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Wedstrijdsecretariaat 

Vriendjestraining 

Nieuwe kinderen zijn altijd welkom 

Vandaag was de laatste Vriendjestraining van deze week. Het mooie weer zorgde ervoor dat het 

springkussen lekker snel droog was. De pinguïns gingen aan de slag met ballen, hoepels, pittenzakjes 

en natuurlijk de korf.  

En uiteraard bleef het springkussen na afloop gezellig staan voor alle kinderen die op het veld waren.  

Het werven van nieuwe kinderen houdt ook na vandaag niet op; je kunt altijd iemand meenemen naar 

je training!  

Wist je dat bijna alle nieuwe kinderen lid worden omdat ze al iemand kennen van de club?  

Of dat hun ouders vroeger lid waren en er zulke goede herinneringen aan hadden?  

Leden werven doen we samen!  

Dank voor iedereen die afgelopen weken heeft geholpen met briefjes schrijven, briefjes uitdelen, 

training geven, fruit schillen, koffie zetten en het springkussen oprollen        

Groetjes van de ledenwerving  

Miriam, Desiree, Nicole en Malika 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

De (na)zomer was terug in Nederland en dus was het heerlijk om deze oktoberzaterdag te korfballen of 

wedstrijden te kijken. Ruim publiek dus voor de wedstrijd van Excelsior 1 tegen Vriendenschaar uit 

Hardinxveld. Excelsior 1 speelde een uitstekende 1e helft, waarin het zelf veel goede aanvallen opzette 

en regelmatig scoorde, terwijl het verdedigend zoveel druk op de aanvallen van Vriendenschaar legde 

dat die meestal in niets eindigden. Dat leidde tot een 9-3 voorsprong. In de tweede helft vielen de 

ballen er bij het 1e niet meer zo gemakkelijk in, en kwamen de bezoekers iets terug. Maar het gat bleef 

steeds 3 à 4 punten en Excelsior won duidelijk met 16-13. Hiermee vestigt het zich steviger in de grote 

middenmoot achter koploper HKC. 

Voorafgaand aan het 1e ontving Excelsior 2 PKC 4 uit Papendrecht. Tegen deze ploeg had het 2e de 

hele wedstrijd een overwicht zonder dat in grote cijfers uit te drukken. Het werd een regelmatige 

overwinning met 15-9. 

Als eerste seniorenteam van de dag was Excelsior 5 in het veld gekomen tegen Velocitas 4. Na de 

eerste 3 wedstrijden tegen de naar het schijnt sterkere ploegen in de poule boekte het 5e nu de eerste 

winstpartij, en deed dat overtuigend met 13-4. 

Als afsluiting van de dag op Biesland speelde Excelsior 7 een gelijk opgaande wedstrijd tegen Twist 6. 

Pas in het laatste deel haalde het 7e met 11-9 de volle buit binnen. 

En opnieuw schrijf ik, gelukkig is de Excelsior clubgeest groot, want weer kwamen er zaterdagochtend 

ziekmeldingen - nu 2 heren bij Excelsior 6 - en lukte het om last-minute invallers te vinden. Voor de 

uitwedstrijd naar Meervogels 6 in Zoetermeer werden door het 6e Koen (als invaller), en reserves 

Fabian, Fabian en Femke geregeld om mee te gaan. Helaas kon de wedstrijd niet worden gewonnen, 

het werd 14-8. 

In de andere uitwedstrijden speelden Excelsior 8 en 9 tegelijkertijd vroeg in de middag, en beide 

wedstrijden resulteerden in een gelijke stand. In Rotterdam miste het 8e tegen Erasmus 3 veel kansen, 

en eindigde op 8-8. In Maassluis tegen het gelijknamige team nr. 6 kwam het 9e uit op een 12-12 

gelijkspel.  

Excelsior 4 had de geplande uitwedstrijd tegen Fortuna 4 al vooruit gespeeld op donderdagavond, en 

won ook deze met vergelijkbare cijfers als de meeste andere tot nu toe: 21-9.  

