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Praatjes en mededelingen 

 

Van de voorzitter 
 

Nadat koning winter 2 weken geleden het sportpark 

omgetoverd had in een winterlandschap, kon er vanaf 

afgelopen week door de jeugd weer volop worden 

getraind. Ik kan op die trainingsavonden niet anders 

constateren, dan dat iedereen ondanks dat er geen 

wedstrijden zijn, dit als een moment ziet om even te 

genieten van de mogelijkheden die er momenteel nog 

wel zijn om te sporten.  

Afgelopen zaterdag was er eg veel animo voor de 

jeugdclinic die gegeven werd door de trainers van de 

selectie en door selectiespelers werd ondersteund. Niet 

alleen blije gezichten bij de jeugdleden, maar ook bij de 

selectiespelers die net als alle andere leden van de 

vereniging uitkijken naar het moment dat er weer wat 

meer mogelijkheden komen om te gaan sporten. 

De komende weken gaan ook de senior leden, zij het 

met goede afspraken binnen de geldende regels, op de 

zaterdagen weer trainen.  

Wie denkt dat er verder niets gebeurt binnen de club 

heeft het goed mis. Onderlig worden er door teams 

pub-quizzen gespeeld, en was er voor de jeugd 2 

weken gelden een bingo met mooie prijzen.  

Ook wordt er hard gewerkt aan het verlengen van de sponsorcontracten. Deze week is daar al wat 

nieuws over, maar de komende week komen we met meer nieuws naar buiten.  

Ook op het gebied van de herindeling van het sportpark zijn er eindelijk grote stappen gezet. Half 

maart hopen we hier definitief duidelijkheid over te hebben en kunnen we hier ook mee naar buiten 

komen.   

 

De afgelopen maanden is er ook hard gewerkt in het clubhuis. De plafonds, de verlichting en de 

afzuiginstallatie in de dameskleedkamers en toiletten zijn vervangen. Bijna 95% van de verlichting in 

het clubhuis is nu van ledverlichting voorzien.  Al het losse en beschadigde tegelwerk in de 

kleedkamers en de gang is vervangen, omdat we hier toch bezig waren, zijn ook de muren van een 

nieuwe frisse kleur voorzien. De banken in de kleedkamers worden ook opgeschuurd en krijgen een 

nieuwe laklaag. Ook de bestuurskamer is onderhanden genomen en heeft nu een echte Excelsior 

uitstraling. De planning is dat half maart alles binnen klaar is. Nu afwachten wanneer we het weer in 

gebruik mogen nemen. 

 

Deze week in de voorjaarsvakantie zal het veld van 11 tot 15 uur geopend zijn voor de jeugdleden, om 

een balletje te komen schieten. De wc's zijn beschikbaar. Er is geen toezicht van trainers, maar er zijn 

gedurende deze periode wel mensen op de club aanwezig.  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

    

Contributies 2021 

 

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar is er ook een nieuwe begrotingsperiode aangebroken. Deze 

wordt in de aankomende Algemene Vergadering vastgesteld. Vooruitlopend hierop willen we melden 

dat het bestuur het voornemen heeft om het contributiebedrag niet te wijzigen. Dat betekent dat de 

volgende (bekende) bedragen geïncasseerd zullen worden. 

Lidsoort Bedrag per maand 

Senioren 26,65 

Junioren 25,90 

Aspiranten 24,40 

Pupillen 23,05 

Pinguins 5,00 

Overige leden 6,50 

Reiskosten Junioren 2,00 

 

Zolang er geen competitie plaatsvindt zullen we de reiskosten junioren niet incasseren. De incasso's 

zullen we voorlopig nog steeds op maandbasis uitvoeren. 

 

 

Lekker Thee tijdens de training 
 
Buiten trainen in deze tijden is niet altijd even behaaglijk, wat is het dan fijn als de voorzitter 

persoonlijk de trainers komt voorzien van een kopje thee.  

Dit wordt zeer gewaardeerd door de trainers.  
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Praatjes en mededelingen 

 

 

Jantje Beton 
 

 
Jantje Beton gaat digitaal 

Het is een bijzonder jaar. Van maandag 8 tot en met 13 maart 2021, is de deurcollecte van Jantje Beton. 

