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Praatjes en mededelingen 

Van de redactie 
 

Zo is de Korfpraat gevuld met vele leuke berichten, vrolijke activiteiten en mededelingen en zo is het 

net als vorige week met name Covid-nieuws dat overheerst. De aangescherpte Covid-19 maatregelen 

maakt dat het raderwerk van wedstrijden voorlopig helemaal stilvalt. Gelukkig mag er,  met 

inachtneming van de aangescherpte regels, wel getraind worden. Het trainingsschema voor de zaal is 

dan ook opgenomen. Let wel op de aangescherpte regels met betrekking tot aanwezigheid e.d. 

In deze Korfpraat zijn de aangepaste regels en afspraken opgenomen voor iedereen om door te lezen.  

Vriendelijke groet namens de redactie,  

Gerrie  

 

Aanscherping corona-maatregelen 
 

Update corona maatregelen bij Excelsior 

Helaas hebben de nieuw aangekondigde maatregelen van afgelopen dinsdag 13 oktober opnieuw 

grote gevolgen voor de sportwereld, en dus ook voor Excelsior.  

Sinds 14 oktober 22:00 uur is het niet meer toegestaan om (competitie)wedstrijden te spelen (voor alle 

leeftijdscategorieën), de veldcompetitie is voorlopig stopgezet. Nadere informatie over de veld- en 

zaalcompetitie zal op korte termijn volgen vanuit het KNKV. 

Voor wat betreft de trainingen gelden voor jeugdleden (t/m 17 jaar) geen beperkingen. Teams met 

spelers van 18 jaar en ouder (de A1 en alle seniorenteams), mogen alleen nog trainen in herkenbare 

groepjes van maximaal 4 personen met de inachtneming van de 1,5 meter afstand regel. Wij vragen de 

trainers van de senioren en A1 om de groepjes (van 4) voorafgaand aan de training duidelijk te maken, 

zodat de groepjes de kleur van de shirts kunnen afstemmen, zodat deze duidelijk herkenbaar zijn. De 

groepjes mogen gedurende de training niet worden gewijzigd om met elkaar vermengd.  

Wij zijn wel uitleg verschuldigd naar de A1. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen maken zowel het 

NOC*NSF als het KNKV in de protocollen een uitzondering voor 18-jarige die deelnemen aan de 

juniorencompetitie. Volgens deze protocollen zouden 18-jarige “gewoon” deel mogen nemen aan de 

reguliere trainingen. De Gemeente Delft volgt deze protocollen echter niet, zij wijzen op de 

noodverordening waarin er geen uitzonderingen worden gemaakt en de grens ligt op 17 jaar. Daarom 

dient de gehele A1 ook in groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter te trainen. Het bestuur heeft 

hierover nog contact met de gemeente in de hoop dat wij het landelijke beleid vanuit het NOC*NSF en 

het KNKV kunnen volgen. Tot die tijd geldt helaas deze beperking.  

Voor de A1 en de senioren geldt: 

• Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten 

opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Er moet altijd aan de 

afstandsvoorwaarden worden voldaan;  

• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 

• De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, stem kleuren van shirts vooraf af; 

• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten 

opzichte van elke medesporter; 

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 

Zaal 

Zoals altijd in deze periode gaan we weer richting de zaal. Dat is (gelukkig) dit jaar niet anders. Alle 

zalen waarin wordt getraind zijn goedgekeurd qua ventilatie en luchtcirculatie. Omdat er echter maar 

een beperkt aantal personen gelijktijdig in een zaal aanwezig mag zijn is er in het trainingsschema 

rekening gehouden met “wissel” tijden, hierdoor traint ieder team iets korter dan normaal. Het is niet 

toegestaan om eerder aanwezig te zijn in de zaal. 

Trainers zullen door de TC worden gevraagd om rondom de eigen training op te treden als corona-

coördinator. 

