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

in uitzonderlijke tijden 

Redactiepraat 

De redactie wenst alle Excelsiorianen een zonnig, rustgevend, maar met name een gezond zomerreces! 
 

Update mailinglijst leden 

Voor de ALV hebben alle leden een aantal mails ontvangen: 

▪ begin juni is de uitnodiging voor de ALV gemaild (met de jaarstukken); 

▪ eind juni zijn de antwoorden op de gestelde vragen gemaild; 

▪ eind juni zijn de stemformulieren rondgemaild. 

Heeft u deze mails niet ontvangen? Dan is het hoogstwaarschijnlijk zo dat wij niet een emailadres van u hebben. In dit geval verzoeken 

wij u om te mailen naar secretaris@ckv-excelsior.nl met als mailonderwerp [MISSENDE EMAIL], en in de mail zelf ten minste uw naam 

en telefoonnummer. 

Op deze manier hopen wij onze administratie te kunnen aanvullen, zodat wij elk lid kunnen bereiken indien dat nodig is. 
 

Een geslaagde ALV (op afstand)  

Op 30 juni heeft de ALV (algemene ledenvergadering) plaatsgevonden. Dit jaar was de 

vergadering "digitaal", namelijk alle deelnemers participeerden via Microsoft Teams via hun 

computer of apparaat. Het was nog even een voorbereiding om dit goed te laten verlopen. Het 

bestuur bedankt Edwin hartelijk voor zijn assistentie en zijn faciliteren gedurende de avond. De 

vergadering verliep nagenoeg vlekkeloos. Op de jaarstukken werd gestemd middels digitale 

formulieren, die gedeeld waren vooraf aan de vergadering. Alle jaarverslagen zijn goedgekeurd 

door de vergadering en de kascommissie, en aan het bestuur is decharge verleend.  

Dit jaar is de jaartrofee uitgereikt aan Johan Zantman, voor zijn langdurige steun als fanatiek 

Excelsior-supporter en als sponsor. 

Het nieuwe bestuur is gekozen zoals de kandidaatstelling beschreven stond in de agenda, er waren 

geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur en de vergadering hebben Lex bedankt voor zijn inzet 

als bestuurslid.  

De begroting, de contributies en de bestuursplannen voor 2020 zijn geaccordeerd door de 

vergadering. 

U kunt de notulen opvragen bij de secretaris, mocht u het volledige verslag willen lezen. Ook voor vragen, opmerkingen of feedback 

over de ALV van 30 juni kunt u bij de secretaris terecht door te mailen naar secretaris@ckv-excelsior.nl. 

Namens het bestuur bedank ik alle leden voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. 

Erik van der Kramer 

Secretaris CKV Excelsior 

Johan… een steunpilaar voor de 

vereniging! 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Contributie 

Het afgelopen 2e kwartaal is de contributie per maand geïnd. Hiertoe was besloten i.v.m. de Corona. Wij willen 

de maandinning van de contributie voor het 3e kwartaal voortzetten. Dit houdt in dat de contributie voor het 

3e kwartaal in 3 termijnen zal worden afgeschreven: rond 23 juli, augustus en september. Voor het 4e kwartaal 

is voorlopig besloten om de inning weer per kwartaal te gaan doen (dat geldt voor de leden die 

kwartaalincasso hebben).  

Per 1 juli kan het zijn dat u een ander contributietarief gaat betalen als voor 1 juli 2020. CKV Excelsior hanteert 

bij de contributie-inning de richtlijnen van het KNKV (korfbalbond). Het KNKV werkt met competitiejaren en 

binnen een competitiejaar met een peildatum voor de bepaling van een leeftijd. Deze leeftijd is afhankelijk in 

welke categorie je valt voor de contributie-inning bij CKV Excelsior. Voor het afgelopen seizoen 2019-2020 

(dat loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020) lag de peildatum op 31 december 2019. Voor het komende seizoen 

2020-2021 (dat loopt van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021) op 31 december 2020. 

