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Praatjes en mededelingen 

Van de Voorzitter 
 

Allereerst wil ik iedereen bedanken ouders spelers, die na afgelopen dinsdag 18.00 uur direct in de 

nieuwe modus zijn geschakeld. Zonder problemen paste iedereen binnen de vereniging zich aan, aan 

de nieuwe regels. Niet dat dit leuk is, maar onder de huidige omstandigheden is dit niet anders. 

Het was zaterdag en het weer zat ook de hele dag niet mee, een troosteloos gezicht, Kinderen werden 

afgezet op het parkeerterrein om hun wedstrijden te spelen en moesten het zonder de 

aanmoedigingen van hun ouders of opa's en oma's doen. Er stond voor een aantal teams vroeg in de 

competitie al wat op het spel. De C1, D1 en D2 konden bij winst kampioen worden.  Dat de techniek 

tegenwoordig voor niets staat bleek bij de 2 kampioenswedstrijden die thuis werden gespeeld. Via een 

snel opgezette live-stream kon iedereen die dat wilde thuis op de bank met een kop koffie en de 

kachel aan naar de wedstrijden kijken.   

Alle teams die zaterdag de kans op het kampioenschap hadden deden dit. C1, D1 en D2 gefeliciteerd 

met het kampioenschap. Het was raar om als voorzitter de medailles en de snoepzakken op afstand te 

moeten overhandigen, maar we hopen allemaal op betere tijden, die er ongetwijfeld weer gaan komen. 

Wat weinige leden hebben kunnen zien, is dat afgelopen woensdag het clubhuis door een 

professioneel schoonmaakbedrijf grondig is schoongemaakt. De vloeren in de kantine en kleedkamers 

en toiletten zijn machinaal gereinigd en al het tegelwerk is onder handen genomen. Door de teams die 

voor het wekelijks schoonmaken staan ingepland is het nu weer makkelijk bijhouden.  Dit zal zich de 

komende weken beperkt kunnen worden tot de kleedkamers en toiletten, daar de kantine de komende 

2 weken nog gesloten is. 

Verder zijn de sloten van de garageboxen vervangen. Je hebt nu nog maar 1 sleutel nodig om de 

deuren te openen.  

De komende 2 weken gaan we er met elkaar het beste ervan zien te maken. 

Leen 

 

Aanscherping corona-maatregelen 
 

Zoals eerder aangekondigd zijn er sinds 28 september nieuwe maatregelen genomen om de 

verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan. Voor tenminste drie weken zijn alle 

sportkantines in Nederland gesloten en zijn er geen toeschouwers meer welkom op het 

sportpark. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van Excelsior de corona richtlijnen 

aangescherpt. 

 

Aangescherpte richtlijnen 

De kantine blijft gesloten. Het is dus niet mogelijk om een consumptie te kopen of te nuttigen in de 

kantine. Ook is het niet toegestaan om te zitten of te blijven hangen op het terras. 

 

Het sportpark is alleen toegankelijk voor sporters, trainers/coaches, scheidsrechters en door het 

bestuur aangestelde coördinatoren. Spelers kunnen worden afgezet op het parkeerterrein, waarna deze 

zelf lopen richting de Excelsior-kantine. Na afloop van de trainingen en wedstrijden kunnen ze ook 

weer worden opgehaald op het parkeerterrein. 

 

Toiletten en kleedkamers zijn net als de afgelopen periode voor beperkte aantallen (aantallen staan 

aangegeven op de deuren) geopend. Wij roepen wel op om al zoveel mogelijk omgekleed richting de 

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

trainingen en wedstrijden te komen. Na een training of wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk (uiterlijk 15 

min na afloop) het sportpark. 

 

Uitwedstrijden 

Bij jeugdleden (F- t/m A-teams) worden de (ouders die) autorijders niet gezien als toeschouwers, maar 

als begeleiding. De autorijders hoeven tijdens de wedstrijd daarom niet bij de auto te wachten, maar 

mogen de wedstrijd bekijken. Hierbij wel de beperking van maximaal 2 autorijders per F- of E- team en 

maximaal 3 autorijders voor D- t/m A-teams. De autorijders houden gedurende de wedstrijd natuurlijk 

onderling 1,5 meter afstand. 

Deze uitzonding geldt alleen bij jeugdteams. Bij seniorenteams zijn er geen toeschouwers toegestaan. 

Hier mogen geen uitzonderingen op worden gemaakt (voor bijvoorbeeld kinderen van spelende 

leden). 

Voor het vervoer naar uitwedstrijden blijft het dringende advies staan om in de auto's een mondkapje 

te dragen Zorg dus altijd dat je bij uitwedstrijden een mondkapje bij je hebt. De chauffeur van de auto 

is vrij om toegang tot zijn/haar auto te weigeren zonder mondkapje.. 

