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Wedstrijdsecretariaat 

Coronamaatregelen bij Excelsior 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste weken heeft het bestuur 

een kleine wijziging gemaakt in ons corona-protocol. Daarom graag jullie 

aandacht voor het volgende: 

 

Wij willen iedereen oproepen om vanaf heden niet meer te komen trainen indien er 

binnen het huishouden (of iemand waarmee nauwcontact is geweest, bijv. partner) 

iemand moet worden getest of in afwachting is van de resultaten van een corona-test. 

Hierbij wijken wij af van de landelijke richtlijnen, maar willen wij een stukje extra 

zekerheid in bouwen voor trainers als medespelers.  

 

Zie onderstaand overzicht met de maatregelen per categorie vanaf. Gevolgd door het 

trainingsschema voor de komende periode. 

 

Senioren t/m 26 jaar 

Voor senioren t/m 26 jaar vervallen op het korfbalveld de beperkingen. Zij hoeven tijdens 

de trainingen onderling geen afstand meer te houden. 

·         Moet iemand binnen jouw huishouden (of nauwe contacten, zoals relatie) zich 

laten testen op corona, blijf dan thuis;  

·         Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de 

sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

·         Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 

·         Kleedkamers en kantines zijn gesloten; 

·         Er is geen publiek toegestaan op het sportpark; 

·         Voor én na de trainingen dienen de 1,5 meter afstandsregels te worden nageleefd; 

·         Verlaat na de training direct het sportpark. 

  

Senioren vanaf 27 jaar 

Voor senioren vanaf 27 blijven er op het korfbalveld nog steeds beperkingen bestaan. 

Helaas kunnen zijn nog niet mee doen aan de groepstraining, maar ook voor hen is er 

ruimte en tijd ingeruimd om weer te kunnen gaan korfballen. 

·         Moet iemand binnen jouw huishouden (of nauwe contacten, zoals relatie) zich 

laten testen op corona, blijf dan thuis; 

·         Er mag in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de 

training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van 

een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende groepjes dient 

meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te 

geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand 

van ieder viertal wordt gehouden; 

·         De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes; 

·         Kleedkamers en kantines zijn gesloten; 

·         Er is geen publiek toegestaan op het sportpark; 

·         Ook voor én na de trainingen dienen de 1,5 meter afstandsregels te worden 

nageleefd; 

·         Verlaat na de training direct het sportpark. 

  

A1 

Ook voor de A1 eindelijk weer goed nieuws! Ondanks dat zij al weer geruime tijd aan het 

trainen zijn kunnen ook zij weer een normale groepstraining hervatten. 

·         Moet iemand binnen jouw huishouden (of nauwe contacten, zoals relatie) zich 

laten testen op corona, blijf dan thuis; 

·         Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de 

sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

·         Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 

·         Kleedkamers en kantines zijn gesloten; 

·         Er is geen publiek toegestaan op het sportpark; 

Praatjes en mededelingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

·         Voor én na de trainingen dienen de 1,5 meter afstandsregels te worden nageleefd; 

·         Verlaat na de training direct het sportpark. 

  

Overige jeugdteams 

Voor de overige jeugdteams verandert er qua regels niets. Voor de volledigheid nog wel 

even de spelregels op een rijtje. 

·         Moet iemand binnen jouw huishouden (of nauwe contacten, zoals relatie) zich 

laten testen op corona, blijf dan thuis; 

·         Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de 

sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

·         Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 

·         Kleedkamers en kantines zijn gesloten; 

·         Er is geen publiek toegestaan op het sportpark; 

·         Voor én na de trainingen dienen de 1,5 meter afstandsregels te worden nageleefd 

(voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder); 

·         Verlaat na de training direct het sportpark. 

  

Trainingsschema 

Ook voor de seniorenteams is er dus weer van alles mogelijk. Dit is in onderstaand 

schema verwerkt. 

 

Wij vragen Excelsior 3 t/m 9 om zich vooraf aan te melden voor een training. 

·         Woensdag t/m 26 jaar: training onder leiding van Willeke, aanmelden bij Willeke. 

·         Woensdag vanaf 27 jaar: training door middel van "trainingskaarten", per tweetal 

aanmelden bij Sharmaine. 

·         Zaterdag t/m 26 jaar: training bij voldoende animo of door middel van 

"trainingskaarten", aanmelden bij Nelleke. 

·         Zaterdag vanaf 27 jaar: training d.m.v. "trainingskaarten", per tweetal aanmelden 

bij Nelleke. 