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer uit. Excelsior 1 gaat op bezoek bij SDO in Kamerik, 

en zou bij winst ook met deze ploeg een gaatje kunnen slaan. Excelsior 2 blijft dicht bij huis, want het 

speelt in Pijnacker tegen Avanti 3. Helaas zijn deze 2 wedstrijden tegelijkertijd, dus voor reserves voor 

beide ploegen zullen deze week nog spelers uit Excelsior 3 (en 4?) gevraagd worden. 

En aanstaande zaterdag spelen Excelsior 7, 8 en 9 al weer hun laatste veldwedstrijden van deze najaars-

competitie. De veldtrainingen gaan nog gewoon door tot het einde van de maand oktober. Onderzocht 

wordt nog of er op 23 of 30 oktober een onderling duel gespeeld kan worden, want voor de 

breedtesport komt er nu een lange periode zonder wedstrijden. 

Want de zaalcompetitie begint op zaterdag 27 november; de trainingen in de zaal starten in de week 

van maandag 8 november; op 13 november spelen Excelsior 1 t/m 4 oefenwedstrijden, terwijl op 20 

november voor alle teams oefenwedstrijden gepland staan.  

 

Willeke 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Junioren 

Vroeg in de ochtend vertrok de A2 naar Bodegraven voor de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar A3. Of 

de spelers nog niet wakker waren of de tegenstanders gewoon beter waren, wie zal het zeggen? Het 

team had grote moeite met het onder controle houden van de doorloopdrang van de tegenstander, en 

als het zelf scoren dan ook nog moeilijk gaat resulteert dat in een 10-4 nederlaag. Helaas is hiermee de 

eerste plaats uit beeld, en rest nog de wedstrijd tegen KVS A3. Deze wedstrijd is i.v.m. de herfstvakantie 

verplaatst naar zaterdag 23 oktober, zelfde tijd (11:00 spelen). 

Op het zonnige Biesland kondigde slechts de aanwezigheid van een pinguïn de winter aan; wat een 

heerlijke omstandigheden om een kampioensstrijd te beslechten in ons voordeel. De eerste wedstrijd 

tegen KVS had Excelsior A1 na een spannende pot gewonnen, dus de spelers wisten dat er hard 

gestreden moest worden voor een overwinning. En dat gebeurde. Onder voortdurende hoge 

verdedigende druk werd de tegenstander opgejaagd en werden veel ballen snel onderschept. De A1 

pakte snel een 2-0 voorsprong, maar ook KVS pikte hun goaltjes mee waardoor het continue spannend 

bleef met een verschil van 1 à 2 doelpunten. Via 4-2 en 5-3 werd het vlak voor rust 5-4 uit een vrije bal, 

maar gelijk had Excelsior een antwoord klaar: 6-4 ruststand. Ook de tweede helft bleef spannend, bleef 

het verschil klein, en liepen de spanningen in het veld soms behoorlijk op. Maar onze A1 hield vol en 

zette door, en kon uiteindelijk met een grote glimlach het veld afstappen: eindstand 11-8. De medailles 

konden in ontvangst genomen worden en het team kon aan de taart en de bubbels. Dani, Inger, Liekke, 

Lucia, Sanne, Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet, Danique, Shera en Yasmin: gefeliciteerd! 
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

Aanstaande zaterdag is het  voor de meeste teams de laatste competitieronde van 1ste helft veld. 

Vorige week zaterdag werd de E1 na een hele dikke overwinning kampioen in hun poule. 

Op de D2 na zijn er helaas geen kampioenen meer mogelijk 1ste helft veld. De D2 kan alleen nog 

kampioen worden bij 2 keer winst en daar zal de D2 hun uiterste best voor gaan doen. 

Ivm de herfstvakantie die eraan gaat komen en het einde van het 1ste deel van de veldcompetitie 

hieronder een overzicht van de trainingen en start zaalcompetitie. 

