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https://www.topdesk.com/nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
http://www.015rijopleidingen.nl
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net/
http://www.malthasport.nl/
http://www.lennekemeijer.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.zantmanglas.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.suzukidelft.nl
http://www.bjornd.nl
http://www.esfiscaal.nl/
http://www.g-kracht.com/
http://www.servintec.nl
http://www.wasmachinehuis.nl
http://www.wooningairco.nl
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Praatjes en mededelingen 

Van de redactie 
 

Ongemerkt is er weer een maand voorbij sinds de laatste Korfpraat van 2020. Nu is December normaal 

wel een iets rustigere maand maar de zaalcompetitie zou normaal gewoon volop doorlopen in Januari. 

Helaas is dat nog niet mogelijk en zal dit, zoals verderop te lezen, ook niet meer gebeuren. Gelukkig 

mag de jeugd nog wel trainen op het veld. Maar voor de overige leden is het gezamenlijk sporten 

helaas nog even niet mogelijk.  

Vergeet toch niet zo nu en dan een kijkje te nemen op de website, want er zijn weer leuke initiatieven 

en activiteiten. Zoals in December bijvoorbeeld de gezellige Kerstbingo waarvan een sfeerimpressie de 

voorpagina van deze Korfpraat siert.  

De festiviteiten voor het 100 jarig bestaan zijn helaas uitgesteld naar 2022. Jammer alleen van alle 

werkzaamheden die hiervoor al verricht waren, maar zo hebben we wel alvast iets om naar uit te zien in 

2022. Niet alle activiteiten zijn echter verplaatst, lees dus goed even dit bericht door. 

Uw redacteur van dienst, 

Gerrie  

 

  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Viering 100-jarig jubileum verplaatst naar 2022 
 

2020 had het jaar moeten worden van het 100-jarig bestaan van Excelsior. Dit pakte helaas 

anders uit, natuurlijk ontvingen we felicitaties van o.a. burgermeester Marja van Bijsterveldt en 

wij feliciteerde elkaar met een videoboodschap, maar helaas geen activiteiten, jubileum-kamp en 

groot feest. Toen het bestuur en de jubileumcommissie vorig jaar besloten om de festiviteiten te 

moeten cancelen hadden wij goede hoop alles door te kunnen schuiven naar 2021… Niets is 

echter minder waar. 

 

Omdat momenteel nog steeds alle seinen op rood staan zijn de jubileumcommissie en het bestuur 

onlangs weer (digitaal) samen gekomen. De conclusie van deze samenkomst was hard, maar wel vrij 

duidelijk: ook in 2021 kunnen we ons jubileum niet vieren zoals wij dat zouden willen. 

 

Daarom is het besluit genomen om de grote jubileumdag ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

door te schuiven naar 2022, natuurlijk in de veronderstelling dat alles dan weer ‘normaal’ is. Natuurlijk 

is er nog altijd een mogelijkheid dat achteraf blijkt dat het komende zomer “gewoon had gekund”. 

Echter zijn er nu te veel onduidelijkheden en onzekerheden om de voorbereidingen goed op te pakken. 

Daarnaast willen we ook dat iedereen die naar de jubileumdag zou willen komen zich hier goed en 

veilig bij voelt. Wordt vervolgd dus… 

 

Er zijn natuurlijk al een hoop kaarten verkocht voor de jubileumdag, deze kaarten blijven ook in 2022 

geldig. Mocht je echter nu al weten dat je volgend jaar helaas niet bij deze dag aanwezig kunt of wilt 

zijn, dan zullen wij de inschrijving natuurlijk terugbetalen. Uitschrijven voor de jubileumdag in 2022 kan 

tot uiterlijk 31 maart 2021. Stuur hiervoor een mailtje naar micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl. Uitbetaling 

hiervan volgt in april 2021. 

 

Jubileum-kamp 

Ook het jubileum-kamp dat voor Pinksteren gepland stond gaat niet door. Daarnaast voelt het nog 

eens doorschuiven van het jubileum-kamp voor de kampcommissie niet goed meer. Daarom is 

besloten om het jubileum-kamp volledig te cancelen en niet door te schuiven naar 2022. De 

deelnemers die zich hadden aangemeld, en het reeds betaalde inschrijfgeld bij Excelsior hadden laten 

staan zullen voor 1 februari worden terugbetaald. 

 

De voorbereidingen voor wat een bijzonder kamp had moeten worden, waren in volle gang. De 

kampcommissie wil hierbij ook iedereen bedanken voor hun voorbereidend werk en betreurt deze 

situatie uiteraard enorm. 
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Praatjes en mededelingen 

    

Komend weekend ook kip-cordonbleu menu bij De Mookies 

 

Het zijn rare tijden! We moeten helaas allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, werken en/of studeren. 

