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Praatjes en mededelingen 

Van de Voorzitter 

Afgelopen week kwam het KNKV met een routekaart voor de komende periode. Dit geeft voor 

iedereen, spelers, TC en Bestuur een stuk duidelijkheid over hoe de competitie er mogelijk de rest van 

het seizoen uit gaat zien. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe we het coVid19 

virus onder de knie gaan krijgen. Of dit straks met of zonder publiek zal 

zijn, of een geleidelijke opbouw is niet aan het KNKV, maar daar 

beslissen de Rijksoverheid en de veiligheidsregio's over. Het KNKV 

gaat in zijn opzet ervan uit, dat zodra het kan, iedereen fit aan de 

competitie kan gaan beginnen. We gaan dan ook zoals gepland 

komende week de zaaltrainingen starten. Bij de indeling van de 

trainingen is rekening gehouden met de voorschriften die wij vanuit 

de gemeente Delft opgelegd hebben gekregen. Kom dus niet te 

vroeg en omgekleed naar de zaal, wacht totdat iedereen die voor je 

traint de zaal uit is en bewaar ook in de zaal en daarbuiten voldoende 

afstand van elkaar. Zo zorgen wij er onderling voor dat alles veilig kan gebeuren.  

Voor de trainingen bij sporthal Kerkpolder en Wippolder zijn de regels net als op het veld. 

Ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden, Bij Kerkpolder zorgen wij ervoor dat er 

gedurende de trainingen van de F en de E jeugd er weer coördinatoren aanwezig zijn om de kinderen 

naar de sporthal te begeleiden. 

Gedurende de periode dat er nog niet gespeeld kan worden, is de TC aan het kijken om toch onderling 

wedstrijden te kunnen spelen in die leeftijdscategorieën die dat mogen, dat zijn alle teams van de F tot 

de A2. Natuurlijk gaan we kijken op welke manier we ook voor de overige teams andere (trainings) 

activiteiten kunnen organiseren.  

Het Bestuur is doordrongen van het feit, dat de onderlinge saamhorigheid binnen de vereniging ook 

gedurende deze lastige periode moet blijven bestaan. De komende week wachten we af of de huidige 

maatregelen worden verlengd en op welke manier. Op basis hiervan gaan we kijken hoe we dit op gaan 

pakken. Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Het eerste idee is al binnen en ik kan alleen nog maar 

zeggen SAVE DE DATE 19 DECEMBER. 

Verder staat er in deze korfpraat een kort verslag van de bestuursvergadering van afgelopen week, Op 

deze manier proberen wij iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging . 

Blijf vooral gezond en houdt elkaar in de gaten, soms kan een belletje of een app in deze lastige tijd 

belangrijk zijn voor een ander.  

 

KNKV: Routekaart competitie 

Hoewel we hopen op een snelle hervatting van het mooie korfballeven, weet niemand hoe het 

coronavirus zich zal ontwikkelen. Ondanks dat het kabinet aangaf dat we er rekening mee 

moeten houden dat de huidige maatregelen verlengd worden, geldt formeel nog steeds de 

periode van vier weken vanaf 13 oktober. Om verenigingen een perspectief te bieden 

betreffende de competitie, komt het KNKV met een routekaart. Hierin is uitgewerkt hoe vanaf 

21 november de competities gespeeld zouden kunnen worden. 

In de routekaart wordt per week aangegeven hoe het competitieschema eruit komt te zien in de 

diverse categorieën. Er is voor gekozen om de vijf belangrijkste categorieën op te nemen. Alle overige 

klassen zullen een afgeleide worden van deze opzet. Deze detailuitwerking wordt gecommuniceerd als 

er helderheid over het startmoment is. 

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Trainingsintensiteit 

Qua trainingsintensiteit is er voor de jeugd geen knelpunt, aangezien die nu zonder beperkingen 

mogen trainen. Voor senioren is in ieder geval in 2020 een periode van minimaal tien dagen waarin 

met weerstand getraind kan worden voldoende omdat deze groep ook nu actief mag zijn, met enige 

beperking. Voor een mogelijke start in 2021 wordt advies van de Medische Commissie afgewacht. 