Voor spelende leden geldt onderstaande tabel: 

Op peildatum 31 december: 

▪ 6-11 jaar pupillen 

▪ 12-15 jaar aspiranten 

▪ 16-18 jaar junioren 

▪ >19 jaar senioren 

Als er tijdig is opgezegd (voor 1 mei 2020) dan is er vanaf het 3e kwartaal 2020 geen contributie meer 

verschuldigd. Mocht het toch zo zijn dat er in juli 2020 wel contributie wordt geïnd en dit is volgens u 

onterecht? Dan kunt u een mail sturen naar het emailadres: penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Heb je nog declaraties van kosten die voor rekening komen van CKV Excelsior en dit nog niet bekend is bij de 

penningmeester? Mail deze dan voor 10 juli naar het emailadres penningmeester@ckv-excelsior.nl Dan 

worden de declaraties nog voor de vakantie uitbetaald. (noot van de redactie: gezien de datum van 10 juli 

gepasseerd is, zal dit na de zomervakantie worden opgepakt) 
 

Jeugd-TC 

Na de afgelopen trainingen van afgelopen week is het aparte seizoen 2019-2020 definitief afgesloten en gaan 

wij weer kijken naar het seizoen 2020-2021, waarbij we hopelijk in september weer kunnen gaan beginnen 

met de competitie. 

Toch zal het jaar 2021 een heel bijzonder jaar voor onze vereniging worden. CKV Excelsior bestaat dan namelijk 

101 jaar en omdat we helaas ons 100-jarig jubileum niet konden vieren zijn alle activiteiten verplaatst naar 

2021. 

Teamindelingen seizoen 2020/2021  

In de afgelopen weken heeft de Technische Commissie, met ondersteuning van diverse ervaren krachten 

binnen de vereniging, hard gewerkt aan de teamsamenstellingen voor komend seizoen. De opstellingen zijn 

met zoveel als mogelijk zorg en overleg samengesteld. Voor de F-teams publiceren we nog geen 

teamindeling, omdat we de ervaring hebben dat er in de zomervakantie nog wat pupillen bij kunnen komen. 

Publicatie van een voorgenomen indeling is achteraf lastig aanpassen.  

Een aantal spelers zal blij en/of tevreden zijn met hun teamindeling. We beseffen dat het mogelijk niet voor 

iedereen het geval zal zijn. In het geval de indeling niet datgene is wat je had verwacht en ben daarom je 

teleurgesteld, laat het even een paar dagen bezinken. Als je daarna iets wilt vragen en/of bespreken, dan kan 

mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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dat natuurlijk. Je kunt dan op dinsdagavond 14 juli as. tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar onderstaande 

personen: 

categorie contactpersoon e-mailadres telefoonnummer 

B Lotte lotte.elliott@ckv-excelsior.nl 06-22623248 

C Vito vito.heemskerk@ckv-excelsior.nl 06-41160405 

D Okker okker.vanbatenburg@ckv-excelsior.nl 06-39589149 

E & F Lisette & Nicole Lisette.ekelmans@ckv-excelsior.nl 

nicole.buis@ckv-excelsior.nl  

06-28116087 

06-28812581 

Namens de Jeugd TC, hierbij de opstellingen voor de B tot de E-teams en de F-groep!  

Zoals u kunt zien, staan er nog een paar plekken vacant bij de trainers. De komende periode gaat de TC hun 

uiterste best doen deze in te vullen voor de start van het nieuwe seizoen. 

Natuurlijk kan je ook jezelf aanmelden bij een van onze TC-leden als het jou leuk lijkt trainer/coach te zijn van 

een van de teams. Heb je interesse, laat het dan een van de TC-leden weten. 

B1 

dames heren trainers 

Angela Angelo Hessel 

Cristina Finnian Lucia 

Demi Jay  

Jeslyn Olivier  

Lieselotte   

Sara   

B2 

dames heren trainers 

Eline B. Cas  Vacant 

Eline T. Leo Vacant 

Esmee   

Hayley   

Julia   

Maud   

Maya   
Renske   
Ryanne   

C1 

dames heren trainers 

Fenna David Jazz 

Joya Martin Vito 

Romy Mees  

Sofie Vo. Thijs  

Zoë   

 

  

mailto:lotte.elliot@ckv-excelsior.nl
mailto:lotte.elliot@ckv-excelsior.nl
mailto:lotte.elliot@ckv-excelsior.nl
mailto:vito.heemskerk@ckv-excelsior.nl
mailto:okker.vanbatenburg@ckv-excelsior.nl
mailto:okker.vanbatenburg@ckv-excelsior.nl
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mailto:Lisette.ekelmans@ckv-excelsior.nl
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C2 

dames heren trainers 

Britt Jayden Nynke 

Hennieke Nick Koen 

Josyne Rick  

Lizzy   

Zonne   

C3 

dames heren trainers 

Demi R. Jasper Ryan 

Julieta Justin S. Jasper 

Merle Sten  

Sanne   

Sofie P.   

