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Praatjes en mededelingen 

Van de redactie 
 

Inmiddels zijn wij twee maanden verder sinds ik de laatste Korfpraat maakte. Dit was op 11 oktober. Dit 

is alweer een ‘zaaleditie’ met tot mijn spijt, vrij weinig zaalverhalen. Helaas is Corona nog steeds onder 

ons, maar wel met een lichtje aan het einde van de tunnel. Laten we hopen dat we snel weer competitie 

kunnen spelen en dat we met zijn allen in de zaal kunnen genieten van een versnapering en een goede 

pot korfbal.  

Vorige week is er geen Korfpraat uitgekomen wegens weinig tot geen input. Een opmerking of 

informatie die niet geplaatst kan worden wegens het niet uitbrengen, zijn op de website altijd terug te 

vinden. Vergeet niet een kijkje te nemen op de website, want er zijn weer leuke initiatieven en 

activiteiten.  

Vergis je niet in wat er verder allemaal achter de schermen gebeurt. Mooi initiatieven en online acties. 

Blijf dit vooral doen, want zo houden we het in deze donkere tijden toch (digitaal) gezellig met elkaar. 

Geniet van deze mooie gebeurtenissen of bestel heerlijke oliebollen, je vindt het allemaal in deze 

Korfpraat.  

Ondanks deze rare tijden waar we al sinds maart in verkeren, gaan we gestaag verder en pakken wij vol 

goede moed door in het nieuwe jaar. 

De redactie wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2021. 

Namens alle redactieleden, 

Marit  

 

  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

NK Korfbal Pubquiz op 30 december 
 

Om het bijzondere korfbaljaar 2020 toch op een goede manier af te sluiten wordt 30 december om 

20.00 uur de NK Korfbal Pubquiz georganiseerd. Een online initiatief van een stel enthousiastelingen, 

waaronder Jesper Oele, assistent-trainer van Dalto/Klaverblad Verzekeringen. 

 

Oele: "Eigenlijk willen we gewoon iets leuks doen voor korfballend Nederland. Op 30 december heeft 

iedereen tijdens een gezellige avond dan toch nog één keer dat clubgevoel. Het grootste gedeelte van 

de vragen heeft betrekking op korfbal. Deelname is gratis, meedoen is makkelijk en er zijn héle leuke 

prijzen te winnen." 

 

De NK Korfbal Pubquiz oudjaarseditie is een pubquiz gericht op alle korfballers. Samen met je familie, 

korfbalteam of vrienden stel je een team samen en strijd je voor mooie prijzen. Daarnaast strijd je ook 

samen met andere teams van jouw vereniging voor het clubklassement! Welk team en welke club 

worden de winnaars van de NK Korfbal Pubquiz oudjaarseditie 2020?! Deelname is gratis en er zijn vele 

prijzen te winnen! 

 

De NK Korfbal Pubquiz wordt gepresenteerd door Linde Kortleve en Kas van Noordenburg. Meld je nu 

aan en win mooie prijzen voor jezelf en voor Excelsior! Meer informatie over de NK Korfbal Pubquiz 

vind je op nkkorfbalpubquiz.nl. 

 

Aanmelden? Klik hier! 

    

http://nkkorfbalpubquiz.nl/
http://nkkorfbalpubquiz.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Oliebollen en appelbeignet van De Mookies 
 

Bij Oud & Nieuw horen natuurlijk 

oliebollen en appelbeignets. Heb jij geen 

zin om zelf uren bezig te zijn met het 

bakken van oliebollen en appelbeignets? 

En heb je ook geen zin om op 

oudejaarsdag erg lang in de rij te moeten 

staan? Dan heb je dit jaar geluk! Dit jaar 

bestel je jouw oliebollen en appelbeignet 

bij Sportcafé De Mookies voor thuis of 

voor op het werk.  

 

Oliebol los: € 0,80 

10x Oliebollen: € 7,50 

Rozijnenbol los: € 0,95 

10x Rozijnenbollen: € 8,50 

Appelbeignet los: € 1,10 

10x Appelbeignet: € 9,50 

Combideal (3x 7 stuks): € 17,50 

 

Bestellen is mogelijk t/m woensdag 30 december. Bestellingen zijn af te halen op woensdag 30 

december van 12:00 tot 18:00 uur en op donderdag 31 december van 9:00 tot 13:00 uur. 

 

Bestellen is mogelijk op de website via onderstaande link: 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1311-oliebollen-en-appelbeignet-van-de-mookies 

 

 

 

Van de sponsor 015Rijopleidingen  
 

Koning Winter 

Een mooi gebaar van de club 

om ons in De Korfpraat 

ruimte te geven, alhoewel we 

die ruimte liever in de zaal, 

op het veld of langs de lijn 

willen gebruiken toch een 

mooie gelegenheid om het 

contact met elkaar te houden. 