 
 

Hoofdsponsors Excelsior verlengen contract: “Juist nu!” 

Met trots kan korfbalvereniging Excelsior melden dat zij de contracten met haar 

hoofdsponsors met drie jaar hebben verlengd. TOPdesk, PLUS Martin Panis en 

Glashandel Zantman staan ook de komende drie seizoenen op de shirts van de 

selectie van Excelsior. “Wij zijn trots om op de shirt te mogen staan van deze 

sporters!”, aldus Martin van Leeuwen van Glashandel Zantman. 

 

Voorzitter Leen van den Hooff is extra trots op deze verlenging: “De band die wij met 

onze sponsoren hebben is speciaal, wij zijn erg blij met deze verlenging, zeker in deze 

roerige tijden. ” Rik Prins van TOPdesk herkent dit: “Er was het afgelopen jaar veel 

onzekerheid, waarin we niet konden doen wat we wilden. TOPdesk wil juist nu continuïteit 

bieden om het positivisme en de creativiteit in de vereniging te ondersteunen.” 

 

Ook de andere sponsoren twijfelde niet. Martin Panis namens de gelijknamige PLUS: “Het 

moge duidelijk zijn dat de sportverenigingen het in de huidige coronatijd moeilijk hebben. 

We willen als PLUS Martin Panis dan ook graag, d.m.v. het verlengen van het 

sponsorcontract, weer een bijdrage leveren aan deze mooie vereniging!” Van Leeuwen: 

“Ondanks dat we midden in een enorme pandemie zitten mogen wij van Glashandel 

Zantman niet klagen. De inwoners van Delft en omstreken investeren bijvoorbeeld om 

hun energie label te verbeteren. Hierdoor zijn wij ook in staat om de sponsoring van 

Excelsior te kunnen blijven ondersteunen juist op deze momenten dat ook zij sportief 

hard geraakt worden.” 
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Wedstrijdsecretariaat 

Dat de sponsoren Excelsior trouw zijn is duidelijk. Glashandel Zantman is al ruim 30 jaar 

(!) sponsor, PLUS Martin Panis al 19 jaar en TOPdesk is na afloop van het nieuwe contract 

ook al 6 jaar sponsor. Eigenlijk had het afgelopen jaar de kers op de taart moeten worden 

voor de sponsoren. Excelsior bestond in 2020 immers 100 jaar! “We kijken terug op een 

periode met sportieve successen waarin natuurlijk het lustrum van Excelsior een 

hoogtepunt van de samenwerking en van de club had moeten zijn”, aldus Prins over de 

afgelopen drie jaar. 

 

De belangrijkste reden voor de sponsoren? Hierover zijn de sponsoren unaniem. Prins: 

“TOPdesk ziet dat de vereniging zowel sportief als sociaal haar leden heel veel plezier en 

uitdaging biedt.” Van Leeuwen: ”Excelsior neemt binnen de Delftse sportwereld een 

mooie positie in door niet alleen op hoog niveau te sporten, maar ook aandacht te hebben 

voor de jeugd. Wij willen jeugd stimuleren om achter de spelcomputer vandaag te komen 

en fit en gezond te blijven. Naast het korfballen heeft Excelsior ook de nodige aandacht 

voor de onderlinge band door middel van verschillende ontspanning momenten voor jong 

en oud.” Panis: “Naast goed eten waar we als PLUS voor staan is sporten en het 

verenigingsleven goed voor iedereen.” 

 
 

Opzegging lidmaatschap 

Het afgelopen korfbaljaar is heel anders gelopen dan iedereen dacht. Ondanks dat we 

minder elkaar hebben kunnen zien en met elkaar hebben kunnen sporten hopen we dat 

men zich nog steeds verbonden voelt. We hopen dan ook dat iedereen gewoon lid blijft 

van onze mooie vereniging! Zij die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen 

opzeggen moeten dit vóór 1 mei schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat doorgeven. 

Doe je dat niet, dan ben je weer voor een jaar lid. Wil je gewoon lid blijven hoef je daar 

dus niets voor te doen. Wil je wel lid blijven maar niet meer korfballen? Geef dit dan ook 

vóór 1 mei aan, anders blijf je spelend lid! 

Het emailadres van de secretaris is secretaris@ckv-excelsior.nl. 