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 

 

Planning trainingen 

      

  Pinguïns F- t/m B teams A2 A1 Senioren 

Week van  

19 oktober 
Geen training - Herfstvakantie 

Training veld volgens het normale 

trainingsschema 

Week van  

26 oktober 
Geen training 

Vanaf week van 

2 november 
Training zaal volgens nieuw trainingsschema 

      

Planning wedstrijden 

      

  Pinguïns F- t/m B teams A2 A1 Senioren 

Vanaf zaterdag 7 

november 

Mogelijk onderling wedstrijden, 

planning volgt. 
Geen wedstrijden 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/dieterengga/OneDrive%20-%20TNO/Prive/Korfpraat/Korfpraat/10_18102020/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 

(Extra) regels trainingen 

      

  Pinguïns F- t/m B teams A2 A1 Senioren 

Trainers Houden 1,5 meter van elkaar en spelers 

Training Geen beperkingen 
Training in vaste (herkenbare) 

groepjes van 4 op 1,5 meter 

Spelen van 

partijvormen 
Geen beperkingen Niet toegestaan 

      

Accommodatie (zowel veld als zaal) 

      

  Pinguïns F- t/m B teams A2 A1 Senioren 

Looproutes Volg looproutes en aanwijzingen coördinatoren 

Toiletten Open 

Kantine Gesloten 

Kleedkamers Gesloten 

Publiek Niet toegestaan 

 

 

Lever je ingevulde Grote Clubactieboekjes in! 
 

Nu het veldseizoen afgelopen is, willen we alle leden die nog ingevulde grote 

clubactieboekjes hebben liggen deze de komende weken in te leveren bij de trainers of in de bus in 

het clubhuis. Ondertussen kan je altijd nog online door blijven verkopen tot november. 

 

Contributie 

 

Maandelijkse contributie-inning over het vierde kwartaal 

Het bestuur heeft besloten om de contributie over het vierde kwartaal 2020 ook in drie maandelijkse 

termijnen te innen. Dat betekent dat we dus komende week de contributies over de maand oktober 

zullen incasseren. De streefdatum van de komende drie maandelijkse incasso's is de 23ste van de 

maand. Mocht je toch liever de contributie voor het vierde kwartaal in een keer betalen, laat dit dan zo 

snel mogelijk (uiterlijk de 21ste) per e-mail weten aan mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl. 

 

  

mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Excelsior kleding 

 

Afgelopen weken stonden voor ons in het teken van kleding, pasafspraken, mails, appjes en wat al niet 

meer. Er komt best wat bij kijken bij het beheren van de Excelsior kleding webshop. Vrijdag 2 oktober 

was het bestelmoment daar, maar liefst 23 trainingspakken, 7 trainingsshirts, 6 rokjes, 11 paar kousen 

hebben we mogen bestellen! De verwachting is dat dit half november bij ons binnen is. We maken dan 

pakketjes en nemen contact met jullie op over een aflevermoment (en indien nog niet betaald, ook 

over de betaling). Hoe de levering precies gaat verlopen weten we nu nog niet, maar dat komt goed. 

 

Dank voor al jullie bestellingen! 

 

Groetjes Patricia en Natasja 
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Praatjes en mededelingen 

Pinguïns- en Peutertraining 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 
 

Het is triest maar op 14 oktober 2020 zijn alle sportwedstrijden weer stilgelegd als één van de 

maatregelen om het oplopen van het aantal besmettingen met het Covid19 virus tegen te gaan. Dit is 

in elk geval voor 4 weken, dus op het veld wordt er in 2020 niet meer gespeeld. Hoe en wanneer de 

nog niet gespeelde wedstrijden ingehaald gaan worden is onzeker. 

De start van de zaalcompetitie staat gepland op 21 november, maar of dat mogelijk is, is zeer de vraag. 

Onder een lange lijst aan voorwaarden kan er wel worden getraind, maar dat is ongeveer terug naar de 

situatie van afgelopen mei.  Meer informatie daarover volgt elders. 

 

Willeke 

 

Junioren 
 

Het veldseizoen najaar zit er zo goed als zeker op voor de A-teams. In de huidige tijd hebben we 

gelukkig aardig wat wedstrijden kunnen spelen. We hebben veel leuke en spannende wedstrijden 

gezien, met teams en tegenstanders die aan elkaar gewaagd waren. De laatste wedstrijd van de A2 kon 

helaas niet doorgaan, waardoor de poules toch wat scheve standen laten zien. Om het veld toch 

enigszins af te sluiten, volgen hieronder de (voorlopige?) eindstanden: 

Excelsior A1 

#  Team  WG P W V G DV  DT  DS 

1  Fortuna/Delta Logistiek A4  6  8  4 2 0 87  68  19 

2  Excelsior (D) A1  6  7  3 2 1 51  54  -3 

3  HKV/Ons Eibernest A2  5  4  2 3 0 50  52  -2 

4  Nieuwerkerk A2  5  3  1 3 1 42  56  -14 

 