Wie we zijn, een rijschool, en 

wat we doen, rijles geven 

voor het B rijbewijs, dat 

weten de meeste mensen 

inmiddels. Dus graag maken 

we gebruik van deze 

gelegenheid voor heel iets 

anders.  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1311-oliebollen-en-appelbeignet-van-de-mookies
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Praatjes en mededelingen 

 

Het is buiten al goed te merken, Koning Winter staat voor de deur. Voor velen de mooiste tijd van het 

jaar, voor nog meer mensen een tijd van verlangen naar warme en zonnige tijden. Tja, winterjassen, 

chocolademelk met marshmallows, sneeuw en ijzel, typisch iets voor Koning Winter. En op dat weer wil 

ik iets verder ingaan, want vorst betekent ook bevroren ruiten en nog veel meer dingen in en om een 

auto. Tijd voor wat 015Rijopleidingen tips dus.  

 

Even de motor vast warm laten draaien 

NIET DOEN! Tijdens het krabben alvast de motor laten draaien zal de motor niet sneller op 

temperatuur brengen of zorgen dat de ruiten eerder ontdooien. Sterker nog, afgezien dat het slecht is 

voor het milieu, het kan zelfs schadelijk zijn voor de motor. En hoeveel slechte uitlaatgassen adem je in 

tijdens het krabben?  

 

Een schone ruit krabt beter 

Absoluut. Water/ijzel hecht veel gemakkelijker aan vuiligheid. ’s-Avonds even de uiten schoonmaken 

zal je veel voordeel geven de volgende ochtend. En doe dan ook gelijk de binnenkant, condens zal dan 

ook sneller verdwijnen zodra je instapt. Even de airco aan op vol vermogen en je zal bij een schone ruit 

veel sneller weer alles kunnen zien.  

 

Gebruik geen water 

Warm water op een bevroren ruit zal een klein sterretje (die je vaak niet ziet) heel snel laten groeien tot 

een flinke ster, of erger nog een barst. Daarnaast is het heel slecht voor de ruitenwissers. Er zijn speciale 

schermen en dekens in de handel die je (na het schoonmaken) op de ruit kunt doen, of je kan zo’n 

speciaal ontdooi spulletje gebruiken tijdens het krabben (let wel een beetje op het milieu).  

 

Krabbers 

Investeer in een goede krabber, goedkoop is duurkoop. Let bij het gebruik ook op krammen op de 

krabber. Zowel bij de plastic als bij de metalen kunnen kleine scheurtjes of haken ontstaan die dan 

weer krassen op de voorruit achterlaten. En als je krabt, niet met het volle gewicht. Neem er rustig de 

tijd voor, krabber in de ene hand, kop koffie in de andere hand.  

 

De ruit ontdooit tijdens het rijden 

Je bent te laat, vergeten de ruiten schoon te maken, krabber heeft ook zijn beste tijd gehad en die 

antivries waar had ik die nou ook alweer neergelegd. Dus… even vlug zo’n klein streepje maken in de 

voorruit want dan zie ik wat er voor me gebeurt. Je weet wel, zo’n zwarte balk die ze bij criminelen 

altijd voor de ogen doen. €230,00 boete voor het rijden met slecht zicht en een leven lang schuld 

wanneer je iemand omver rijdt. Je bent al te laat, neem dan ook lekker de tijd om alles veilig te houden.  

 

Veiligheid 

En de laatste tip: maak ook je spiegels, voor en achterlichten ijsvrij en schoon. Niets is zo vervelend 

voor een tegenligger als licht dat door het ijs alle kanten op gestraald wordt. Afgezien van het feit dat 

je lampen dan eigenlijk nauwelijks nog nut hebben.  

 

Hopelijk wat nuttige tips voor de aankomende winter en alle winters erna.  

Mocht je deze tips willen delen: https://www.015rijopleidingen.nl/koning-winter  

 

 

 

 

  

https://www.015rijopleidingen.nl/koning-winter
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Praatjes en mededelingen 

De Grote Clubactie afgelopen… Met winnaars! 
 

De grote clubactie is afgelopen en de prijzen 

zijn gevallen. Door er met elkaar de schouders 

eronder te zetten hebben we een heel mooi 

bedrag opgehaald via de Grote Clubactie.  

 

Bij deze willen we iedereen nogmaals 

bedanken voor hun inzet om zoveel loten te 

verkopen voor de club. Toch willen we nog 

een aantal loten verkopers in het zonnetje 

zetten die dit jaar wel heel veel loten hebben 

verkocht en daarvoor naast hun eigen 

verdiende geld, per verkocht lot, ook nog een 

bon kregen voor de bioscoop. 