Met de richtlijnen die op dit moment gelden is het mogelijk om te collecteren, maar vanuit Excelsior 

hebben we besloten niet met de bus langs te deuren te gaan. Toch blijft het van belang dat alle 

kinderen kunnen spelen en bewegen. Wist je dat 3 op de 10 kinderen niet of slechts een keer per week 

buiten spelen? Daarom gaan we ons dit jaar inspanning om via digitale en papieren weg toch zo veel 

mogelijk geld in te zamelen. Daarvan gaat de helft naar de clubkas en de helft naar de projecten van 

Jantje Beton. Dat zijn dan projecten met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare speelposities. 

Terwijl spelen ontzettend belangrijk is voor ieder kind. Slootje springen, verstoppertje doen in de straat 

of buiten met vriendjes de wereld verkennen. Een leven zonder buitenspelen is ondenkbaar voor 

opgroeiende kinderen. De rol van scoutingclubs, sportverenigingen en leuke speeltuinen in de buurt 

wordt daarom steeds belangrijker. Het is daarom meer dan ooit hard nodig om geld op te halen. 

Hoe kan je helpen? 

Vraag zo veel mogelijk vrienden, familie en bekenden om in de online collectebus te doneren. Deel de 

collectebus via social media, WhatsApp of e-mail. Dat kan al vanaf vandaag. Je kan daarvoor de 

onderstaande QR code gebruiken, door te linken naar https://jantjebeton.digicollect.nl/christelijke-

korfbalvereniging-excelsior of door zelf een online collectebus aan te maken op 

www.jantjebeton.digicollect.nl.  

 

  

https://jantjebeton.digicollect.nl/christelijke-korfbalvereniging-excelsior
https://jantjebeton.digicollect.nl/christelijke-korfbalvereniging-excelsior
http://www.jantjebeton.digicollect.nl/
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Praatjes en mededelingen 

 

Kids Bingo 
 

Zaterdag 6 februari was de Kids bingo.  

Vanaf de donderdag ervoor waren de voorbereidingen al 

begonnen om alle tasjes te vullen met wat lekkers, een 

cadeautje en natuurlijk niet te vergeten de Bingo kaarten.  

Om half 12 op zaterdag stond de drive in klaar om de tasjes op 

te halen. De meeste kinderen gingen daarna gelijk door naar 

het 3 tegen 3 toernooi. 

Na veel kopjes warme thee voor de organisatie had om half 1 

iedereen zijn tasje opgehaald en kon de voorbereiding voor de 

avond beginnen. 

 

Omdat het we het niet vanuit het clubhuis konden 

organiseren moesten we uitwijken naar een andere plek.  

Gelukkig was dit mogelijk bij Lisette haar werk van 

Computerplan. 

Om 16 uur gingen we die kant op om alles klaar te zetten en 

even te testen. Alles werkte gelukkig direct dus konden we 

nog even relaxen voordat de Bingo ging beginnen. 

Om half 6 kon je inloggen en voor half 6 zaten de eerste kids er al klaar voor. Iets over 18 uur was 

iedereen ingelogd en konden we beginnen. 

Doordat we prijsjes hadden voor de kleine kinderen maar ook voor de grote kinderen was er voor 

iedereen die Bingo had een leuke prijs. 

We speelden totaal 3 verschillende rondes. In ronde 1 en 2 was er 3 keer kans op Bingo. De laatste 

ronde speelden we gelijk voor een volle kaart.  

Rond half 8 was de laatste Bingo en keken wij van 

de organisatie terug op een hele leuke geslaagde 

Bingo. 

Afgelopen dinsdag zijn op 1 na alle prijzen 

uitgereikt aan de kinderen. 

Wij hopen op snel weer een leuke activiteit te 

organiseren zoals een Bingo op het veld. 

 

Bedankt voor jullie deelname. 
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Praatjes en mededelingen 

 

Eerste informatie zomerkamp 2021 
 

Allereerst hopen we dat iedereen nog gezond is, en dat iedereen het nog een 

beetje volhoudt met de huidige maatregelen. De kampleiding is sinds het 

annuleren van het vorige kamp al druk in overleg over komende zomer. We 

snappen dat iedereen wil weten waar ze rekening mee kunnen houden voor dit 

jaar. Daarom hebben wij twee erg leuke aankondigingen voor jullie. 