Mochten er vragen zijn over de momenteel geldende maatregelen kunnen deze worden gesteld aan 

Job van den Berg (job.vandenberg@ckv-excelsior.nl). 

 

Zie ook: 

- Veelgestelde corona-vragen 

- Corona richtlijnen Excelsior 

 

Algemene voorwaarden corona 
 

Klachten?  
Heb je klachten zoals onderstaand, dan blijf je thuis en laat je jezelf testen op het corona virus. Bij 

ernstige klachten zoals koorts en benauwdheid blijven huisgenoten, maar ook niet samenwonende 

partners ook thuis. Neem hier geen risico in! Meld jouw afwezigheid ook altijd direct bij jouw trainers 

en het wedstrijdsecretariaat.  

Mogelijke klachten:  

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn  

• Hoesten  

• Plotseling slecht kunnen ruiken of proeven  

• Moeite hebben met ademhalen  

• Verhoging óf koorts 

 

Corona-besmetting  
Is er bij jou een corona-besmetting geconstateerd? Dan blijven jij en jouw huisgenoten (en evt. niet 

samenwonende partners) thuis. De GGD zal een bron- en contactonderzoek doen. De GGD ziet op dit 

moment sporten (zoals korfbal) als vluchtig contact. Indien er geen ander (nauw) contact is geweest 

hoeven teamgenoten of tegenstanders niet in quarantaine.  

Uiteraard houd je als teamgenoot of tegenstander ook zelf goed je gezondheid in de gaten (op 

bovenstaande klachten) en laat je jezelf testen indien je ook klachten krijgt.  

  

mailto:job.vandenberg@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1283-veelgestelde-corona-vragen
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1266-corona-richtlijnen-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

Voorkom verspreiding  
Het bestuur kan niet vaak genoeg oproepen om je ten allen tijden aan de richtlijnen vanuit het RIVM te 

houden. En wijst je ook graag nogmaals op de (extra) richtlijnen die gelden bij Excelsior.  

Algemene richtlijnen:  

• Blijf op 1,5 meter afstand van andere mensen (buiten het sportveld)  

• Blijf weg bij drukke plekken  

• Werk zoveel mogelijk thuis 

 

 

Bowlen voor de jeugd  
Het bowlen voor de jeugd kan helaas niet doorgaan.  

 

Pinguïns- en Peutertraining 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 
 

De laatste week van september 2020 begon met een ingrijpende maatregel voor de sport, alle kantines 

sluiten en geen publiek langs de lijn. Sporters mogen trainen en hun wedstrijd spelen, en daarna direct 

weer naar huis. Voeg daarbij een zaterdag waarin het niet stopte met regenen, en dan is duidelijk dat 

de herfst is ingetreden, en  

Omdat ook Excelsior met coronabesmettingen en de daarmee samenhangende quarantaines te maken 

kreeg moesten helaas deze zaterdag de wedstrijden van Excelsior 1, 2 en 5 worden verplaatst naar een 

andere datum. Door bereidwilligheid van de tegenstanders is dat gelukt (zie het programma). Excelsior 

7 was al vrij. 

Excelsior 3 speelde al vroeg in Delft-Zuid tegen Fortuna 4. Met Elke, Sharmaine, Jesse en Simon als 

reserves en Reinier als coach, werd dit een gelijk opgaande wedstrijd, waarin het 3e de betere ploeg 

was maar dat niet echt in doelpunten kon uitdrukken. Na een spannende eindfase werd het wel 17-19, 

belangrijke winstpunten voor een goede positie op de ranglijst. 

De enige ploeg die ook de eer hoog hield, was Excelsior 9 dat in Pijnacker Avanti 10 wist te verslaan 

met 7-14. Met aanstaande dinsdag nog de inhaalwedstrijd tegen Tempo 9 voor de boeg, doet het 9e 

hoe dan ook mee in de strijd om het kampioenschap. Zaterdag kan dat kampioenschap dan thuis 

tegen Gemini 4, waarvan overigens uit kansloos werd verloren (maar dat was op gras…), worden 

behaald. 

De enige seniorenwedstrijd thuis was die van Excelsior 6 tegen Valto 5; helaas opnieuw een nederlaag 

voor het 6e, met 15-16. 

In Nieuwerkerk kon het Excelsior 8 deze keer niet op tegen het geroutineerde 7e team van die naam. 

Ook moest Lynn helaas na 5 minuten na een botsing met een tegenstander al uitvallen met een enorm 

ei op haar oog. Het was één en al triestigheid, en een 11-3 nederlaag.  