Linde   

C4 

dames heren trainers 

Anne Justin K. Kevin 

Freya Olaf  Sander H. 

Marlou Thomas Mario 

Sofie Ve. Vince  

D1 

dames heren trainers 

Elize Daniel Jikke 

Evi N. Demian Okker 

Nathalie Jurjen  

Yara Micha  

 Stefan  

D2 

dames heren trainers 

Femke Björn Elvira 

Lisa Marten Pauline 

Lise Tijn  

Mijke   

Stephanie   

Puck   

D3 

dames heren trainers 

Fiene Jip Dirk 

Roemjana Jop Lysanne 

Roos Teun  

Sem   

Yessica   
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D4 

dames heren trainers 

Amber Lennart Johan 

Brigitte Senne Marco 

Fenna Sieme  

Lotte Ties  

Sanne Zian  

E1 

dames heren trainers 

Evi Anthony Lisette 

Tess Erik Nicole 

 Reinout  

E2 

dames heren trainers 

Luz Jens Iris 

Rebecca Otis Marieke 

Sara   

E3 

dames heren trainers 

Flore Kai Martin 

Olivia Yannick Robert 

Sanne   

E4 

dames heren trainers 

Lola Daan Aniek 

Noa Ramon Inger 

Nora   

E5 

dames heren trainers 

Cyara Beau Fleur 

Lieve Thomas  

 Tijs  

F 

dames heren trainers 

Britt Eduard Pim 

Dorien Ewoud Astrid 

Ezra Tom Vacant 

Hannah Twan Vacant 

Imme Wouter  

Sophie   
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Trainingen 

De eerste training in augustus zal zijn op donderdag 27 augustus. De trainingstijden voor deze donderdag 27 

augustus zijn: 

▪ D-, E- en F-teams: van 18:00-19:00 

▪ B- en C-teams: van 19:00-20:00 

De definitieve trainingstijden volgen in latere edities van het clubblad. De trainingsdagen zijn in ieder geval 

op dinsdag en donderdag. 

Wijzigingen Jeugd-TC  

Voor komend seizoen zijn er een aantal wijzigingen in de jeugd-TC. We willen Lotte Elliott bedanken voor de 

afgelopen jaren in de TC, aan het einde van het huidige seizoen stopt zij als coördinator van de B. Heel erg 

bedankt voor de afgelopen jaren, we zullen je enthousiasme en kennis erg gaan missen!  

Daarnaast heten we ook een nieuw lid welkom. Jazz Heemskerk zal, samen met Vito, de coördinatie van de B- 

en C-aspiranten op zich gaan nemen. Heel fijn dat je ons wilt komen versterken Jazz! Hierdoor ziet de Jeugd-

TC er vanaf volgend seizoen als volgt uit: 

naam rol 

Jazz Heemskerk   Coördinator B&C jeugd 

Vito Heemskerk   Coördinator B&C jeugd 

Okker van Batenburg   Coördinator D jeugd 

Lisette Ekelmans   Coördinator E&F jeugd 

Nicole Buis   Coördinator E&F jeugd 

Erik de Koning   Lid jeugd TC 

Nieuwe start jeugdplan 

Vorig jaar hebben we met alle jeugdtrainers een mooie, leuke en leerzame kick-off gehad van het jeugdplan. 

De bedoeling van het jeugdplan is om het algehele spelniveau, in combinatie met het spelplezier, van de jeugd 

van Excelsior op een hoger niveau te krijgen. Dit onder andere door middel van het verbeteren van de 

oefenstof, aangepast naar aanleiding van trainings- en wedstrijdanalyses. 

Om hier vervolg aan te geven zijn we op zoek gegaan naar de juiste manier en er achter gekomen dat we dit 

niet alleen kunnen. Daarom hebben we voor het jeugdplan een aparte groep geformeerd. We zijn heel erg 

blij dat Frank Damshuiser, Renier van den Hoek en Ron Heemskerk dit belangrijke project willen gaan 

uitvoeren. Inmiddels zijn ze het traject gestart en zullen bij onderstaande trainersbijeenkomst voor het eerst 

voor de rest van de vereniging zichtbaar zijn in deze rol. 