 

Vooralsnog gaan wij er namelijk vanuit dat Zomerkamp 2021 doorgaat! De voorbereidingen zijn op de 

achtergrond al bezig, en de gehele kampleiding hoopt dat we dit jaar dan echt kunnen gaan! Uiteraard 

kan het zo zijn dat het Zomerkamp uiteindelijk toch niet door kan gaan door de dan geldende 

maatregelen. Daarom zullen we jullie regelmatig updaten over de stand van zaken via de mail.  

 

Even wat praktische informatie: 

Wanneer:  17 juli t/m 24 juli 2021 (eerste week van de zomervakantie) 

Waar:   Kampeerboerderij De Hoof in Someren 

Voor wie:  Excelsior-leden spelend in de E t/m B. 

Kosten:   150 euro voor het eerste kind, 145 euro voor eventuele 2e en 3e kinderen 

 

Het inschrijfformulier zal vanaf 1 maart online komen op de Excelsior site! Geef je zo snel mogelijk op! 

 

Vriend van kamp 

Doordat er vorig jaar en dit jaar veel sponsoren voor kamp zijn weggevallen door de coronacrisis 

hebben wij iets nieuws bedacht om kamp toch financieel rond te krijgen. Voor een eenmalige bijdrage 

van 50 euro kun je namelijk vriend van het kamp worden! 

 

Dit betekent dat je tijdens het kamp exclusieve beelden krijgt toegestuurd, en achteraf zul je een 

presentje ontvangen! We hopen dat iedereen het Zomerkamp wil steunen, zodat we zo lang mogelijk 

door kunnen gaan, en zodat ook wij deze moeilijke tijd doorkomen! 

 

Om je aan te melden als geliefde vriend van kamp kun je het aanmeldingsformulier op de Excelsior 

website invullen. Dit aanmeldformulier zal ook 1 maart online komen. Deze gegevens gebruiken we om 

de exclusieve beelden en het presentje naar toe te sturen. 

 

We hopen dat deze mededeling een klein lichtpuntje is. Het is een lastige tijd en er is helaas toch weer 

veel onzekerheid over het Zomerkamp. Op dit moment kunnen we niet meer doen dan de 

voorbereidingen door te laten gaan, alvast de meest toffe spellen te bedenken, en met z’n alle duimen 

dat we 17 juli alle spullen weer in de bus kunnen laden! 

 

Dus: GEEF JE OP! 

 

Voor vragen kunt u mailen naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl 

  

mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

 

Delft eSports FIFA Toernooi 
 

Op zaterdag 6 maart 2021 vindt van 18.00 tot 22.00 uur het Delfts eSports FIFA 

Toernooi plaats. Deelnemers aan dit toernooi strijden om eSports FIFA 21 

kampioen van Delft te worden en maken daarbij kans op de hoofdprijs, namelijk 

een bol.com waardebon t.w.v. €250,-! 

 

Het toernooi is speciaal georganiseerd voor alle leden* van Delftse sportverenigingen. 

Naast het feit dat er op deze dag duidelijk wordt wie de ultieme Delftse eSports kampioen 

is, zal er ook bekend worden wie de beste eSporter van de vereniging wordt. Denk jij het 

in je te hebben om eSporter van onze vereniging te worden? Doe dan mee! 

 

Via deze website kan jij je inschrijven. 

 

*Hieronder lees je de voorwaarden waar je als deelnemer aan moet voldoen: 

- Deelnemer beschikt over het spel FIFA 21 op de Playstation 4 

- Deelnemer heeft een PlayStation plus abonnement 

- Deelnemer is lid van een Delftse sportvereniging 

 

https://www.weplayinside.com/delft/
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 
Met ingang van deze week is het mogelijk voor de senioren vanaf 18 jaar op het veld in een vast 

tweetal op woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur en op zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur op 

vrijwillige basis te trainen. Dit kan zonder trainer aan de hand van trainingskaarten of in overleg met je 

trainer. Ook de selectie zal op vrijwillige basis starten met trainen op zaterdag. Tijden zijn in overleg 

met trainers, selectie en TC.   