Een bijzonderheid was de nederlaag van Excelsior 4, want dat was de eerste sinds de samenstelling van 

het team in 2018. In Den Haag was GKV 2 met 20-14 te sterk.  

In de komende weken staan intussen al veel wedstrijden op doordeweekse avonden gepland, en 

misschien komen er nog meer bij (opstellingen voor de wedstrijden in de week na 10 oktober komen 

volgende week in de Korfpraat). Dat betekent dat er soms wat geschoven moet worden met trainingen, 

maar er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden om dat te doen. 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis, hopelijk met iedereen weer in goede 

gezondheid aanwezig. Excelsior 2 speelt tegen het onderaan staande Albatros 3, terwijl Excelsior 1 het 

onbekende DOS uit Westbroek op bezoek krijgt; 2 belangrijke wedstrijden, voor het 2e om aansluiting 

te houden bij de bovenste plaatsen, voor het 1e om tegen een goed geklasseerde tegenstander punten 

te maken en het gat met de onderste plaatsen te vergroten. Succes gewenst. 

Willeke 

 

Junioren 
 

Er zijn deze week geen mededelingen voor de junioren. 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

 

Wedstrijdwijziging en doordeweekse wedstrijden 
De wedstrijd van de C3 van zaterdag 19 september ging niet door. Nieuwerkerk kon geen team op de 

been krijgen. De wedstrijd zal worden gespeeld op dinsdag 13 oktober om 19:00. 

Ook Nio B1 kon geen team op de been brengen zaterdag 19 september waardoor de wedstrijd van de 

B2 niet is gespeeld. De wedstrijd wordt gespeeld op 6 oktober om 19:00. 

Zaterdag 26 september lukte het Excelsior niet om de C4 compleet te krijgen waardoor de wedstrijd 

niet gespeeld kon worden. De wedstrijd Excelsior C4-Phoenix C3 zal nu worden gespeeld op 6 oktober 

om 19:00. 

Zaterdagochtend 26 september vroeg bleek dat het veld bij Achilles helemaal onder water stond en dat 

de D3 niet kon spelen tegen Achilles D2. De wedstrijd is nu vastgesteld op zaterdag 17 oktober om 

12:00. 

Afgelopen zaterdag lukte het Excelsior niet om de B1 compleet te krijgen en kon de wedstrijd tegen 

Vriendenschaar niet gespeeld worden. Wanneer de wedstrijd zal worden ingehaald is nu nog niet 

bekend. 

 

Competitie 
Afgelopen zaterdag was weer de eerste zaterdag dat de aangescherpte Coronamaatregelen van kracht 

waren. Dit betekent dat er oa geen publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden en dat er voor 

uitwedstrijden beperkingen gelden tav het aantal ouders dat mee mag naar de uitwedstrijden. Verder 

moet de kantine gesloten blijven. 

Ans had dagdienst en was ook gelijk de bardienst voor het inschenken van de thee/koffie of limonade 

voor de spelende ploegen in de rust. Ans nog bedankt hiervoor want op een regenachtige 

herfstzaterdag wordt een bak warme thee of koffie zeer gewaardeerd! 

Op deze zaterdag zouden er ook 3 teams kampioen kunnen worden! Maar hoe doe je dit als er geen 

publiek bij aanwezig mag zijn? Gelukkig werd door de technici binnen onze club snel een 

livestreamverbinding tot stand gebracht waardoor iedereen de wedstrijden ook op afstand kon volgen! 

Ondanks de regen speelden zowel de C1, D1 als D2 gewoon hun kampioenswedstrijden en alle drie de 

teams wisten ruim te winnen! 

Excelsior C1, D1 en D2 GEFELICITEERD MET HET 

KAMPIOENSCHAP!!! 

Er zijn nog meer jeugdteams in de race voor het kampioenschap. Maar door het niet compleet kunnen 

krijgen van ploegen door veelal Corona betekent dit voor de B1 en C4 dat zij nog 2x moeten spelen. 

Voor beide teams betekent dit dat zij wel beide wedstrijden moeten winnen om ook de kampioensvlag 

te kunnen hijsen.  