Trainersbegeleiding 

Waar we ook blij mee zijn is dat Wouter Kamps vanaf de start van het nieuwe seizoen aan de slag gaat als 

trainersbegeleider! Hij gaat zijn expertise die hij heeft opgedaan in zijn opleiding aan de HALO en werk als 

gymdocent inzetten om onze beginnende trainers te begeleiden als trainer/coach.  

Daarnaast zal hij ook Frank, Reinier en Ron ondersteunen met het ontwikkelen van trainingsoefeningen voor 

al onze trainers die in het verlengde staan van het jeugdplan. 

Trainersbijeenkomst 

De eerste training voor onze jeugdploegen is op donderdag 27 augustus. Vlak voor de start van het seizoen 

organiseren we een trainersbijeenkomst op dinsdag 25 augustus. Zet deze alvast in je agenda! 
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Oefenwedstrijden 

Op zaterdag 29 augustus zal door CKV Excelsior alweer voor de 14e keer het jeugdtoernooi worden gehouden 

op Sportpark Biesland. I.v.m. de RIVM-maatregelen kunnen we nog niet precies aangeven hoe dit toernooi zal 

verlopen, maar het toernooi is in ieder geval voor alle B t/m F teams. De planning is dat het toernooi duurt 

van 8:30-13:15. Weet je nu al dat je zaterdag 29 augustus niet kunt spelen? Meldt het dan alvast bij: 

Aspiranten B & C-spelers Véronique 06-50242491 

Pupillen D, E & F-spelers Alicia 06-25163688 

Doe dit zo snel mogelijk, want ook voor beide dames is het zomervakantie. 
 

1e Dubbelschietdag CKV Excelsior  

Zaterdag 4 juli werd de eerste Dubbelschietdag uit de 100-jarige geschiedenis van CKV Excelsior gehouden. 

Wij hopen dat dit de eerste en laatste Dubbelschietdag uit de geschiedenis is geweest! Hoezo, hoor ik u 

vragen? Het was, ondanks het mindere weer, toch weer gezellig vertoeven op ’t Veld? Ja, dat was het zeker. 

Maar door Corona werd het pas woensdag 24 juni duidelijk dat vanaf 1 juli de kantine weer open mocht en 

dat weer sportwedstrijden georganiseerd konden worden. De Dubbelschietdag zou een klein broertje worden 

van de grote variant die al jaar en dag Dubbelschiettoernooi heet. Volgend jaar verwachten wij weer het enige 

echte Dubbelschiettoernooi bij CKV Excelsior te gaan organiseren. Deze variant zal worden gehouden op 

Hemelvaartsdag 13 mei 2021. 

Terug naar de Dubbelschietdag. Binnen een week hadden 24 senioren/junioren, 12 aspiranten, 11 pupillen en 

6 F-pupillen-ouder koppels zich aangemeld (ruim 100 deelnemers) en zouden 85 personen blijven eten. Voor 

het barpersoneel dit jaar een extra uitdaging. Niet het aantal was dit jaar een uitdaging, maar de 

Coronamaatregelen. Met Henk en Margreet achter de bar en Carolien in de keuken was het hard werken om 

iedereen tussen de rondes door van eten en drinken te voorzien. De nieuw opgeleverde keuken kon eindelijk 

in gebruik worden genomen. Carolien had verse koeken gebakken in de nieuwe oven en deze koeken vonden 

gretig aftrek. Rond 16:00 waren de eerste deelnemers uitgespeeld en door de regen werd eerder gestart met 

het bereiden van de maaltijd, zodat de piek bij het eten werd verdeeld. Carolien, Henk en Margreet bedankt 

voor het runnen van de kantine en keuken. 

Het terras was door o.a. Leen Corona-prove gemaakt en de parasols kwamen nu ook weer van pas. Werden 

de parasols vorig jaar gebruikt om verkoeling te vinden, dit jaar deden ze dienst tegen de regen. De kantine 

is de afgelopen weken ook ingericht volgens de RIVM-richtlijnen. Boven de bar hangen meerdere 

spatschermen, het pinapparaat staat buiten de bar, er is een richtingsverkeer en op de grond zijn stickers 

aangebracht voor de bar die 1,5 meter aangeven. 