Het bestuur 

 

Jaarvergadering verplaatst  

Het bestuur heeft besloten om de reeds geplande JAV te verplaatsen naar 

maandag 12 april 20:00 uur. Door de wijziging van de avondklok van 21:00 uur 

naar 22:00 heeft het bestuur extra tijd om de JAV online te organiseren vanuit 

onze kantine ’t Veld. 

 

Via deze link is de aangepaste agenda (en bijlage) voor de JAV te 

downloaden. De (financiële) stukken en jaarverslagen zijn voorafgaand aan de JAV op 

te vragen bij de secretaris via secretaris@ckv-excelsior.nl. 

 

In de week voorafgaand aan de JAV ontvangen alle leden een uitnodiging voor de JAV in 

Microsoft Teams. Deze uitnodigingen worden gestuurd aan de e-mailadressen welke 

bekend zijn bij de ledenadministratie. Geen mail ontvangen? Mail naar secretaris@ckv-

excelsior.nl. 

  

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/uploads/Agenda%20JAV%2012%20april%202021.pdf
https://www.ckv-excelsior.nl/uploads/Agenda%20JAV%2012%20april%202021.pdf
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl


 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 29 maart 2021

 

  6 

Wedstrijdsecretariaat 

Heerlijk eten bij onze 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 menu. Plaats hiervoor je bestelling wel op tijd, want op 

= op. Je kunt natuurlijk ook altijd kiezen uit een van de andere menu's: 

 

Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om de welbekende gehakt- en kip-tosti's te 
bestellen. Deze kun je hierna thuis in het tosti-ijzer doen. 5 tosti's voor maar € 10,00. 

 

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 
5 gehakttosti's  € 10,00 

5 kiptosti's € 10,00 

 

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 de website: https://www.ckv-

excelsior.nl/nieuws/1345-komend-weekend-ook-kip-cordonbleu-menu-bij-de-mookies . 

 

Wedstrijdsecretariaat 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1345-komend-weekend-ook-kip-cordonbleu-menu-bij-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1345-komend-weekend-ook-kip-cordonbleu-menu-bij-de-mookies
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Herinnering Enquête senioren en junioren 

Alle spelers hebben afgelopen week via de e-mail de jaarlijkse enquête ontvangen, waarin de TC een 

paar korte vragen stelt om te horen wat jouw plannen voor volgend seizoen zijn. Op dit moment is er 

nog veel onduidelijk; de vraag is of er dit seizoen nog wedstrijden gespeeld kunnen worden, en of er in 

september een nieuw seizoen gaat beginnen.  

Door die onduidelijkheid lijkt het seizoen 2021/2022 nog ver weg, maar toch beginnen heel binnenkort 

al de eerste voorbereidingen daarvoor (aantallen teams opgeven, zalen huren, selecties samenstellen).  

Dus heb je nog niet gereageerd, doe het dan nog snel, in de hoop dat we na de zomer weer ‘gewoon’ 

competitie kunnen spelen. Denk je dat je de enquête hebt gemist, laat het mij dan even weten. 

Willeke 

 

Junioren 

Geen mededelingen 

 

Jeugd 

Geen mededelingen 
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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*  

 

Programma 

Geen programma. 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden 
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Trainingstijden veld 

Vanaf woensdag 3 maart 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het 3e-veld 

 dinsdag woensdag donderdag  

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C DES Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C  

18:00-19:00 E, F D  
 

  E, F D 

 

18:00-19:00 

A 

18:30-19:30 
19:00-19:15   

1/2 

 

t/m 26jr 

-------------- 

1/2 

 

27jr+ 

3/4/5/6 

7/8/9 

 

27jr+ 

3/4/5/6 

7/8/9 

 

t/m 26jr 

  19:00-19:15 

19:15-20:15 B C A B C 19:15-20:15 

 

20:15-20:30         20:15-20:30 

 

 zaterdag  

 Kunstgras A Kunstgras B  

11:00-12:00  Pinguïns 11:00-12:00 

12:00-13:00 

1/2 

 

t/m 26jr 

1/2 

 

27jr+  
12:00-13:00 

   

14:00-16:00 

3/4/5/6 

7/8/9 

 

27jr+ 

3/4/5/6 

7/8/9 

 

t/m 26jr 

14:00-16:00 

 

 

 

 

 

Trainingen 

Trainingen 
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DE VERENIGING 

DA GELIJKS  B ESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

B ESTUURSLEDEN 

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETA RIAA T 

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  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 

WEB SITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIA L 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. 

REDA CTIE 

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 

CONTA CT 

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl 
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