Het mag geen groepstraining zijn, de koppels mogen onderling gedurende de training niet wisselen en 

de afstand tussen de sporters is 1,5  meter. Zie voor uitgebreide informatie over trainen voor senioren 

de KNKV site. 

Het maximum aantal is 12 koppels van twee per kunstgrasveld en de korven staan 4 meter uit elkaar. 

Als je hier gebruik van wil maken kan je je aanmelden voor de woensdagavond bij Sharmaine en 

voor de zaterdag bij Nelleke.  

Uiteraard gelden ook alle andere coronaregels zoals hier onder nog een keer weergegeven.  

De technische commissie 

Nelleke Kamps  

 

Voor de A1 en de senioren geldt: 

• Er mag in groepjes van 2 personen gesport worden. Deze tweetallen moeten 

onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Er 

moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan; 

• De tweetallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 

• De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, stem kleuren van shirts vooraf af;  

• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand 

ten opzichte van elke medesporter; 

• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 

 

 

 

 

Junioren 
Toen in januari duidelijk werd dat er geen zaalseizoen meer plaats zou vinden, is er binnen de junioren 

overlegt hoe verder te gaan tijdens de lockdown. De afgelopen weken is er met de junioren 

gezamenlijk op het veld getraind, afhankelijk van het weer op de dinsdag- of donderdagavond. Ook is 

inmiddels duidelijker wat het trainen inhoudt voor 18+ spelers: voor deze groep worden trainingen in 

2-tallen bedacht. De spelers dartelen weer vrolijk rond en zijn blij even buitenshuis samen te kunnen 

bewegen, en ook vanuit de trainers klinken positieve geluiden bij het zien van dit enthousiasme. 

Voorlopig gaan we op deze manier verder, mochten er aanpassingen nodig/mogelijk zijn dan kijken we 

verder. Trainers en spelers, ga zo door!. 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

 

Jeugd 
 

Afgelopen zaterdag was de 2e clinic voor de jeugd onder 

leiding van de Ronald Berrevoets, Ronald de Vreede, Kelly 

de Koning en selectiespelers. Met een prachtig zonnetje 

was het buiten op het veld bijna als van ouds. 

Om kwart voor 11 druppelden de eerste kinderen van de F 

tot en met de D binnen. Om 11 uur waren er 60 kinderen 

present en startte de clinic met twee warming up rondjes. 

Daarna was er op het veld een circuit met verschillende 

korfbalspelletjes. Er werd heel fanatiek meegedaan en 

iedereen had veel plezier. Vooral de loopladders en 

mastermind waren zeer in trek.  De clinic werd afgesloten 

met verdedigen tegen een selectiespelers.  

Om 13.00 uur was het de beurt van de C en B. Met 

ongeveer 34 B-, en C-ers werd er fanatiek gestart met de 

warming up waarna iedereen enthousiast begon aan het 

circuit. Met de aanwijzingen van de trainers gingen de 

oefeningen steeds beter. Ook hier werd er onder andere bij 

de loopladders en met het schieten hard geoefend. Na de 

afsluiting kan iedereen terugkijken op een super leuke 

ochtend/middag met heel veel enthousiaste kinderen en 

trainers. 

Tot slot alvast een safe the date: 6 maart zullen er weer 

onderlinge wedstrijden worden georganiseerd. Verdere info 

daarover volgt nog.  
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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 
   

   

7 
   

   

8 
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B2 
    

    

C1 
    

    

C2 
    

    

C3 
    

    

C4 
    

    

D1 
    

    

D2 
    

    

D3 
    

    

D4 
    

    

E1 
    

    

E2 
    

    

E3 
    

    

E4 
    

    

E5 
    

    

F1 
    

    

F2 
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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 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 
DAGE LIJKS BE STU U R  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris:  Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BE STU U RSLE DEN 

Algemene Zaken:  Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SE CRE TARIAAT  

Correspondentieadres:  Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS Delft 

LE DE N ADMIN ISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

V E RTROU WE N SPE RSOON 

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODA TIE S  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof  

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft  

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WE BSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie:  Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

   

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. 

RE DACTIE  

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 

CON TACT  

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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