 

    
 

    
 

 
 

 

 

Evi met 59 

verkochten loten 

Cyara en Tess met 

39 verkochten loten 

 Sanne met 54  

verkochten loten 
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Praatjes en mededelingen 

Hierbij nog twee foto’s van de fanatieke verkopers! De eerste foto is onze E1. 

 

Dan nu op naar de bioscoop, welke film zouden ze gaan kijken?  

  

 

 



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 13 december 2020 9 

Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 
 

Eigenlijk is dit verhaaltje een herhaling van wat ik 3 weken schreef: het Corona-virus blijft een grote 

impact op ons dagelijks leven en dus ook op de sport hebben. Afgelopen week is duidelijk geworden 

dat het nodig is dat veel maatregelen om besmettingen tegen te gaan nog van kracht blijven; er 

bestaat zelfs een dreiging dat er meer restricties zullen komen. 

Het KNKV heeft laten weten dat dit voor de korfbalcompetitie inhoudt: 

- Dat er op zijn vroegst op 30 januari 2021 weer competitiewedstrijden gespeeld gaan worden; zoals 

aangegeven op de ‘routekaart’ van het KNKV zal dan een halve competitie worden gespeeld. 30 januari 

is de eerste ronde van de returns. 

- Dat de senioren (en A1) alleen in maximaal 4-tallen mogen trainen, op 1,5 meter onderling, en geen 

partijvormen. 

Trainen kan gelukkig, al is het op een aangepaste manier, en hopelijk kunnen we vanaf 30 januari ook 

weer wedstrijden spelen. In de afgelopen weken hebben alle trainers en spelers hun best gedaan om 

de trainingen op een creatieve manier in te vullen. Ik denk dat dat best goed gelukt is, dat er meer 

mogelijkheden zijn dan je denkt, en dat we daar in januari mee doorgaan. 

Deze week is de laatste trainingsweek van 2020; daarna houden alle teams 2 weken kerstvakantie – er 

zijn geen trainingen van 21 december t/m 2 januari – en vanaf 4 januari 2021 starten alle trainingen 

weer. 

Wijzigingen in de trainingen, die ook in januari blijven gelden: 

*Excelsior 6 traint alleen op donderdagen. 

*Excelsior A1 traint op dinsdag om 19.30 uur (tot 20.30 uur). 

*Excelsior 5 en 6 trainen op donderdag een kwartier eerder, om 19.00 uur (tot 20.00 uur). 

Bovendien geldt nog steeds de regel om vol te houden: blijf gezond, en heb je klachten, blijf thuis en 

laat je testen. 

Ik wens tenslotte iedereen hele fijne feestdagen; maak er ondanks alle beperkingen een gezellige tijd 

van. 

Willeke 

 

Junioren 
Geen mededelingen. 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 
Let op, er zijn wijzigingen in het trainingsschema 

Dinsdag: D3 gaat trainen op de plek van A1 

Donderdag: de trainingen in de Kerkpolderhal schuiven een kwartier naar voren: 
B2, C4 en D4: 18.00-18.55 uur 

Trainingstijden D1, D2 & D4 

In verband met 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 

wordt 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 1 dec 8 dec 15 dec 

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

19:05 - 19:55 D2 D1 D4 
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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 19 december – geen competitiewedstrijden 
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 19 december – geen wedstrijden 
klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

         

         

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

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 

B2, C4, D4 

18:00-18:55 

 

18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 
wisselblok 

18:25-18:35 

18:30-18:45 

  

18:30-18:45 

C1, D3 

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 

wisselblok 

18:55-19:05 

19:00-19:15 

   

19:00-19:15 

S7, S8 

19:05-19:55 

B2, 

D1/D2/D4* 

19:05-19:55 

A2, B1 

19:05-19:55 

S5, S6 

19:05-19:55 

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

19:25-19:35 

19:30-19:45 

   

19:30-19:45 

S3, A1 

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 

wisselblok 

19:55-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

20:00-21:00 

     

20:00-20:15 

S7, S8* 

20:05-21:00 

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 nog even geen oudertraining, helaas. 

 

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 
DA GEL IJ KS  BESTU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTU URSLEDE N  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIA AT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

LEDEN A DMIN ISTR AT IE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTRO UWE NSPERSO ON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMM OD A TIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBS ITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME D IA  

   

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. 

REDAC T IE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marco van der 

Linden, Marit Nieuwerf, Sabine Nolet 

KO P IJ  

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 

CON TAC T  

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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