Week 42 Herfstvakantie Alleen training donderdag 21 oktober 

Week 43 26 en 28 oktober Training buiten op het veld 

Week 44 2 en 4 november Geen trainingen ivm overbrengen materialen naar de zalen 

Week 44 Zaterdag 6 november 
Clinic/training in de buitenhof voor F t/m B 

(tijden tussen 9 en 13 uur) 

Week 45 8, 9, 10 en 11 november Start zaaltrainingen (schema volgt zsm) 

Week 45 Zaterdag 13 november Oefenwedstrijden 

Week 46 Zaterdag 20 november Oefenwedstrijden 

Week 47 Zaterdag 27 november Start zaalcompetitie 

 

Zoals jullie zien in het schema is donderdag 28 oktober de laatste veldtraining buiten. 

In de zaal hebben we natuurlijk ook ballen nodig om te trainen en te spelen, vandaar de vraag 

aan de trainers en ouders om even met elkaar af te stemmen wie donderdag 28 oktober de 

ballen mee kan nemen na de training en die naar de 1ste volgende zaaltraining kan meenemen. 

Heel veel succes met de laatste speelronde op het veld. 

Pinguïns 

Voor de pinguïns zit de laatste buitentraining er ook weer op. Op zaterdag 30 oktober zal er nog 1 

keertje buiten worden getraind. Dit  betekend dus dat as zaterdag 16 oktober en 23 oktober en geen 

pinguïns training is ivm de herfstvakantie. 

De eerste zaaltraining zal zijn op zaterdag 6 november in de gymzaal op de Brahmslaan in Delft. 

Groetjes, 

Jeugd TC 
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Wedstrijdverslagen 

Uitslagen 

Zaterdag 9 oktober 

klasse  wedstrijd      

OKD Excelsior (D) 1 - Vriendenschaar (H) 1 16 13 

R1F Excelsior (D) 2 - PKC/Vertom 4 15 9 

R3O Excelsior (D) 5 - Velocitas 4 13 4 

S-081 Excelsior (D) 7 - Twist 6 11 9 

A-060 Excelsior (D) A1 - KVS/Maritiem A2 11 8 

B1J Excelsior (D) B1 - KCR B1 3 13 

B-066 Excelsior (D) B2 - KVS/Maritiem B3 11 3 

B-069 Excelsior (D) B3 - Sporting Delta B4 5 6 

C2I Excelsior (D) C1 - Dijkvogels C1 15 0 

D-079 Excelsior (D) D1 - De Meervogels D2 1 14 

D-081 Excelsior (D) D2 - Maassluis D2 6 2 

D-085 Excelsior (D) D3 - VEO D1 5 8 

E-118 Excelsior (D) E1 - KVS/Maritiem E4 4 11 

E-130 Excelsior (D) E3 - Avanti/Post Makelaardij E6 0 7 

F-048 Excelsior (D) F1 - KCR F1 5 7 

klasse  wedstrijd      

R2J HKV/Ons Eibernest 3 - Excelsior (D) 3 15 10 

R2M Fortuna/Delta Logistiek 4 - Excelsior (D) 4 9 21 

R4K De Meervogels 6 - Excelsior (D) 6 14 8 

S-073 Erasmus 3 - Excelsior (D) 8 8 8 

S-079 Maassluis 6 - Excelsior (D) 9 12 12 

A-066 Vriendenschaar (B) A3 - Excelsior (D) A2 10 4 

C-074 Valto C2 - Excelsior (D) C2 9 2 

C-082 Valto C3 - Excelsior (D) C3 5 1 

D-092 Twist D2 - Excelsior (D) D4 3 4 

E-136 ODO E5 - Excelsior (D) E2 2 11 

F-060 Avanti/Post Makelaardij F3 - Excelsior (D) F2 6 3 

 

 

Verslag Excelsior 2 

Op zaterdag 9 oktober om 14:00 stond de wedstrijd Excelsior 2 - PKC 4 op het programma. Met de zon 

die volop scheen, beloofde het een prachtige wedstrijd te worden. 

