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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; 

Praatjes en mededelingen 
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• 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; 

• 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. 
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Samenvatting ALV 

Maandag 12 april was de jaarlijkse ALV van CKV Excelsior. Net als vorig jaar konden de leden niet de 

vergadering fysiek bijwonen door de restricties die COVID met zich meebrengt. In plaats daarvan 

schakelden de aanwezige leden in via Teams, om zo deel te nemen. Het aftredende bestuur was wel - 

met de 1,5m regel in acht nemende - aanwezig in het clubhuis. Daar ook was Edwin, die technische 

ondersteuning aan het bestuur verleende om zo de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Edwin, bedankt! 

Leen opende de vergadering om 20:00 uur. 

Een belangrijke mededeling is de veranderingen die gaan plaatsvinden op ons sportpark. De uitvoering 

van de plannen zoals die gepresenteerd zijn op de ALV, zullen naar verwachting starten op 1 november 

dit jaar, en klaar voor gebruik zijn in maart 2022. 
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De jaartrofee is uitgereikt aan de jeugd TC, Nicole heeft de trofee namens de commissie in ontvangst 

genomen. Het bestuur heeft alle energie gezien die gestoken is in het mogelijk maken van sporten 

voor onze jeugdleden in tijden waar elke week de regels veranderden. Het bestuur feliciteert de 

commissie met wat zij voor elkaar gekregen heeft! 

Het gevoerde beleid en de jaarverslagen waaronder die van de penningmeester (over 2020) zijn door 

de vergadering goedgekeurd. Ook de kascommissie heeft het gevoerde financiële beleid van de 

penningmeester goedgekeurd. Bovendien is aan het bestuur decharge verleend. 

Er zijn verder 2 voorstellen gedaan door het bestuur op financieel gebied. 

• Het restitueren van betaalde contributie aan spelende senioren en junioren leden (eenmalig 

20 euro). Dit omdat de competitiekosten voor deze groep minder hoog was dan begroot. 

• De aanschaf van zonnepanelen voor op de kleedkamers. 

Beide voorstellen zijn door de vergadering goedgekeurd. 

Er waren bij het bestuur geen tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing gemeld. Het aftredende 

bestuur had al haar bestuursleden weer verkiesbaar gesteld, en derhalve is het nieuwe bestuur 

gevormd naar hoe ze was: 

Voorzitter:   Leen van den Hooff 

Secretaris:   Erik van der Kramer 

Penningmeester:   Erik de Koning 

 Technische Zaken: Nelleke Kamps 

 Activiteiten Zaken:  Nicole Buis 

PR & Communicatie:  Job van den Berg 

Algemene Zaken:  Micke Vrolijk 

De kascommissie kon niet volledig herkozen worden omdat Piet er al 3 jaar in zat, en dan mag je van 

de statuten niet nog een jaar.  De kascommissie is benoemd en bestaat uit: Rob Muller, Frido Kuijper en 

Lars Nieuwerf 

De begroting 2021 en de contributies per maand voor 2021 zijn goedgekeurd door de vergadering. 

Het bestuur dankt alle leden die hun betrokkenheid hebben getoond door deelname aan de 

vergadering en spreekt de wens uit dat de volgende editie weer fysiek kan plaatsvinden in ons mooie 

clubhuis. 

Namens het bestuur van CKV Excelsior, 

Erik van der Kramer 

Secretaris 
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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 

 
 

 

Dubbelschiettoernooi voor A tm pinquins  

 

Wanneer? 8 mei op sportpark Biesland 

Op zaterdag 8 mei 2021  willen wij een dubbelschiettoernooi organiseren vanaf 11:00 voor de A tm 

pinquins. Het toernooi zal tot en met 13:00 duren voor de A tm F. Voor de pinquins zal de activiteit om 

12:00 eindigen. 

 

Deelname is gratis!! 

 

Bij het dubbelschieten schiet je als koppel tegen een ander koppel uit jouw leeftijdscategorie. 

Enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden via de site van CKV Excelsior. Geef aan met wie je gaat  

dubbelschieten en welk team je speelt. 

 

Tot 8 mei!! 

  

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Excelsiorkleding 

 

Beste allemaal, 

We zijn weer druk bezig met onze kleding voorraad in kaart te brengen. In onze webshop staat wat we 

nu op voorraad hebben en dus direct kunnen leveren. We kunnen ons echter voorstellen dat jullie voor 

de rest van het seizoen en/ of komend seizoen nieuwe (beter passende) Excelsiorkleding willen. De 

levertijd voor nieuwe kleding is zo'n 6 tot 8 weken. Graag willen we van jullie, ouders van onze 

spelende kids, maar ook van onze oudere spelende leden weten of ze nieuwe kousen, nieuw broekje/ 

rokje, trainingspak, trainingsshirt of zoiets willen. Kunnen jullie ons dat voor 28 april doorgeven zodat 

we een indicatie hebben (of definitief bestellen kan ook natuurlijk) welke order we kunnen gaan 

plaatsen bij Muta Sport? 

Uiteraard is het handig om dan vooraf een beetje in te kunnen schatten welke maat nodig is. Daarvoor 

willen we je vragen om eerst te kijken of een teamgenootje de gewenste maat heeft. Mocht dit echt 

niet lukken dan kunnen we kijken wat er anders mogelijk is (ouders mogen nl. ivm de Corona 

maatregelen niet op het veld/ in de kantine komen). 

Home | ckvexcelsior (muta.nl) 

Home | ckvexcelsior 

De C.K.V. Excelsior webwinkel is geen professionele webwinkel maar een vrijwilligers taak. Graag 

vragen wij om hier rekening mee te houden wanneer je bestelt of een vraag stelt via het 

contactformulier. 

ckvexcelsior.muta.nl 

 

Alvast dank voor jullie reactie 

Patricia en Natasja 

  

http://ckvexcelsior.muta.nl/
http://ckvexcelsior.muta.nl/
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Zomerkamp 2021 

 

  



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 18 april 2021

 

  10 
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Vriendjes en vriendinnetjes training 
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Senioren 

Trainingswedstrijden 

Nu er voorlopig geen uitzicht is op voortzetten van de korfbalcompetitie gaan we in de komende 

maanden intern wedstrijden plannen, in eerste instantie is dat spijtig genoeg alleen mogelijk voor <27; 

hopelijk over een aantal weken voor alle senioren. 

Als er voldoende belangstelling is willen we op zaterdag 24 april 2 trainingswedstrijden plannen:  

12.30 uur Excelsior combi 1/2/3 – Excelsior combi 1/2/3 

14.00 uur Excelsior 6 – Excelsior oranje combinatie uit overige <27 

Scheidsrechters worden geregeld. 

Als er teveel afmeldingen zijn om deze wedstrijden a.s. zaterdag te spelen, dan worden beide, of één 

ervan verplaatst, naar zaterdag 8 mei. 

 

Wijziging trainingstijd  

Nu de weersomstandigheden beter worden en het ’s avonds langer licht blijft, is het goed te zien dat 

de opkomst bij de trainingen van de senioren, zowel bij <27 als bij 27+, hoog is. Ik hoop dat we dat zo 

kunnen houden. 

Op verzoek van de seniorenspelers die jeugdteams training geven wordt de training voor <27 van 

Excelsior 3 t/m 8 verplaatst van woensdag naar donderdag 20.15 – 21.15 uur.  

Willeke 

 

 

Junioren 

Geen mededelingen 

 

Jeugd 

Geen mededelingen 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Westrijden 

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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Vanaf maandag 19 april 

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+ 

 

  19:00-19:15 

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

 

20:15-21:15        

3/4/5/6 

7/8/9 

 

t/m 26jr 

20:15-21:15 

 

 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 

 

 

 

 

 

Trainingstijden veld 



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 18 april 2021 14 

 

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 

 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 

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 
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