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Excelsior terras mag weer open! 

Het kabinet heeft vanaf aanstaande woensdag 19 mei verdere versoepelingen met betrekking tot de 

corona maatregelen aangekondigd. Voor Excelsior houdt dit in dat senioren vanaf 27 jaar de 

groepstraining weer mogen hervatten (groepsgrootte van max 4 personen vervalt), wel dienen zij nog 

altijd 1,5 meter afstand tot elkaar te behouden. Onderling wedstrijden spelen is voor deze groep dan 

ook nog niet toegestaan. 

 

Ook het terras van Excelsior mag weer open! Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone 

horecaterrassen. Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), men 

moet reserveren, 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en 

openingstijden van 06.00 – 20.00 uur. Voor het registeren van de aanwezigheid zullen wij net als vorig 

jaar zomer gebruik maken van QR-codes waarmee iedereen zich kan registreren. 

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat je rondom jouw training weer plaats kunt nemen op het terras. Ook 

ouders van jeugdleden zijn weer van harte welkom op ons terras om tijdens de trainingen en 

activiteiten te genieten van het zonnetje op het terras. Dit mag echter alleen zittend op het terras en 

bijvoorbeeld niet staand rondom het sportveld en ook de kantine en kleedkamers blijven nog gesloten. 

 

We willen iedereen vragen om zich aan de nieuwe regels (op het terras) te houden. Zie je het 

onverhoopt toch ergens fout gaan spreek elkaar er op aan. Het bestuur zal niet als handhavers gaan 

rondlopen en zal bij het niet nakomen van de regels het terras weer sluiten. 

 

Onderstaand een overzicht van geldende regels per woensdag 19 mei. 

 

Terras  

Onderstaande regels gelden onder de huidige coronamaatregelen. Bij eventuele verdere 

versoepelingen zal worden gekeken hoe deze opnieuw kunnen worden toegepast. 

• Maximaal 50 personen op het terras. Is er geen plekje vrij? Sorry, er mogen geen stoelen 

worden bijgeplaatst; 

• De 1,5 meter dient te worden nageleefd (vanaf 13 jaar en ouder); 

• Maximaal 2 personen per tafel, 4 per picknicktafel;  

• Bestellen en betalen gebeurt bij de deur bij de bar, de kantine is gesloten; 

• Gedurende activiteiten en trainingen zal bardienst worden gergeld, buiten activiteiten en 

trainingen om alleen bij voldoende animo. Met een klein groepje op het terras, wijs maximaal 

1 iemand aan voor de bardienst; 

• Het terras sluit uiterlijk om 20:00 uur; 

• Bij slecht weer is schuilen in de kantine niet mogelijk; 

• Bij overtreding van de regels zal het bestuur het terras per direct sluiten. 

 

Senioren vanaf 27 jaar 

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

• Moet iemand binnen jouw huishouden (of nauwe contacten, zoals relatie) zich laten testen op 

corona, blijf dan thuis; 

Praatjes en mededelingen 
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• De onderlinge afstand tussen de sporters is tenminste 1,5 meter; 

• Kleedkamers en kantines zijn gesloten; 

• Er is geen publiek toegestaan; 

• Ook voor én na de trainingen dienen de 1,5 meter afstandsregels te worden nageleefd. 

 

Overige korfballers 

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; 

• Voor én na de trainingen dienen de 1,5 meter afstandsregels te worden nageleefd (voor 

iedereen vanaf 13 jaar en ouder). 

 

 

Vacature trainer/coach Excelsior 3 

CKV Excelsior uit Delft is voor het seizoen 2021-2022 op zoek naar een trainer/coach voor Excelsior 3. 

In 2020 vierde Excelsior haar 100 jarig jubileum en heeft 400 leden. Prestatie, sportiviteit en 

gezelligheid gelden als basis voor de hele vereniging. Excelsior 3 speelde het afgelopen seizoen zowel 

op het veld als in de zaal n de reserve 2e klasse. 