Succes komende weken. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

 

Zaterdag 03 oktober 
Klasse  Nr Wedstrijd      

OKD 2052 Excelsior 1 - SDO/Fiable 1 Verplaatst naar 14-10-2020 

R1G 5930 Excelsior 2 - VEO 3  Verplaatst naar 15-10-2020 

R3R 2802 Excelsior 6 - Valto 5 15 16 

A-066 8446 Excelsior A1 - Nieuwerkerk A2 5 5 

B-077 7477 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 0 28 

C2F 8150 Excelsior C1 - Dijkvogels C1 4 3 

C-075 6066 Excelsior C2 - KVS/Maritiem C2 2 3 

C-086 6274 Excelsior C3 - GKV (H) C1 4 3 

D-093 4937 Excelsior D1 - Phoenix D1 8 2 

D-081 4630 Excelsior D3 - Valto D4 16 2 

E-136 2702 Excelsior E2 - De Meervogels E3 6 4 

E-138 3062 Excelsior E3 - Fortuna/Delta Logistiek E2 9 12 

F-055 816 Excelsior F1 - NIO F1 11 1 

F-059 945 Excelsior F2 - ONDO (G) F3 4 9 

Klasse  Nr  Wedstrijd      

R2I 5898 Fortuna/Delta Logistiek 4 - Excelsior 3 17 19 

R2K 2835 GKV (H) 2 - Excelsior 4 20 14 

R3Q 5286 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 5 Verplaatst naar 21-10-2020  

S-071 10556 Nieuwerkerk 7 - Excelsior 8 11 3 

S-084 10876 Avanti/Post Makelaardij 10 - Excelsior 9 7 14 

B-072 7273 Vriendenschaar (B) B2 - Excelsior B1 ? ? 

C-094 6221 ONDO (G) C5 - Excelsior C4 3 5 

D-095 4628 ONDO (G) D3 - Excelsior D2 2 7 

D-102 4571 Dunas D4 - Excelsior D4 6 2 

E-124 3105 Refleks E1 - Excelsior E1 19 2 

E-146 2688 Weidevogels E2 - Excelsior E4 8 2 

E-142 3052 Fortuna/Delta Logistiek E4 - Excelsior E5 10 8 

 

  

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

 

Excelsior D3 en de vele doelpunten 
Voor het eerst dit seizoen een uitgebreider stukje over Excelsior D3. Dit enthousiaste team bestaat uit 

acht spelers die allemaal deze zomer van de E naar de D zijn gegaan. Dat was even wennen, maar 

ondertussen weten deze toppers niet beter. Nadat we vorige week voor niets heel vroeg op de 

parkeerplaats stonden, was het deze week eindelijk weer tijd voor een wedstrijd. Helaas zonder Fiene 

(en zonder supporters), maar met versterking vanuit de E1; Reinout, Tess en Evi. Met hen zouden we de 

punten tegen Valto binnenhalen. De eerste aanval ging meteen goed van start en kreeg veel kansen. 

Het was Roos die na zes keer schieten al vijf keer had gescoord. De ouders wisselden in de whatsapp-

groep de gouden ontbijttip hiervoor uit, maar die houden we geheim. Na de wissel was het Yessica die 

scoorde, haar eerste doelpunt in de D3 en dat werd uitgebreid gevierd. Gevolgd door onze spits Teun 

die de voorsprong vergrootte met drie doelpunten. Een doelpunt van Sem zorgde voor een mooie 10-

0 ruststand. We spraken af dat we de tweede helft lekker fel door zouden spelen en gingen proberen 

iedereen te laten scoren. Hoewel; het was Valto die na rust als eerste scoorde, helaas voor Valto alleen 

in de verkeerde korf… (de Wie is de Mol-fans van de D3 draaiden op dat moment overuren). Roemjana 

maakte het 12e doelpunt van deze ochtend en Jip mocht ook een poging wagen vanaf de strafworp-

stip, maar die strafworpen zijn moeilijker dan het lijkt. Roos en Teun besloten allebei nog maar een keer 

te scoren en zo werd de voorsprong groter en groter. De laatste minuten van de wedstrijd mochten de 

E1’ers nog even met elkaar in één vak spelen, samen met Jop. Hoewel de tegenstanders veel langer 

waren liet dit vak zien dat je met snelheid en samenspel prima om die lange armen heen kan spelen, 

waardoor eerst Reinout een mooie doorloop maakte en Jop de eindstand bepaalde met 16-2. Hoewel 

het misschien geen spannende wedstrijd was, werd er wel goed samengewerkt en daardoor uiteindelijk 

ook veel verschillende doelpuntenmakers. Reinout, Evi en Tess; bedankt voor het invallen, jullie deden 

het supergoed! Volgende week komt KVS op bezoek, waar we nog wat tegen recht te zetten hebben 

na het gelijkspel van de vorige keer.  

 

 

Berichten in de coaches/trainersapp 
In de groepsapp van de coaches/trainers van de jeugd blikken de coaches terug op de 

jeugdwedstrijden. 