Om 10:30 kwamen de eerste deelnemers zich aanmelden en ontvingen van Ans of Danique het speelschema. 

Gelukkig was het droog geworden en om klokslag 11:30 begon de eerste ronde. Ook dit jaar werd de rondetijd 

weer goed bijgehouden door Rob Baks. Na de eerste ronde kwamen de eerste uitslagen binnen bij het 

secretariaat dat dit jaar werd geleid door Ans. Rond 13:30 begon het te regenen, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Al gaande de dag werd het spannend voor de deelnemers: zouden wij de finale halen of een prijs in 

de wacht weten te slepen? Rond 15:00 begon bij de senioren/junioren de 1/8e finales. De finale werd gespeeld 

om 16:30. 

Ans en Rob hartstikke bedankt voor het runnen van het wedstrijdsecretariaat! 

Om 16:45 volgde de prijsuitreiking: 

Bij de senioren/junioren wisten Jill K en Lisanne te winnen van Hanna en Maaike. Jill en Lisanne ontvingen uit 

handen van Johan Zantman de 1e prijs en de daarbij horende prijs beschikbaar gesteld door Glashandel 

Zantman. 
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Bij de aspiranten B/C en pupillen D/E werd dit jaar een hele competitie gespeeld, wat inhield dat er tegen 11 

verschillende tegenstanders gespeeld werd. Hieruit volgde het eindklassement. Bij de aspiranten B/C wonnen 

Zoë en Fenna de 1e prijs en Thijs en Finian de 2e prijs. Bij de pupillen D/E wonnen Micha en Daniel de 1e prijs 

en Jurjen en Stefan de 2e prijs. 

Bij de F-pupillen met ouder werd dit jaar 2x tegen iedere tegenstander uit de poule geschoten. Beau en vader 

Robin werden 1e; Thomas en moeder Natasja werden 2e. 

Na de prijsuitreiking volgde nog de loterij. Iedere deelnemer had dit jaar bij inschrijving een lot ontvangen. 

Onze voorzitter Leen verzorgde de trekking. Dit jaar was de hoofdprijs een boodschappenmand beschikbaar 

gesteld door onze hoofdsponsor Plus Panis. 

Het was een geslaagde dag en nogmaals iedereen die heeft meegeholpen bedankt! 
 

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.  

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), VEO (11 teams), DES, Phoenix, Merwede (5 teams), 

Dijkvogels (10 teams), Fortuna (11 teams) zich al ingeschreven.  

Komende weken 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. 

De volgende scheidsrechters zullen wij indelen voor het fluiten van een aantal wedstrijden: 

naam naam naam 

Annebertien Jop Noa 

Anouk vd L Jordi Paul 

Bernice Jos van V Piet E 

Bram Joshua Rick 

Corne Lex Rob M 

Dani B Liekke Robertjan H 

Dieuwke Maarten Robin Ko 

Elke Mark J Sander G 

Erik Mark S Sander R 

Fabiën M Merit Sander v V 

Hanna Michel S Sanne 

Isa Micke Shera 

Jacqueline Milan van P Thom vd D 

Jelmer Minousch Ties 

Jeroen Nelis B Tim 

Jill K Nico Wouter de B 

Job (tm 11:00) Niels Wouter le C 
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Als je niet kunt fluiten en jouw voornaam begint met de A t/m L, dan kun jij je afmelden bij Erik de Koning: 

erik.dekoning@ckv-excelsior.nl of 06-38759744; begint jouw voornaam met de M tm Z: meld je dan af bij 

Nicole Buis: nicole.buis@ckv-excelsior.nl of 06-28812581. 

Als je niet kunt fluiten, geef dan ook even aan waarom je niet kunt fluiten. Doe dit dan zo snel mogelijk. 

Laat het dan niet aankomen op vrijdag 28 augustus!!!! Bij de indeling zal uiteraard ook rekening worden 

gehouden met de rest van het oefenprogramma. En er worden nog coaches gezocht voor diverse teams. Het 

kan zijn dat jouw naam als scheidsrechter staat vermeld maar dat je een team gaat coachen. Meld dit dan ook 

even. 

Nicole en Erik 
 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

25 augustus 2020 Trainersbijeenkomst 

27 augustus 2020 Hervatting jeugdtrainingen (seizoen 2020/2021) 

29 augustus 2020 Jeugtoernooi 

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:erik.dekoning@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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