Wil je nou toch thuis genieten alsof je heerlijk uit eten bent? Dan hebben de Mookies van Sportcafé De 

Mookies voor jou dé oplossing! 

 

De komende periode zijn zij op vrijdag en zaterdag geopend van 17:00 tot 20:00 uur voor het afhalen 

van de lekkerste menu’s. Komend weekend is het menu uitgebreid met een kip-cordonbleu met 

wedges menu, plaats hiervoor je bestelling wel op tijd, want op = op. Je kunt natuurlijk ook altijd 

kiezen uit een van de andere menu's: 

 

Saté menu € 9,50 

Hamburger speciaal menu € 8,50 

Kroepia menu € 9,00 

Kapsalon (kip) € 7,25 

Kip kluifjes menu € 8,50 

Kip-cordonbleu menu € 10,50 

 

Alle menu's zijn natuurlijk voorzien van frites en rauwkost. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook snacks 

(frites, kroketten, frikandellen, kaassoufflés enz.) worden besteld. 

Loop vrijdag of zaterdag gerust binnen. Of bestel alvast via onderstaand formulier. 

 

Bestellen is mogelijk op de website via onderstaande link: 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1318-komend-weekend-ook-kip-cordonbleu-menu-bij-de-

mookies 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1318-komend-weekend-ook-kip-cordonbleu-menu-bij-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1318-komend-weekend-ook-kip-cordonbleu-menu-bij-de-mookies
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Praatjes en mededelingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

 

Streep door zaalcompetitie 

 
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond 12 januari heeft het 

KNKV besloten om de gehele zaalcompetitie (op de Korfbal League na) te cancelen. Door de 

verlengde lockdown is een verantwoorde start van de zaalcompetitie op 6 februari – het laatst 

mogelijke moment in de eind oktober door het KNKV opgestelde routekaart – helaas niet meer 

mogelijk. 

 

Voor de Excelsior-jeugd houdt dit concreet in dat de trainingen buiten zullen worden voortgezet 

volgens het huidige schema. 

 

 

 

Het KNKV zal op korte termijn de plannen voor de veldcompetitie publiceren. De TC is bezig met 

plannen voor de senioren-teams. Hiervoor zal een routekaart worden opgesteld, om te zorgen dat bij 

een herstart van de veldcompetitie iedereen hier klaar voor is. 

 

 

Senioren 
Geen overige mededelingen. 

 

 

Junioren 
Geen overige mededelingen. 

 

 

Jeugd 
Geen overige mededelingen. 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijden 

AFBELLEN? (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris 

(tel.nr. in het programma). 

* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00.. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

Senioren-spelers Willeke  

Junioren A spelers Thijs*  

Aspiranten B spelers Jazz*  

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

Aspiranten C spelers Vito*  

Pupillen D spelers Okker*  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit  

Pupillen E & F spelers Robert*  

 

Opstellingen 

Zaterdag ?? – geen competitiewedstrijden 
team opstelling reserve 

1/2 
   

   

3 
   

   

4 
   

   

5 
   

   

6 
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Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Programma 

Zaterdag ?? – geen wedstrijden 
klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

         

         

klasse  nr  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie  veld  autorijders (ouders van) 
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Trainingen 

Trainingstijden zaal 
 

Het wel of niet weer opstarten van trainingen in de zaal is vooralsnog niet bekend. 

Zoals hieronder aangegeven wordt door de jeugd tot nader bericht getraind op het veld. 

 

Trainingstijden veld 
 

Voor de Excelsior-jeugd zullen de trainingen buiten worden voortgezet volgens het huidige schema. 

 

 

 

 

 

Trainingen 
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Kalenders en roosters 

Oudertraining 
Voorlopig nog even geen oudertraining, helaas. 

 

Helden van de week/Filmen Excelsior 1 
datum wedstrijd aanvang wedstrijd filmen eigen wedstrijd aanwezig 

 
  

   
  

 

 

 

 

 

Kalenders en roosters 
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Kalenders en roosters 

DE VERENIGING 
DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL MEDIA  

   

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

bericht over wedstrijdschema’s en trainingstijden, 

maar ook over belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marco van der 

Linden, Marit Nieuwerf, Sabine Nolet 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

Speelschema 
datum speelronde datum speelronde 

17-04-2021 Veld ronde 9   

24-04-2021 Veld ronde 10   

15-05-2021 Veld ronde 11   

29-05-2021 Veld ronde 12   

05-06-2021 Veld ronde 13   

12-06-2021 Veld ronde 14   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Activiteitenkalender 
Bekijk de meest actuele agenda op www.ckv-excelsior.nl/agenda.  

datum activiteit 

  

 

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

secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
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