Na het startsignaal schoot Excelsior uit de startblokken en binnen korte tijd bouwde het team een 

voorsprong op van enkele doelpunten. Na een prima begin volgde echter een moeizame periode 

waarin één vak als een dijk stond te verdedigen, maar het andere vak lastig tot scoren kwam. Zo bleef 

de wedstrijd een tijdje voort duren totdat een aantal wissels de impuls gaven die nodig was. Op het 

moment stond Excelsior op een voorsprong van 3 doelpunten, maar in de laatste 20 minuten werd 

deze uitgebouwd naar een mooie 15-9 overwinning. 

Volgende week staat de kraker tegen Avanti 3 op het programma. Daar zal blijken of Excelsior 2 de 

deur naar de bovenste 2 plekken nog op een kier houdt, of voor een plek in de middenmoot zal spelen. 

 

Excelsior A1 – KV Maritiem A2 

Deze zaterdag was het mogelijk voor onze A1 om het kampioenschap te behalen. Met 8 punten waren 

ze nummer 1 in de poel, de nummer 2 KVS had 4 punten. Ze konden nog gelijk komen als KVS deze 

week zou winnen en Excelsior deze en volgende week zou verliezen. Al met al een scenario welke niet 

in de lijn der verwachtingen lag maar je weet het maar nooit. Sommige spelers van Excelsior hadden de 

hele wedstrijd denk ik toch dit doemscenario voor ogen. Er werd soms erg zenuwachtig gespeeld met 

als gevolg wel zo nu en dan een schotkans maar die bleken dan niet effectief benut door te haastig 

Wedstrijdverslagen 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 10 oktober 2021 8 

Wedstrijdverslagen 

gespeelde ballen. Desalniettemin gingen we de rust in met een 6-4 voorsprong. De spanning was 

merkbaar te voelen, ook tussen de in grote getalen aanwezige supporters.  

Na de rust werd het nog veel spannender want KVS wist terug te komen tot 6-6. De winst zal toch niet 

alsnog naar de tegenpartij gaan hoorde je het publiek en sommige spelers denken. Maar 

aangemoedigd door de coaches wist Excelsior weer controle 

over de wedstrijd te krijgen. KVS kwam nooit op voorsprong 

maar wist tot aan het einde Excelsior wel goed onder druk te 

zetten. Maar Excelsior wist in de regel maximaal 1 punt of 2 

punten uit te lopen waardoor alles nog mogelijk leek. Het spel 

leek zo nu en dan ook erg te verharden, waar sommige spelers 

helaas af ten toe het slachtoffer van werden. Maar de spirit om 

te winnen was ruim aanwezig en Excelsior liet zich niet uit het 

veld slaan. Met een spannende eindstrijd wist men in de 

laatste seconde de stand op 11-8 te brengen. Daarmee was 

het kampioenschap een feit en kon de voorzitter zijn lovende 

woorden uitspreken en de verse voorraad aan medailles 

aanspreken voor dit super A1 team van Excelsior. 

Spelers en coaches van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap. 
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Wedstrijdverslagen 

Berichten uit de trainersapp 

Twist was de tegenstander van de D4 vandaag. Waar we thuis 1-7 verloren, mochten we vandaag met 

een billen-samen wedstrijd de punten meenemen naar Delft (3-4) door een goede inzet, 

samenwerking. Trots op de D4 en zijn invallers. Trots op de groei die ze doormaken. 

De E3 moest vandaag tegen avanti. De koploper..we wisten van te voren al dat dit een lastige pot zou 

worden. We begonnen net zoals vorige week een beetje langzaam als of we er nog niet helemaal 

wakker waren. Gelukkig pakte we het snel weer op en werd het spel steeds beter. Zeker de tweede helft 

was het verdedigend best wel goed. eindstand was 0-7. Als we nog iets beter gaan kijken waar we 

gooien en iets beter gaan vangen dan zal je zien dat het nog beter zal gaat. 