Start in december en januari 

Indien er in december gestart kan worden, is het mogelijk om op alle niveaus de normale competitie af 

te werken. Als er pas in januari gestart kan worden, dan zijn al snel afwijkende scenario’s nodig. Voor 

de Korfbal League zal dan in eerste instantie gespeeld worden in twee poules van zes. Voor de overige 

klassen geldt dat er vanaf januari een halve competitie zal worden gespeeld. 

Uitwerking op hoofdlijnen wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal 

In 2020 worden er vier speelronden gespeeld, dat geeft nog enige tijd de ruimte om wedstrijden in te 

halen. Op moment dat de helft van de competitie nadert is dat niet meer realistisch en zal er een halve 

competitie gespeeld gaan worden. 

Promotie- en degradatieregeling en start in februari 

Op een later moment zal voor alle scenario’s de promotie- en degradatieregeling gepubliceerd 

worden. Na 6 februari kan er niet meer gestart worden en wordt er geen zaalcompetitie gespeeld. 

Uitzonderingen zijn de Korfbal League en Dames Topklasse, deze hebben 13 februari als laatste 

moment waarop nog gestart kan worden met de zaalcompetitie. 

Eerst over de volle breedte trainen, dan competitie starten 

“Met de routekaart brengen we voor onze verenigingen de mogelijkheden in kaart om een passende 

zaalcompetitie te bieden afhankelijk van de coronamaatregelen”, aldus bondsbestuurslid Erik Kraaij. 

Directeur Kees Rodenburg vult aan: “Deze routekaart sluit volledig aan bij die van de georganiseerde 

sport. Eerst weer over de volle breedte met tegenstander trainen en dan een start van de competitie. 

Daarna lonkt de opening van het clubhuis en herstel van het verenigingsleven. Mogelijk starten de 

topcompetities van teamsporten iets eerder. Dat zal dan wel onder strenge voorwaarden plaatsvinden.” 

Klik hier om de routekaart te downloaden 

 

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. 

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 de 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 of 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 

https://www.knkv.nl/app/uploads/2020/10/Routekaart-competitie.pdf
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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 gehad met de gemeente en de veiligheidsregio, maar de 

noodverordening blijft leidend. 

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; 

• 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 dan 5 minuten voor aanvang van jouw training aanwezig te zijn in de zaal. 

Daarnaast heb je na afloop van jouw training 5 minuten om de zaal weer te verlaten. De kleedkamers 

zijn voorlopig gesloten, zorg dus dat je omgekleed naar de sporthal komt. 

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). 

 

Planning trainingen 

  Pinguïns F t/m B A2 A1 Senioren 

Vanaf week van 

2 november 
Training zaal volgens nieuw trainingsschema 

 

Planning wedstrijden (zaterdagen) 

  Pinguïns F- t/m B A2 A1 Senioren 

Zaterdag 7 november 
Onderling wedstrijden, zie planning 

verderop in de Korfpraat 
Geen wedstrijden 

Overige zaterdagen 
Mogelijk onderling wedstrijden en/of clinics. 

Planning volgt. 

Geen wedstrijden, mogelijk 

trainingen. Planning volgt. 

 

  

mailto:job.vandenberg@ckv-excelsior.nl
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(Extra) regels trainingen 

  Pinguïns F- t/m B 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 A2 A1 Senioren 

Looproutes Volg looproutes en aanwijzingen coördinatoren 

Toiletten Open 

Kantine Gesloten 

Kleedkamers Gesloten 

Publiek Niet toegestaan 

 

 

Bestuursvergadering 

Het bestuur heeft op 29 oktober weer vergaderd. De volgende onderwerpen kwamen naar voren: 

Corona maatregelingen: 

De regering stelt dat de maatregelingen tot half december in ieder geval nog zullen gelden. Dit 

betekent waarschijnlijk dat er voorlopig geen zaalcompetitie zal plaatsvinden. 

De bond vraagt wel alsnog van alle verenigingen om hun speelschema's op te geven, en stelt dat de 

competitie start zosnel als dat mogelijk is. 

Hoe wij omgaan met trainen zal lijken op hoe het tot nu toe gaat. We trainen allemaal twee keer per 

week, terwijl we ons houden aan de regels. Het bestuur gaat evalueren eind november over dit punt. 