A1: Hekkensluiter A1 thuis tegen Nieuwekerk om 17 uur... toch wel een dingetje hoor geen publiek, 

een lege kantine... echt gek 

We staan met Fortuna bovenaan en hebben uit tegen Nieuwekerk gewonnen. Het blijf een fysieke 

ploeg en dat vinden we toch wat lastig. Er is flink gestreden in deze natte wedstrijd. Geen minuut 

kunnen we onze concentratie kwijt zijn anders heb je verloren. Het was de wedstrijd van het 

uitverdedigen ... met man/vrouw en macht deden we dat. Uiteindelijk kunnen we blij zijn met 1 punt, 

met een eindstand van 5-5. 

C1: De C1 speelde zaterdag in de stromende regen de kampioenswedstrijd tegen Dijkvogels C1. Helaas 

kregen we het niet voor elkaar om het niveau verschil ook te laten zien op het scorebord, maar 

gelukkig maakte het resultaat alles goed. Door een 4-3 overwinning zijn we kampioen en mogen na de 

zaal spelen voor promotie naar de eerste klasse! 
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Wedstrijden 

 

C2: Excelsior C2 moest tegen KVS. In een natte wedstrijd werd er weinig gescoord. Ongeveer 5 minuten 

voor tijd scoorde Excelsior nog de 2-2 en leek de C2 op weg voor het eerste punt van het seizoen. Het 

mocht helaas niet zo zijn, want KVS scoorde nog in de laatste 1,5 minuut de 2-3. Jammer genoeg geen 

punt maar als de C2 dit volhoud dan hoeven we niet lang meer te wachten op de eerste punten! 

D1: Hoeraaa! Ook de D1 is kampioen! Via de live stream hebben de ouders mee kunnen genieten van 

de wedstrijd die gewonnen werd met 8-2! Een terechte kampioen zullen we maar zeggen      

 

D2: Vandaag een natte vroege wedstrijd met veel zenuwen. Maar door hard werken en de focus in de 

verdediging. Is de D2 de terechte winnaar en zijn wij KAMPIOEN!!!!! 

 

 

D3: De D3 had helemaal geen last van de regen. Met hulp van een paar E1 hulpkrachten werd er dik 

gewonnen!      
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Wedstrijden 

 

D4: Goed spelen begint met inzet en samenwerken. Beiden hebben we vanochtend mogen zien in de 

wedstrijd van de D4 uit tegen Dunas. Trots zijn de coaches vandaag op de inzet ban het hele team. De 

uitslag was hierdoor niet een afgetekende 6-2, maar een helaas. 

D4, waanzinnig lekker gespeeld, dank jullie wel. 

E1: Het was vandaag niet de dag van de E1 maar wel van refleks. Vanaf het begin liep de E1 achter de 

feiten aan en kwamen  al heel snel op een grote achterstand. Snel deze wedstrijd vergeten en op naar 

volgende week. 

E2: De E2 begon vandaag heerlijk! De hele wedstrijd is het spannend geweest. Maar stuk voor stuk 

hebben ze ervoor gestreden! Leuk om te zien hoe ze groeien en wat we nog kunnen verbeteren. De 

hele wedstrijd hebben ze voor gestaan en uiteindelijk met 6-4 gewonnen! 

 

E3: De E3 speelde de beste wedstrijd van het seizoen vandaag tegen Fortuna E2. Een spannende pot 

waarbij Excelsior 5-3 voorstond bij rust. Snel spel, goede aanvallen met doorlopen en schoten, en 

sterke verdediging. Alleen de omschakeling blijft een zwak punt voor de E3.  

Na rust sloeg Fortuna snel met meerdere doelpunten toe waardoor we toch flink achter kwamen. Maar 

in het 4e kwart konden we het verlies beperkt houden met nog 3 prachtige doelpunten de eindstand 

was 9-12. Elke week een beetje beter! 

E5: Excelsior E5 speelde vandaag de return tegen Fortuna E4 en het werd net als de thuiswedstrijd een 

hele leuke en spannende pot. De eerste helft hadden we weinig balbezit door slordig overgooien, maar 

verdedigend stond het als een huis. Fortuna had lang de bal, maar kreeg nauwelijks schotkansen. Na 20 

minuten spelen stond het 3-1. De tweede helft was een heel andere pot. Beide ploegen kregen volop 

kansen en waren aan elkaar gewaagd. Helaas voor ons trok Fortuna wederom aan het langste eind een 

verloren we met 10-8. 

F1: De F1 mocht tegen Nio thuis. Het was een typische herfstdag lekker veel regen. Ondanks de regen 

ging de bal goed van hand naar hand. Al snel opende Dorien de scoren. We stoomde door naar 3-0 de 

superspeler kwam erbij, het scheelde dat deze speler meer slaapwandelde dan actief mee deed. 