Excelsior A2 

#  Team  WG P W V G  DV  DT  DS 

1  NIO A1  5 10  5 0 0 51  39  12 

2  Avanti/Post Makelaardij A4  5 9  4 0 1 59  26  33 

3  Maassluis A2  4 4  2 2 0 36  29  7 

4  Excelsior (D) A2  5 4  1 2 2 38  39  -1 

5  VEO A2  5 4  2 3 0 40  55  -15 

6  Weidevogels A2  3 1  0 2 1 20  38  -18 

7  ONDO (G) A3  5 0  0 5 0 31  49  -18 
 

Corona-richtlijnen junioren 
Zoals jullie inmiddels weten zijn er aangescherpte corona-maatregelen ingevoerd. We zullen allemaal 

onze verantwoordelijkheid moeten nemen, en er samen op gepaste afstand het beste van moeten 

maken. Aangezien de gemeente een strakke scheidslijn heeft getrokken tussen junioren onder 18 jaar, 

en junioren vanaf 18 jaar, is na overleg per team de volgende richtlijn van toepassing: 

Voor de A1 geldt het 18+ protocol, dat wil zeggen trainingen op 1,5m van elkaar, en in vaste groepjes 

van 4 personen. Daarnaast gelden natuurlijk de algemene corona-regels en de accommodatie-regels, 

zoals elders in deze Korfpraat vermeld. 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Voor de A2 geldt het jeugd-protocol, met de daarbij behorende corona-regels zoals ze in deze 

korfpraat gemeld staan. Uiteraard gelden ook de algemene corona-regels en de accommodatie-regels. 

Uiteraard houden we de actuele coronamaatregelen in de gaten, en zodra er veranderingen optreden 

zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen. 

 

Start zaaltrainingen 
Aankomende week (week van 19 oktober) is er voor de junioren teams nog de mogelijkheid om op het 

veld te trainen. De A1 en A2 zullen i.v.m. de corona-richtlijnen in ieder geval gescheiden trainen. 

Aangezien het herfstvakantie is, zal per team onderling overlegt worden of de trainingen deze week 

door gaan. 

De laatste week van oktober (week van 26 oktober) is er geen training i.v.m. het verplaatsen van 

materiaal naar de zaal. 

In de week van 2 november starten de zaaltrainingen. 

A1: 

• Maandag 18:00-19:00, Buitenhof 

• Woensdag 19:00-20:00, Buitenhof 

A2: 

• Dinsdag 19:00-20:00, Wippolder 

• Donderdag 19:45-20:45, Buitenhof 

 

Jeugd 
 

Competitie 

De najaarscompetitie breedtesport korfbal eindigde afgelopen dinsdag abrupt door het aanscherpen 

van de coronamaatregelen. Dinsdagavond hebben de C3 en C4 onder goede condities toch nog 

gespeeld omdat beide wedstrijden om 19:00 begonnen. Gedurende de wedstrijd bleken beide 

wedstrijden de voorlopig laatste competitiewedstrijden te zijn geweest. De C4 wist te winnen en de C3 

speelden een leuke wedstrijd maar de punten gingen mee terug naar Nieuwerkerk. 

Trainingen 

In de week van de herfstvakantie vanaf maandag 19 oktober tot en met donderdag 22 oktober is er 

geen trainen voor de B1 t/m F2. De week vanaf maandag 26 oktober tot en met donderdag 29 

oktober zal het materiaal weer worden verplaatst van het veld naar de zalen en dan is er ook geen 

trainen. Vanaf maandag 2 november zal in de zalen getraind gaan worden. De tijden zijn verderop in 

het clubblad opgenomen. Let wel op dat de trainingen iets korter duren als normaal: de coronaregels 

schrijven voor dat groepen die na elkaar trainen niet teveel contact met elkaar hebben. In de praktijk 

betekent dit dat eerst de sporthal leeg moet zijn voordat de volgende groep de sporthal weer kan 

betreden. 

Oefenwedstrijden zaal 

Door de aangescherpte coronamaatregelen mogen voorlopig geen (oefen) wedstrijden worden 

gespeeld tegen andere verenigingen. Dit betekent dat alle oefenwedstrijden geen doorgang zullen 

vinden. De jeugd TC is nu druk bezig om de B1 t/m F2 in iedere geval op de zaterdagen 7 en 14 

november te laten trainen of tegen elkaar te laten oefenen want dat mag voor de jeugd wel als het 

maar binnen de eigen vereniging is. Verdere informatie hierover volgt in latere clubbladen. 
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Wedstrijdsecretariaat 

En tot slot: blijf gezond en houd je zoveel als mogelijk aan de regels des te eerder kunnen wij weer 

gaan korfballen! 