Als de competitie zomaar kan starten (als de regering dat toestaat) is het belangrijk dat iedereen fit is. 

Er zullen dan geen oefenwedstrijden zijn. 

Bovendien is samen trainen goed voor het verenigingsgevoel! 

Verder denkt het bestuur na over de zaalhuur in het najaar. Er zullen geen wedstrijden zijn, dus er is 

ook minder zaalhuur nodig. Het bestuur ambieert om trainingen, wedstrijdjes (onderling) of andere 

activiteiten te organiseren. Hiervoor wordt een plan gemaakt waarna er zaalhuur hiervoor geregeld kan 

worden. 

Ook heeft corona helaas impact om de gebruikelijke activiteiten die georganiseerd worden in deze tijd 

van het jaar. Het bestuur beseft en leert dat de leden last hebben van de absentie van de sociale 

component die het lidmaatschap met zich brengt. Het missen van deze component is in het komende 

seizoen wellicht extra merkbaar. Het bestuur ambieert dingen te organiseren om de leden op enige 

manier toch met elkaar in contact te brengen. Ook voor de jeugdige leden zullen er dingen 

georganiseerd worden. 

Het bestuur roept alle leden op om zelf ook na te denken hoe we als leden elkaar een hart onder de 

riem kunnen steken nu we elkaar op de vereniging niet meer kunnen zien en spreken. 
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De grote clubactie is geweest in de afgelopen periode. Er zijn ondanks de covid crisis toch nog een 

mooi aantal loten verkocht! Het is nu alleen nog even zaak dat alle boekjes tijdig worden ingeleverd. 

Ten slotte heeft het bestuur het nog even gehad over onderhoud aan het clubhuis. Er zijn een aantal 

dingetjes die aan vervanging of onderhoud toe zijn. Hier wordt naar gekeken. 

Ik hoop u hiermee weer op de hoogte gesteld te hebben van de lopende zaken. 

Namens het bestuur van onze mooie vereniging, 

Erik van der Kramer 

 

Thuis maar toch uit... dankzij De Mookies 

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. Maak bijvoorbeeld een keuze uit onderstaande menu’s of bestel heerlijke 

snacks. 

Saté menu € 9,50 

Hamburger speciaal menu € 8,50 

Kroepia menu € 9,00 

Kapsalon (kip) € 7,25 

Kip kluifjes menu € 8,50 

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 het formulier op de website: 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1291-thuis-maar-toch-uit-dankzij-de-mookies 

 

Pinguïn- en peutertraining 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1291-thuis-maar-toch-uit-dankzij-de-mookies
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Save the date: zaterdag 19 december 

Op zaterdag 19 december staat er iets hééél leuks op de 

planning. Wat het is, dat is nog even een verassing. We kunnen 

alvast verklappen dat dit wordt georganiseerd door Caro(lien), 

Henk en Margreet, dus dit wordt gegarandeerd een succes! 

Houd dus in elk geval zaterdagmiddag én avond op 19 

december voor deze toppers. 

Binnenkort start de inschrijving via de website van Excelsior, 

wanneer dat exact is zullen we binnenkort communiceren. Zorg 

dat je dan met een computer, laptop, tablet of mobiel in de 

aanslag zit, want de inschrijvingen zouden weleens hard kunnen 

gaan. 

 

Familieberichten 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Deze week starten de trainingen voor de zaalcompetitie. Ondanks dat alles anders is dan anders gaan 

de trainingen wel door. Want het is goed om in (korfbal) beweging te blijven maar uiteraard houden 

we ons aan de regels. Elders in de korfpraat staat de routekaart van het KNKV voor mogelijke start data 

van de competitie en de consequenties. Voorafgaand aan de start hebben we tien dagen om korfbalfit 

te worden. Als de datum bekend is, zal gekeken worden of er in die 10 dagen oefenwedstrijden kunnen 

worden georganiseerd. De oefenwedstrijden gepland voor november gaan niet door.  

Ook staat het trainingsschema in deze korfpraat. Graag aandacht hiervoor want de tijden zijn iets 

aangepast om drukte bij de ingang te vermijden. Graag ook aandacht voor het dragen van een 

mondkapje in de openbare ruimtes van de sporthallen.  

Allemaal veel succes met de trainingen in de zaal.  