Uiteindelijk werd het 11-1 en ook de strafworpen wonnen met 1-0 door een doelpunt van Sophie. Al 

met al een top wedstrijd voor zo’n regenachtige dag! 

F2: Voor de F2 was de regen een extra moeilijkheidsfactor tegen het sterke Ondo F3.  
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Er werd door onze kids hard gewerkt maar waar bij Ondo de ballen er wel invlogen, ging dat ons helaas 

niet. Halverwege betekende dat een 0-4 achterstand. Maar wie denkt dat we dan opgeven heeft het 

mooi mis!  

Volle bak de 2de helft in. De goals kwamen vanzelf. Maar oei, wat was die bal glad....verdedigend ging 

het de 2de helft stukken beter. Het werd uiteindelijk 4-9, verloren dat wel maar een goede wedstrijd 

weer F2, top! 
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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 5 oktober 
team Opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Iris, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Shera, Yasmin  Noaa, ?? 

Corné, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Sander R Fabian, Dirk, Wouter 

3 
Isa, Marieke, Noa, dame S4?  Same S4?, Elke? 

Dirk, Fabian G, Sven, Wouter  Heer S4? 

4 
Astrid, Jacqueline, Jikke, Joyce, Lisette E, Pauline, Sharmaine   

Ben, Erik vdV, Frank, Jesse, Maarten, Pim de J, Simon   

5 
Demi, Elke, Floor H, Floor de J  Gina 

Jeroen, Lex?, Pieter, Tim S  Kevin, Fabian M 

6 
Femke, Gina, Hanna, Lysanne, Minoesch   

Bart, Fabian M, Joost, Kevin, Pim S, Sander d H   

7 
Bernice, Danique, Linda, Lucia  Emily? 

Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Ties, Tim H   

8 
  Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne   

 Koen T, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N   

9 
 06-10-2020: Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Veronique, Erik, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert   

 10-10-2020: Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Veronique, Erik, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert   

A1 
Lucia, Liekke, Sanne, Dani, Anouk,   

Mark J, Mark S, Paul, Nico, Rick, Joshua   

A2 
08-10-2020: Aniek, Yuliana, Dieuwke, Inger, Thom, Bram, Piet, Gijs, Sabnder, Milan   

10-10-2020: Aniek, Yuliana, Dieuwke, Inger, Thom, Bram, Piet, Gijs, Sabnder, Milan   

B1 
Angela, Christina, Demi, Jeslyn, Lieselotte (geblesseerd), Sara  Fenna (C1) 

 Angelo, Finnian, Jay, Olivier  David (C1) 

B2 
 Eline B, Eline T, Esmee, Hayley, Maud (afwezig), Maya, Renske, Ryanne (afwezig)  Sofie Vo (C1) 

 Cas, Leo  Mees (C1) 

C1 
 Fenna, Joya, Romy, Sofie Vo, Zoë   

 David, Martin, Mees, Thijs   

C2 
 Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Zonne  Zoë (C1) 

 Jayden, Nick, Rick   

C3 
 Julieta, Linde, Merle, Sanne, Sofie P   

 Jasper, Justin S, Sten   

C4 
 Anne, Freya, Marlou, Sofie Ve  Nathalie (D1) 

 Justin K, Olaf, Thomas, Vince  Micha (D1) 

D1 
 Elize, Evi N, Nathalie, Yara   

 Daniel, Demian, Jurjen, Micha, Stefan   

D2 
 Femke, Lisa, Lise, Mijke, Stephanie  Evi (D1) 

 Björn, Marten, Tijn  Jurjen (D1) 

D3 
 Fiene, Roemjana, Roos, Sem, Yessica  Femke (D2) 

 Jip, Jop, Teun  Bjôrn (D2) 

D4 
 Amber, Brigitte, Fenna, Lotte, Sanne   

 Lennart, Senne, Sieme, Ties, Zian   

E1 
 Evi E, Tess   

 Anthony, Erik, Reinout   

E2 
 Luz,  Rebecca, Sara   

 Jens, Otis   

E3 
 Flore, Olivia, Sanne   

 Kai, Yannick   

E4 
 Lola, Noa, Nora   

 Daan, Ramon   

E5 
 Cyara, Lieve   

 Beau, Thomas, Tijs   

F1 
 Dorien, Sophie, Hannah   

 Eduard, Tom, Krijn   

F2 
 Britt, Ezra, Imme   

 Ewout, Twan, Wouter   
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Programma 

 

 Dinsdag 6 oktober 
 

 

 

