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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