 

Als trainer/coach van Excelsior 3 verzorg je 2 x per week de training (eventueel 1 x) en ben je op 

zaterdag bij de wedstrijd aanwezig. Daarnaast werk je samen met de trainers van de selectie en stem je 

waar nodig de trainingen met hen af. Spreekt dit je aan, of heb je vragen over de vacature? Neem dan 

contact op met Nelleke Kamps, bestuurslid technische zaken, tc@ckv-excelsior.nl. 

 

Verslag bestuursvergadering 

Op 10 mei had het bestuur een reguliere bestuursvergadering. Hieronder een beknopt verslag van wat 

er besproken is. 

ALV 12 april 

De notulen van de ALV van 12 april zijn verwerkt en zullen binnenkort met de leden worden gedeeld. 

Het bestuur kijkt nu nog even de inhoud na op correctheid. Bovendien hebben we als bestuur besloten 

in het vervolg niet meer de jaarstukken alleen op aanvraag, maar gewoon standaard aan alle leden te 

sturen. De reden dat dit tot nu toe op aanvraag was stamt uit het tijdperk waar de jaarverslagen nog 

niet digitaal werden gemaakt, en is daarom eigenlijk vreemd. Het bestuur hoopt hiermee transparanter 

mailto:tc@ckv-excelsior.nl
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te handelen en hoopt bovendien alle leden op deze manier te stimuleren zich nog meer te betrekken 

bij de vereniging. 

VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Een grote groep vrijwilligers binnen Excelsior moeten een VOG kunnen tonen om hun functie te 

bekleden. Binnen deze groep valt ook het hele bestuur. Om deze VOG aan te vragen moet Excelsior 

een soort digitaal identificatie certificaat hebben (eHerkenning). Dit certificaat heeft verschillende 

identificatieniveaus, en om VOG's aan te vragen hebben we binnenkort een hoger niveau nodig dan we 

nu hebben. Derhalve gaat het bestuur regelen dat dit niveau omhoog gaat. Bovendien worden er weer 

nieuwe VOG's aangevraagd waar nodig. 

TC 

Het bestuur heeft zoals altijd de huidige stand van zaken bij de TC besproken. Zij zijn druk bezig met 

het puzzelen van de nieuwe opstellingen. Bovendien wordt er druk gezocht naar een trainer voor 3, 

waar ook een publieke advertentie voor staat op de website. 

Sponsoring 

Het gaat heel goed met de sponsoring zoals dat ook gemeld was bij de ALV. Er zijn veel verlengingen 

gedaan en er zijn ook nieuwe sponsors bij. 

Indeling sportpark 

Zoals bij de ALV gepresenteerd zijn er concrete plannen voor hoe het sportpark moet worden. In 

november gaat de uitvoering hiervan als het goed is starten, zodat het in maart 2022 klaar is voor 

gebruik. Er zijn op dit gebied nog een paar lopende zaken waar het bestuur het ook kort over gehad 

heeft. 

Ik hoop u zo weer op de hoogte gebracht te hebben! 

Erik van der Kramer 

 

Kamp update! 

Na de kampkrant van vorige keer hier weer even een kamp update! Hebben jullie ook al zo’n zin in 

kamp? Wij van de kampleiding in ieder geval wel!! Heel veel zelfs! Laten we met z’n allen hopen dat we 

dit jaar gewoon kunnen gaan en we weer een toffe week met elkaar kunnen beleven! 

Maar wie hebben zich allemaal al opgegeven!!?? Maar liefst 47 kinderen al! Staat jouw naam er nog 

niet tussen? Geef je dan snel op! Dit is echt iets wat je niet wil en kan missen. De leukste week van het 

jaar! 

