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Praatjes en mededelingen 

Geen veldcompetitie in het voorjaar 

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is de conclusie na 

de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder gepresenteerde openingsplan. 

Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase twee enkele versoepelingen voor de buitensport onder 

voorwaarden zullen plaatsvinden. Welke versoepelingen dit zullen worden, is op dit moment onbekend. 

Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en de ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn. Het spelen 

van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap vijf, waarover volgens 

het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni. Dit wordt effectief op 7 juli. 

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform de routekaart van het 

KNKV nog competitiewedstrijden aan te bieden. Daarom heeft het bondsbestuur besloten dat er geen 

tweede helft van de veldcompetitie zal plaatsvinden. Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch 

eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV 

bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden. 

 

Grote opkomst vriendjestrainingen 

Afgelopen weken waren er drie vriendjestrainingen waar dit keer heel veel kinderen op af gekomen 

zijn. Maar liefst 25 nieuwe kinderen stonden afgelopen donderdag op de lijst!  

Er werden snel wat extra trainers opgetrommeld bij de E en de F. Dank voor jullie hulp!  

Enthousiaste kinderen mogen uiteraard ook na deze trainingen nog een paar keer meedoen voordat ze 

beslissen om lid te worden. We zijn heel benieuwd met hoeveel teams we in het nieuwe seizoen gaan 

starten.  

Lijkt het je leuk om deze jonge kinderen te leren korfballen? Meld je dan als trainer aan bij de TC.  

Leden werven doen we samen 

De ledenwerfcommissie; 

Nicole, Desirée, Mirjam, Meike en Malika 

  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Nieuwe leden 

De afgelopen periode hebben wij een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen bij Excelsior. 

Mede door de vriendjes en vriendinnetjes training kwamen deze kids een keer meetrainen. 

Cas - bij de E 

Hugo - bij de E 

Erlijn - bij de D 

Rob - bij de D 

Noud- bij de F 

Julia - bij de E 

Dara - bij de Pinquins 

Evi - bij de F 

Veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! 

 

Dubbelschiettoernooi voor A t/m pinquins  

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

pinquins. Het toernooi zal tot en met 13:00 duren voor de A t/m F. Voor de pinquins zal de activiteit 

om 12:00 eindigen. Aanwezig as zaterdag 8 mei om 10:30. 

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. 

Dit jaar zullen de regels iets anders zijn omdat het toernooi korter duurt als normaal. Je schiet nog 

steeds tegen een ander koppel uit jouw categorie maar het aantal voor gescoorde doelpunten wordt 

geteld. Dus als je “verliest” met 20-21 dan heb je toch al 20 x gescoord. 

Er kunnen nog veel meer koppels meedoen! Dus geef je op voor vrijdag 7 mei! 

De volgende koppels hebben zich reeds aangemeld: 

A junioren Aspiranten D pupillen E pupillen F pupillen Pinguins 

Aniek+Joshua 

Anouk+Liekke 

Mark+Mark 

Britt+Sofie V 

Olaf+Justin 

Fenna+Zoë 

Thijs+David 

Lieselotte+Eline 

Jay+Cristina 

Romy+Joya 

Micha+Jurjen 

Sanne+Rob 

Lise+Elize 

Evi+Nathalie 

Teun+Ole 

Demian+Björn 

Stefan+Daniel 

Tess+Evi E 

Reinout+Anthony 

Lieve+Thomas 

Jens+Kai 

Sara+Luz 

Beau+Tijs 

Tom+Eduard 

Imme+Britt 

Krijn+Sophie 

Arthur 

Dex 

Isabel 

 

Tot 8 mei!! 
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Praatjes en mededelingen 

Zomerkamp 2021 

 

 
  



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 2 mei 2021 6 

Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Veldcompetitie voorjaar 2021 

Een week geleden hebben we definitief bericht van het KNKV ontvangen dat dit voorjaar helaas geen 

vervolg van de veldcompetitie zal kunnen plaatsvinden. Dat is de conclusie die na de persconferentie 

van het kabinet op dinsdag 20 april is getrokken. 

De veldcompetitie van dit seizoen, voor de wedstrijdsport gestart in september 2020 en tot ca. 

halverwege gekomen, wordt nu als niet gespeeld beschouwd; er wordt geen promotie- en 

degradatieregeling toegepast en alle teams komen in het seizoen 2021/2022 in principe weer uit in 

dezelfde klasse als in het seizoen 2020/2021.  

Verenigingen kunnen er wel voor kiezen teams terug te trekken of lager te laten indelen. 

Onderlinge wedstrijden 

Zaterdag 24 april zijn er 2 wedstrijden tussen spelers <27 jaar gespeeld. Het was een mooie korfbal-

middag op Biesland, waar alle spelers blij waren na meer dan een half jaar weer eens een echte 

wedstrijd te kunnen spelen. Het werden 2 leuke wedstrijden die gelijk op gingen, en waarin flink 

gescoord werd. De 2 combi-teams uit Excelsior 1/2/3 kwamen tegen elkaar uit op een eindstand van 

17-19. De wedstrijd tussen Excelsior 6 en de combi van Excelsior 7/8 eindigde in 14-17. Scheidsrechters 

Piet en Micke bedankt voor het fluiten. 

Misschien kunnen we dit op zaterdag 8 mei aanstaande nog eens te doen, waarbij ik we jammerlijk 

genoeg nog niet zo ver zijn dat alle spelers weer mogen meedoen. 

Seizoen 2021/2022 

Intussen zijn ook de voorbereidingen voor het volgende seizoen al in volle gang. Na de zomer zal de 

veldcompetitie starten op zaterdag 11 september. De TC is bezig met samenstelling van teams, 

inventarisatie van trainers, en planning van de voorbereiding van een hopelijk weer normaal 

korfbalseizoen. 

Willeke 

 

Junioren / jeugd 

Activiteiten voor de maand mei: 

8 mei  dubbelschieten  

15 mei Hemelvaart (geen programma)  

22 mei Pinksteren ( geen programma)  

29 mei wedstrijden/ training / toernooi ( moeten we nog invullen maar er is voor pinquins tot A een 

programma) 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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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 
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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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