Namens senioren tc 

Nelleke 

 

Junioren 

Komende week starten de trainingen in de zaal volgens het schema elders in deze Korfpraat (A1 op 

dinsdag en donderdag, A2 op maandag en woensdag). Vanwege de corona-richtlijnen zijn er voorlopig 

geen oefenwedstrijden voor de junioren.  

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.  

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

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

regels.  

Het is ieders verantwoordelijkheid dat we ons samen aan de richtlijnen houden. Dit geldt dus niet 

alleen voor de trainers, maar ook voor de spelers! Alleen op deze manier kunnen we de komende 

tijd door blijven trainen. Pas goed op jezelf en op elkaar, en blijf gezond.  

 

Jeugd 

Trainingstijden D1,D2 & D3 

Ivm de beschikbare tijden die we hebben op de dinsdagavond is er voor de D1, D2 en D4 gekozen voor 

een roulatiesysteem op de dinsdagavond zodat er om de 3 weken op het late tijdstip word getraind. 

Na de feestdagen zal het roulatieschema voor dan worden geplaatst. 

Zie hieronder het schema voor de komende weken tot aan de kerstvakantie: 

Dinsdag Wippolderhal 3 nov 10 nov 17 nov 24 nov 1 dec 8 dec 15 dec 

18:00 - 18:55 D1, D2 D1, D4 D2, D4 D1, D2 D1, D4 D2, D4 D1, D2 

19:00 - 20:00 D4 D2 D1 D4 D2 D1 D4 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Onderlinge wedstrijden 7 november 

Zoals eerder gecommuniceerd kunnen we gelukkig (als er dinsdag geen extra maatregelen komen) 

onderlinge wedstrijdjes organiseren in Sporthal de Buitenhof. 

Er zijn wel een aantal belangrijke regels waar we rekening mee moeten houden: 

• We verzamelen voor de sporthal en daar zal worden aangegeven door een coördinator of je de 

zaal in mag. 

• De wedstrijd tijd is de tijd dat je de zaal in mag en de eindtijd is de tijd dat de teams weer buiten 

staan en kunnen worden opgehaald. De trainer of coördinator zal dit in de gaten houden en 

coördineren 

• Je komt omgekleed aan ( behalve je zaalschoenen deze trek je aan in de zaal) 

• Ouders mogen helaas niet blijven hangen en verzoeken we ook om na het brengen van de 

kinderen de parkeerplaats van de sporthal te verlaten. Zo is er voor iedereen genoeg ruimte om 

afstand te bewaren. 

teams tijd coaches scheidsrechter info 

F1, F2, E4, E5 09:30 – 10:30 Pim, Astrid, Aniek, 

Inger, Fleur 

Maarten  

+ A jeugd 

(VOLGT) 

onderlinge wedstrijdjes 

beide teams zwart/wit en 

oranje shirts 

D4, E1, E2, E3 10:30 – 11:30 Johan, Marco, Lisette, 

Nicole, Marieke, Iris, 

Robert, Martin 

coaches onderlinge wedstrijdjes 

beide teams zwart/wit en 

oranje shirts 

D2 - D3 11:30 – 12:30 Elvira, Pauline, Dirk, 

Lysanne 

VOLGT onderlinge wedstrijd 

D2 speelt in oranje 

C3 - C4 12:30 – 13:30 Jasper, Ryan, Kevin, 

Sander 

Annebertien onderlinge wedstrijd 

C3 speelt in oranje 

D1 - C2 13:30 – 14:30 Jikke, Okker, Nienke, 

Koen 

Robin onderlinge wedstrijd 

D1 speelt in oranje 

C1, B1, B2 14:30 – 16:30 Vito, Jazz, Koen, Jill, 

Lotte, Pieter, Lucia, 

Hessel 

Piet + coach B1 3-kamp 

zie schema 

 

tijd wedstrijd wie in oranje scheidsrechter 

14.35-15.00 C1 - B1 C1 in oranje Piet Ekelmans 

15.05-15.30 B1-B2 B2 in oranje coach B1 

15.35-16.00 B2-C1 B2 in oranje Piet Ekelmans 

 

 



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 1 november 2020 11 

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 7 november – 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 
    

    