Lijst met namen 

Maud vd G. B2 

Sanne V. A 

Milan V. - 

Sofie van V. C1 

Gijs van V. A 

Femke van W. D2 

Marten L. D2 

Lieselotte A. B1 
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Brigitte van der L. D4 

Mijke S. D2 

Sander G. A 

Aniek J. A 

David M. C1 

Joshua M. A 

Britt A. C2 

Elize A. D1 

Romy P. C1 

Sanne H. C4 

Stefan J. D1 

Erik J. E1 

Eline T. B2 

Sofie P. C4 

Zonne V. C2 

Piet van L. A 

Thijs de B. C1 

Micha B. D1 

Lise van der R. D2 

Yara V. D1 

Jurjen D. D1 

Inger D. A2 

Yuliana B. A2 

Bram van D. A 

Merle K. C4 

Dieuwke P. A2 

Daniel van D. D1 

Anthony van D. E1 

Finnian W. B1 

Eline B. B2 

Teun van W. D3 

Jop S. D3 

Dani B. A? 

Leo van der M. B2 
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Nathalie van der M. D1 

Jay S. B1 

Sieme vd L. D4 

Olivier van der L. B1 

Bjorn B. D2 

 

Opgeven doe je via de volgende link: https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1337-geef-je-nu-op-voor-

het-zomerkamp  

Geef je zo snel mogelijk op! Dan weet je zeker dat je dit jaar met je vrienden en vriendinnen op pad 

kan gaan! 

Heb jij of je ouders vragen over het kamp? Mail dan naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl  

Groetjes van de kampleiding 

 

De Mookies zijn er weer met varkenshaas saté! 

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 varkenshaas saté 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 

Varkenshaas saté 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 onderstaand formulier. 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1342-komend-weekend-ook-varkenshaas-sat-menu-bij-de-

mookies 

 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1337-geef-je-nu-op-voor-het-zomerkamp
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1337-geef-je-nu-op-voor-het-zomerkamp
mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1342-komend-weekend-ook-varkenshaas-sat-menu-bij-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1342-komend-weekend-ook-varkenshaas-sat-menu-bij-de-mookies
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Zomerkamp 2021 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Trainingen senioren 

De aangekondigde versoepelingen vanaf donderdag 20 mei gaan door, en dat betekent dat vanaf die 

datum een kleine wijziging in het schema van de trainingen van de senioren ingevoerd wordt: 

Met ingang van donderdag 20 mei is er ook op donderdag een training voor 27>, van 20.30-21.30 uur. 

Dus deze groep kan nu kiezen uit woensdag of donderdag (of beide avonden….).  

Onduidelijk is nog wat de nieuwe regels precies inhouden, of er nog steeds een splitsing aangehouden 

moet worden tussen <27 en27+. We hopen dat we zo snel mogelijk weer naar het ‘originele’ schema 

kunnen gaan, en de seniorenteams in elk geval in normale samenstelling onderlinge wedstrijden 

kunnen spelen.  

Het schema in de Korfpraat wordt ook aangepast. 

Willeke 

 

 

Junioren / jeugd 

Activiteiten voor de maand mei: 

22 mei Pinksteren ( geen programma)  

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

programma) 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Vanaf maandag 17 mei 

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 DES Kunstgras A Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C  

18:00-19:00 E, F D 
 

 

E, F D  18:00-19:00 

19:00-19:15     

A 

 

19:00-20:00 

19:00-19:15 

19:15-20:15 B C A B C 19:15-20:15 
3/4/5/6 

7/8/9 

 

27jr+ 

 

19:30-20:30 

 

20:15-21:15 

1/2 

t/m 26jr 

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

1/2 

27jr+ 

  

1/2 

 

t/m 26jr 

3/4/5/6 

7/8/9 

 

t/m 26jr 

20:15-21:15 
3/4/5/6 

7/8/9 

 

27jr+ 

 

20:30-21:30 

 

21:15-21:30    21:15-21:30 

 

 zaterdag 

 Kunstgras B 

11:00-

12:00 
Pinguïns 

 

 

 

 

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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