Groetjes Sten en Renzo      

De C3 mocht vandaag tegen valto c3 in de lier aantreden en het ging niet eens zo slecht het eerste 

kwartier hielden we het op 0-0 en meer omdat we ze er zelf niet in schoten en de verdediging goed 

stond het laatste deel van de 2de helft lieten we ze af en toe iets te makkelijk schieten en kwamen we 

op 4-0 achter eigenlijk alleen maar omdat we zelf niet raak schoten de kansen waren er zeker ook voor 

ons de 2de helft stond onze verdediging weer scherp te verdedigen en wisten we de schade te 

beperken tot 5-1 gezien het spel misschien iets te ruim verloren dinsdag gewoon weer lekker op het 

schot trainen en Dan winnen we de volgende keer wel iedereen heeft hard gewerkt met elkaar en voor 

elkaar invallers hartstikke bedankt voor jullie inzet en graag tot de volgende keer 

De C2 mocht na de C3 ook tegen Valto. We begonnen fantastisch aan de wedstrijd en het ging prima 

gelijk op. Helaas kwam er bij Valto een hele goede heer in die makkelijk doelpunten maakte. De C2 

heeft ontzettend goed verdedigd. Helaas blijven we moeite hebben met zelf scoren. Een goede 

stijgende lijn. Eindstand 9 tegen 2. 

De F2 speelde vandaag op bezoek bij Avanti F3, de koploper in de poule. We hebben goed verdedigd 

en probeerden ook niet alleen de tegenstander te volgen maar ook meer op de bal te verdedigen. 

Hierdoor konden we de bal goed onderscheppen en snel omschakelen naar de aanval. Hierbij werd er 

goed en zorgvuldig overgegooid in de handen. Er werden veel kansen gecreëerd. De eindstand was 

helaas 6-3, maar dit was een goede wedstrijd waarin we ons duidelijk weer verder hebben ontwikkeld. 

Op naar de laatste wedstrijd op het veld volgende week. 

De D2 speelden vandaag tegen Maassluis D2. De uitwedstrijd had de D2 een hele goeie wedstrijd 

neergezet en in de bespreking voor de wedstrijd gaven de trainers aan dezelfde strijd te willen zien. En 

de D2 begon zeker goed met een snelle goal. 

Er werd goed verdedigd en er werden heel veel ballen onderschept (helaas met uitwerken waren we 

deze ook weer snel kwijt         ). 

Met rust stond het welverdiend 3-0. 

In de rust gaven we aan dat het verdedigend prima stond en dat we beter de bal moesten uitwerken. 

Aanvallend proberen wat meer spel erin te krijgen om uit de 4-0 te spelen. 

Dit ging met vlagen heel goed. 

De 2de helft speelden we 3-2 waardoor de eindstand welverdiend 6-2 was. 

Op naar de laatste 2 wedstrijden voor ons en wie weet eindigt dit 1ste veldseizoen dan nog in heel 

mooi resultaat bovenin onze poule. 

Excelsior D3 speelde thuis tegen VEO D1. De eerste helft kwamen we op voorsprong door oa. mooie 

diepteballen. Vooral het overbrengen van de bal naar de aanval, en van de aanval naar de paal was 

lastig. VEO verdedigde dit dicht op wat ons veel balverlies opleverde. Omdat VEO meer kansen kreeg 

kwamen ze in de 2e helft toch op voorsprong, en wonnen ze. Wat goed ging is het afmaken van de 

kansen en de diepte zoeken. Verder blijven we trainen op vrij lopen en passen. 
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Wedstrijdverslagen 

De E1 mocht tegen de koploper uit Scheveningen KVS. De eerste helft ging het redelijk gelijk op. In de 

tweede helft was KVS toch iets beter en liepen ze uit naar een ruime overwinning. De E1 heeft goed z’n 

best gedaan en wel vier keer gescoord. Volgende week zijn er vrij en dan kunnen we uitgerust aan de 

laatste wedstrijd beginnen. 

De B3 speelde zaterdag een prima wedstrijd. Zeker de eerste helft lieten ze zien wat ze in huis hadden. 