 Donderdag 8 oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

S-084 9953 Excelsior 9 - Tempo 9 19:45 20:30 Rob Piet E 7aK40    

B-077 7386 Excelsior B2 - NIO B1 18:30 19:00 Koen, Lotte, Pieter, Jill Bernice? 
DES 

veld 
  

C-094 5575 Excelsior C4 - Phoenix C3 18;30 19:00 Kevin, Sander H Harrie? 7aK40    

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

A-061 7605 Excelsior A2 - Weidevogels A2 18:30 19:00 Wesley, Marijn Nathan 7aK40    
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Zaterdag 10 oktober 
klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD 1911 Excelsior 1 - DOS (W) 1 14:00 15:30 Ronald, Ronald P. de Haan/M. de Groot 1K40  Erik de K 

R1G 5656 Excelsior 2 - Albatros 3 13:00 14:00 Kelly B. Peene 1K40    

R2I 3167 Excelsior 3 - Refleks 2 11:30 12:30   scheidsrechter Excelsior 1K40    

R3Q 2740 Excelsior 5 - De Meervogels 3 16:00 17:00   R. Pardoen 1K40    

S-082 9426 Excelsior 7 - KVS/Maritiem 8 10:00 11:00   Bertjan 1K40    

S-084 10891 Excelsior 9 - Gemini 4 13:45 14:35 Rob Elke 7aK40    

A-066 7802 Excelsior A1 - HKV/Ons Eibernest A2 12:15 13:10 Linda, Yasmin, Daan Micke 7aK40    

A-061 7611 Excelsior A2 - Avanti/Post Makelaardij A4 10:45 11:45 Wesley, Marijn Rob M 7aK40    

C-075 5268 Excelsior C2 - Korbis C2 09:15 10:00 Nynke, Koen Meit H 1K40    

C-094 6373 Excelsior C4 - Weidevogels C3 15:00 15:45 Kevin, Sander H Harrie J 7aK40    

D-081 3762 Excelsior D3 - KVS/Maritiem D3 09:00 09:45 Dirk, Lysanne Rick H 7aK40    

E-124 3295 Excelsior E1 - Nieuwerkerk E2 10:00 10:30 Lisette, Nicole Noa J 2K24    

E-136 1393 Excelsior E2 - Dijkvogels E3 09:00 09:30 Iris, Marieke Nico H 2K24    

E-142 3125 Excelsior E5 - Weidevogels E3 11:00 11:30 Fleur Minoesch B 2K24    

F-055 298 Excelsior F1 - Avanti/Post Makelaardij F2 12:00 12:30 Pim Iris G 2K24    

klasse  nr  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 

R2K 3181 ODO 2 - Excelsior 4 13:00 14:30   Sportpark De Commandeur, Maasland 1K40 zelf regelen 

R3R 4190 De Meervogels 4 - Excelsior 6 12:30 14:00   Vernedesportpark, Zoetermeer 1aK60 zelf regelen 

S-071 10980 Avanti/Post Makelaardij 5 - Excelsior 8 12:45 14:00 Willeke Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 zelf regelen 

B-072 7540 Korbis B3 - Excelsior B1 12:15 13:30 Lucia, Hessel Sportpark Sniep, Waddinxveen 2G (G) regelt contactouder 

B-077 6635 NIO B1 - Excelsior B2 09:45 10:45 Koen, Lotte, Pieter, Jill Sportveld Abeelweg, Rotterdam 1bK40 regelt contactouder 

C-086 5238 Nieuwerkerk C4 - Excelsior C3 10:15 11:30 Jasper, Ryan De Kleine Vink, Nieuwerkerk a/d Ijssel 2aK40 regelt contactouder 

D-093 3796 VEO D1 - Excelsior D1 08:15 09:00 Okker, Jikke Sportcomplex Westvliet, Voorburg 3aK40 regelt contactouder 

D-095 5054 ALO D1 - Excelsior D2 11:00 12:00 Pauline, Elvira Bosjes van Pex,  Den Haag 1K40 regelt contactouder 

D-102 4943 Valto D5 - Excelsior D4 08:30 09:30 Johan, Marco Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelt contactouder 

E-138 1278 LYNX E1 - Excelsior E3 10:15 11:00 Robert, Martin Sportpark Boswijk, Ypenburg 2K24  regelt contactouder 

E-146 3166 Avanti/Post Makelaardij E5 - Excelsior E4 08:30 09:30 Aniek, Inger Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelt contactouder 

F-059 272 Fortuna/Delta Logistiek F4 - Excelsior F2 
AW 

9:00 
09:30 Astrid Sportpark Kruithuisweg-Oost,  Delft 2b2K40 EIGEN GELEGENHEID 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30     1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00     7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