 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Programma 

Zaterdag 7 november – geen wedstrijden 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

         

         

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

Trainingstijden zaal 

 

Trainingen 

  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof1 Angolastraat4 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Brahmslaan5   

11:15-12:15         
Pinguïns 

Peuterpret  
11:15-12:15 

~~~          ~~~ 

17:30-17:45 

  

E1 t/m E5, 

F1, F2 

17:30-18:25 

   

 

  

17:30-17:45 

17:45-18:00 

D1, D2, D3 

17:45-18:40 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

A2, B1, C2 

18:00-18:55 

 

D1/D2/D4* 

18:00-18:55 

C2, C3, C4 

18:00-18:55 

E1 t/m E5, 

F1, F2 

18:00-18:55 

 

 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

D3 

18:15-19:10 

B2, C4, D4 

18:15-19:10 

18:15-18:30 
wisselblok 

18:25-18:35 

18:30-18:45 

 

18:30-18:45 

A1, C1 

18:35-19:25 

wisselblok 

18:40-18:50 

18:45-19:00 18:45-19:00 
wisselblok 

18:55-19:05 
wisselblok 

18:55-19:05 
wisselblok 

18:55-19:05 

wisselblok 

18:55-19:00 

C1, C3 

18:50-19:40 

19:00-19:15 

  

19:00-19:15 

S7, S8 

19:05-19:55 

wisselblok 

19:10-19:15 

B2, 

D1/D2/D4* 

19:05-19:55 

A2, B1 

19:05-19:55 

wisselblok 

19:10-19:20 

19:15-19:30  19:15-19:30 
wisselblok 

19:25-19:35 

S5, S6 

19:20-20:10 

19:30-19:45 

   

19:30-19:45 

S3, S6 

19:35-20:30 

wisselblok 

19:40-19:50 

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

19:55-20:00 
wisselblok 

19:55-20:00 wisselblok 

19:55-20:05 

S3, A1 

19:50-20:45 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

20:00-21:00 

    

20:00-20:15 

S7, S8* 

20:05-21:00 

wisselblok 

20:10-20:15 

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

20:30-20:45 

 

wisselblok 

20:30-20:40 

    

20:30-20:45 

20:45-21:00 

S1, S2 

20:40-22:00 

wisselblok 

20:45-20:55 20:45-21:00 

S1, S2 

20:55-22:15 

21:00-21:15 

   

wisselblok 

21:00-21:10 

   

21:00-21:15 

S4, S9* 

21:10-22:00 

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

21:30-21:45 

      

21:30-21:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

22:00-22:15         22:00-22:15 

     * Om de week afwisselen in tijdstip  

1 Sporthal De Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft  
2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 

5 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 

• D1/D2/D4: zie schema elders in deze Korfpraat. 

• De oneven weken trainen S7 en S8 om 20:05, S4 en S9 om 21:10 

• De even weken trainen S4 en S9 om 20:05 en S7 en S8 om 21:10 
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Kalenders en roosters 

Oudertraining 

Voorlopig even geen oudertraining, helaas. Als de situatie het weer toelaat kan er op maandagavond van 20:00 tot 21:00 getraind 

worden op het veld. 

 

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 

datum speelronde datum speelronde 

21-11-2020 Zaal ronde 1 17-04-2021 Veld ronde 9 

28-11-2020 Zaal ronde 2 24-04-2021 Veld ronde 10 

05-12-2020 Zaal ronde 3 15-05-2021 Veld ronde 11 

12-12-2020 Zaal ronde 4 29-05-2021 Veld ronde 12 

09-01-2021 Zaal ronde 5 05-06-2021 Veld ronde 13 

16-01-2021 Zaal ronde 6 12-06-2021 Veld ronde 14 

23-01-2021 Zaal ronde 7   

30-01-2021 Zaal ronde 8   

06-02-2021 Zaal ronde 9   

13-02-2021 Zaal ronde 10   

06-03-2021 Zaal ronde 11   

13-03-2021 Zaal ronde 12   

20-03-2021 Zaal ronde 13   

27-03-2021 Zaal ronde 14   

 

 

Activiteitenkalender 

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

datum activiteit 

19-12-2020 Save the date! Caro, Henk & Gre 

 

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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