Goed over gespeeld, afvang zetten , kans nemen, afvangen en weer op nieuw. Het resultaat was dat we 

de eerste helft verdiend voor stonden. De tweede helft was nog steeds goed alleen werd er iets te 

gehaast gespeeld waardoor we meer bal verlies hadden en we de tegenstander de kans gaf om terug 

te komen en helaas in de laatste paar minuten ook nog voor lieten komen. Dat was jammer, minimaal 1 

puntje was zeker verdient geweest. Volgende keer proberen ook in de tweede helft rustig te blijven en 

je eigen spel te spelen. Dan zal je zien dat de punten vanzelf naar jullie gaan. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 16 oktober 

Team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Emily, Iris, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter 

 bij S1: 2 dames/2 heren S2 

bij S2: 2 dames/2 heren S3 

3 
Demi, Femke, Jill K, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Rik, Sven, Vito 

Jill? 

Joost 

dame S4 

heer S4 

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Pauline, Sharmaine 

Ben, Erik V, Frank, Jesse, Johan, Pim de J, Simon 

  

5 
Christiane, Elke, Floor H, Floor de J, Jessica, Lotte 

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Pim V, Tim S 

Christiane?, Jessica? Gina 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Minoesch 

Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander d H 

Hanna, Lysanne? Fleur invallen 

           Dinsdag 12 oktober 

7 
Anouk L, Bernice, Danique, Linda, Lucia, Yra 

Hessel, Jordi, Mark J, Rick H, Sander v V, Ties, Tim H 

Anouk L 

Tim H 

Cynthia 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

Lynn, Roxanne? 

 

 

 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Fabien, Nathalie, Veronique 

Erik de K, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 

Alicia, Carolien 

Mario, Rob 

 

Thom 

A1 
Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  

Inger 

Milan 

Aniek (A2), Lieselotte (A2) 

A2 Vrij, wedstrijd verplaatst naar zaterdag 23 oktober   

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs 

  

B2 Britt, Cristina, Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Sophie Vo.   

B3 
Anne, Marlou, Sophie Ve. 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

Anne 

Jasper 

Zonne (C1), Nathalie (C1) 

Mees (C1) 

C1 
Elize, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Elize  

Jurjen, Demian 

Lise (C2), Evi (C2) 

Daniël (C2), Tijn (C2) 

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Lise, Mijke, Sanne H., Stephanie 

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

Mijke, Lisa 

Björn 

Sophie P (C3) 

Justin (C3) 

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 

Justin, Senne, Thomas, Vince 

VRIJ 

 

 

D1 
Amber, Fiene Milou, Roos, Yessica 

Jip, Jop, Rob 

Milou, Sem 

Jop 

Sara (D2), Tess (D2, Evi(D2) 

Otis (D2), Erik (D2) 

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Erik, Otis, Reinout 

 Roos (D1) 

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 

Cyara, Thomas, 

Beau,  Jens 

Fiene (D1), Yessica (D1) 

Jip (D1), Demian (C1) 

D4 
Erlijn, Fenna, Flore, Sanne v. N, Lieve 

Hugo, Sieme 

 Amber (D1) 

Rob (D1) 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 

16 oktober geen wedstrijd  

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom 

Britt Wouter (E3)  

E3 
Ezra 

Ivar, Krijn, Thomas P., Wouter 

Krijn Tom (E2), Eduard (E2)  

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 

  

F2 
Dara, Fenne 

Daaf, Dex, Finn, Luuk 

Fenne 

 

Tatum 

 

 

 

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 of dagdienst. 
* 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 Okker*  

 Pupillen D spelers Robert  

 Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit  

 Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

 Programma 

Dinsdag 12 oktober 

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

R4K ONDO (G) 4 - Excelsior (D) 6 19:00 20:15   Julianasportpark, 's-Gravenzande 2aK60 zelf regelen 

Zaterdag 16 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2J Excelsior (D) 3 - Sporting Trigon 3 10:25 11:25 Linda, Ryan P.  Verheul 1K40   