14:00 16:45 3x Exc 7   8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

16:45 19:30 3x Exc 8   7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
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Dinsdag 13 oktober 
klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

C-086 6160 Excelsior C3 - Nieuwerkerk C4 18:30 19:00 Jasper, Ryan Sharmaine? 7aK40    

 

Woensdag 14 oktober 
klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD 2052 Excelsior 1 - SDO/Fiable 1 19:15 20:15 Ronald, Ronald   1K40    

 

 Donderdag 15 oktober 
 

 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R1G 5930 Excelsior 2 - VEO 3 19:30 20:30 Kelly   1K40    

R3Q 4530 Excelsior 5 - Refleks 4 19:45 20:30     7aK40   
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Trainingstijden veld 
Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het 3e veld 

  maandag dinsdag woensdag donderdag   

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

18.00-19.00  C1, 

E1 t/m E5 

D1, D2, 

F1 / F2 
D3, D4 C3, C4 

 

C1, 

E1 t/m E5 

D1, D2, 

F1 / F2 

D3, D4 

(1/2e  VELD) 
18.00-19.00 

 

 

 

19.00-19.15 

 

S3, S6 

 

A1, A2 

  

S3, 

A1 

A2 B1, C1, C2 B2, C3, C4 

19.00-19.15 

19:15-19:30 

B1, B2 C1, C2 

 19:15-19:30 

19:30-19:45  19:30-19:45 

19:45-20:00  19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten S4 

 

S7 

/S8 

  20:00-20:15 

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

20:30-21:00 

S1 / S2 

S7/S8, S9 

  

S1 / S2 

S5 

/S6 

 
20:30-21:00 

   

21.00-21.30 

      
21.00-21.30 

      

21:30-22:00 

       

21:30-22:00  
       

 

Oudertraining 
De komende 4 weken trainen we even niet vanwege de corona-situatie. We bekijken nog of we vanaf 2 november de trainingen 

weer willen hervatten. 

 

 

Trainingen 
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Helden van de week/Filmen Excelsior 1 
 

datum wedstrijd aanvang wedstrijd filmen eigen wedstrijd aanwezig 

10-10-2020 
Excelsior 2 - Albatros 2 14:00 

A2 Thuis: 11.45 13:45 
Excelsior 1 - DOS 1 15:30 

24-10-2020 
Excelsior 2 - Achilles 3 14:00 

B1 Vrij 13:45 
Excelsior 1 - Vriendenschaar 1 15:30 

 

Schoonmaakrooster veld 
 

datum (vrijdag) team coördinator 

9 oktober Excelsior 3 Noa 

16 oktober Excelsior 2 Anouk 

23 oktober Excelsior 1 Shera 

 

Regels schoonmaken 

- De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

- De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

- De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

- Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te worden gemeld d.m.v. een mail naar 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl; 

- Uitgangspunt is dat het gehele team aanwezig is bij de schoonmaak. Kan je niet om een zwaar geldige reden (bv. werk), 

geef dit dan tijdig aan bij de coördinator met de opgave van de reden. Het schoonmaken is in principe in een uurtje 

gepiept en vindt 2x per jaar per team plaats; 

- Aanvang schoonmaken 19:00. 

 

Schoonmaaktaken 

- Kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonmaken; prullenbakken legen en nieuwe 

vuilniszakken erin doen; 

- WC: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen bijvullen; prullenbakken legen en 

nieuwe vuilniszakken erin doen; 

- Kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen; 

- Keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken legen; 

- Terras: vegen; prullenbakken legen. 
 

 

 

Kalenders en roosters 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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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 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ 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 

Speelschema 
Bekijk de meest actuele agenda op www.ckv-excelsior.nl/agenda. 

datum speelronde datum speelronde 

03-10-2020 Veld ronde 5 06-02-2021 Zaal ronde 9 

10-10-2020 Veld ronde 6 13-02-2021 Zaal ronde 10 

17-10-2020 Veld ronde 7 06-03-2021 Zaal ronde 11 

24-10-2020 Veld ronde 8 13-03-2021 Zaal ronde 12 

21-11-2020 Zaal ronde 1 20-03-2021 Zaal ronde 13 

28-11-2020 Zaal ronde 2 27-03-2021 Zaal ronde 14 

05-12-2020 Zaal ronde 3 17-04-2021 Veld ronde 9 

12-12-2020 Zaal ronde 4 24-04-2021 Veld ronde 10 

09-01-2021 Zaal ronde 5 15-05-2021 Veld ronde 11 

16-01-2021 Zaal ronde 6 29-05-2021 Veld ronde 12 

23-01-2021 Zaal ronde 7 05-06-2021 Veld ronde 13 

30-01-2021 Zaal ronde 8 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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