Erik 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

 

Dinsdag 13 oktober 
Klasse  Nr Wedstrijd      

C-086 6160 Excelsior C3 - Nieuwerkerk C4 5 7 

C-094 5575 Excelsior C4 - Phoenix C3 8 4 

 

Zaterdag 17 oktober – Geen gespeelde wedstrijden 
Klasse  Nr Wedstrijd      

     

     

     

Klasse  Nr  Wedstrijd      

     

     

     

 

  

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

 
Deze week helaas geen wedstrijdverslagen. 

 

Berichten in de coaches/trainersapp  

Deze week helaas geen verslagen in de coaches/trainersapp. 
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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*  

Opstellingen 

Zaterdag 24 oktober – Geen wedstrijden 
 

team Opstelling reserve 

1/2 
  

  

3 
  

  

4 
  

  

5 
  

  

6 
  

  

7 
  

  

8 
  

  

9 
  

  

A1 
  

  

A2 
  

  

B1 
  

  

B2 
  

  

C1 
  

  

C2 
  

  

C3 
  

  

C4 
  

  

D1 
  

  

D2 
  

  

D3 
  

  

D4 
  

  

E1 
  

  

E2 
  

  

E3 
  

  

E4 
  

  

E5 
  

  

F1 
  

  

F2 
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Wedstrijden 

Programma 

Zaterdag 24 oktober – Geen wedstrijden 
klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

         

         

         

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

         

         

         

       

Planning wedstrijden 

      

  Pinguïns F- t/m B teams A2 A1 Senioren 

Vanaf zaterdag 7 

november 

Mogelijk onderling wedstrijden, 

planning volgt. 
Geen wedstrijden 
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Kalenders en roosters 

Trainingstijden zaal 
 

  maandag Dinsdag woensdag donderdag   

  Buitenhof Angolastraat Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder   

17.30 - 18.25   E1 t/m E5, 

F1/F2 
     17.30 - 18.25 

17.45 - 18.40       D1, D2, D4  17.45 - 18.40 

18.00 - 18.55 A2, B1, C2   D1+D2 C2, C3, C4 
E1 t/m E5, 

F1/F2 
  18.00 - 18.55 

18.15 - 19.10  D3       18.15 - 19.10 

18.35 - 19.25   A1, C1      18.35 - 19.25 

18.50 - 19.40       C1, C3  18.50 - 19.40 

19.05 - 20.00 S7 + S8   B2, D4 A2, B1    19.05 - 20.00 

19.20 - 20.15        S5 + S6 19.20 - 20.15 

19.35 - 20.30   S3, S6      19.35 - 20.30 

19.50 - 20.40       S3, A1  19.50 - 20.40 

20.05 - 21.00 
oudertraini

ng veld 
   S7 + S8 *    20.05 - 21.00 

20.40 - 22.00   S1 + S2      20.40 - 22.00 

20.55 - 22.15       S1 + S2  20.55 - 22.15 

21.10 - 22.00     S4, S9 *    21.10 - 22.00 

     * OM DE WEEK AFWISSELEN IN TIJDSTIP  

Pinguins/peuters: Zaterdag Brahmslaan - 11.15-12.15 

 

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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Kalenders en roosters 

Helden van de week/Filmen Excelsior 1 
 

datum Wedstrijd aanvang wedstrijd filmen eigen wedstrijd aanwezig 

 
  

   
  

 

 

 

 

Kalenders en roosters 
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Kalenders en roosters 

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 

24-10-2020 Afgelast 06-03-2021 Zaal ronde 11 

21-11-2020 Zaal ronde 1 13-03-2021 Zaal ronde 12 

28-11-2020 Zaal ronde 2 20-03-2021 Zaal ronde 13 

05-12-2020 Zaal ronde 3 27-03-2021 Zaal ronde 14 

12-12-2020 Zaal ronde 4 17-04-2021 Veld ronde 9 

09-01-2021 Zaal ronde 5 24-04-2021 Veld ronde 10 

16-01-2021 Zaal ronde 6 15-05-2021 Veld ronde 11 

23-01-2021 Zaal ronde 7 29-05-2021 Veld ronde 12 

30-01-2021 Zaal ronde 8 05-06-2021 Veld ronde 13 

06-02-2021 Zaal ronde 9 12-06-2021 Veld ronde 14 

13-02-2021 Zaal ronde 10   

 

 

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

datum activiteit 

 I.v.m. Corona geen activiteiten mogelijk 

 

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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