R2M Excelsior (D) 4 - WION 3 12:00 12:50   J. Roeleven 1K40   

R3O Excelsior (D) 5 - De Meervogels 3 13:15 14:15   scheidsrechter Excelsior 1K40   

S-081 Excelsior (D) 7 - Maassluis 4 14:45 15:40 Rob G Micke Vrolijk 1K40   

S-073 Excelsior (D) 8 - Twist 7 16:00 17:00 Willeke Erik de Koning 1K40   

A-060 Excelsior (D) A1 - Thor (R) A1 11:30 12:30 Yasmin, Shera, Danique Nathan  7aK40   

B-069 Excelsior (D) B3 - Vriendenschaar (B) B2 09.30 10:10 Yara Jordi 1K40   

C-082 Excelsior (D) C3 - KCC/CK C2     verplaatst naar 30/10             

D-079 Excelsior (D) D1 - Dunas D1 13.15 13:55 Marieke, Anouk Tim S. 7aK40   

D-085 Excelsior (D) D3 - De Meervogels D4 10.00 10:30 Martin, Robert Sander de H. 7aK40   

E-130 Excelsior (D) E3 - Die Haghe E2 11:30 12:00 Renzo, Sten Gina 2K24   

F-048 Excelsior (D) F1 - Avanti/Post Makelaardij F1 09.00 09:30 Fenna, Maarten, Zoë Paul S. 2K24   

F-060 Excelsior (D) F2 - Weidevogels F2 10.00 10:30 Simon Mark S. 2K24   

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

OKD SDO/Fiable 1 - Excelsior (D) 1 13:30 15:30 Ronald, Ronald Sportpark Mijzijde, Kamerik 1K40 zelf regelen 

R1F Avanti/Post Makelaardij 3 - Excelsior (D) 2 14:15 15:30 Kelly Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 zelf regelen 

R4K verplaatst naar 12/10           ONDO (G) 4 - Excelsior (D) 6             

S-079 GKV (H) 3 - Excelsior (D) 9 11:00 12:30 Rob B Bezuidenhoutseweg, Den Haag 1K40 zelf regelen 

A-066 verplaatst naar 23/10  KVS/Maritiem A3 - Excelsior A2             

B1J Kinderdijk B1 - Excelsior (D) B1 10.00 11:15 Jazz, Vito Sportpark Molenzicht, Alblasserdam 1aK40 regelt contactouder 

B-066 Dunas B2 - Excelsior (D) B2 11.00 12:00 Emily, Merit, Sanne Stokroosveld, Den Haag 1aK40 regelt contactouder 

C2I Weidevogels C1 - Excelsior (D) C1 11.45 12:50 Iris, Okker Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 regelt contactouder 

C-074 Dunas C2 - Excelsior (D) C2 10.00 11:00 Elvira, Pauline Stokroosveld, Den Haag 1aK40 regelt contactouder 

D-081 ONDO (G) D5 - Excelsior (D) D2 09.15 10:15 Lisette, Nicole Julianasportpark, 's-Gravenzande 1cK40 regelt contactouder 

D-092 Nieuwerkerk D6 - Excelsior (D) D4 08.00 09:00 Marco de Kleine Vink veld, Nieuwerkerk a/d IJssel 3K40 regelt contactouder 

E-118 verplaatst naar 23/10           Phoenix E1 - Excelsior (D) E1             

E-136 KVS/Maritiem E6 - Excelsior (D) E2 09.00 10:00 Astrid Cas van Dijkpark, Den Haag 5K24 regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30 Justin B3, Tom E2, Thomas (E3)   1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 3x vacant   7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

14:00 16:45 3x A1   8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

16:45 19:30 3x S4   7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
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Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het 3e veld 

Trainingsschema veldseizoen 2021/2022 najaar 

  maandag dinsdag woensdag donderdag  

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B kunstgras C DES kunstgras A kunstgras A kunstgras B kunstgras C  

18:00–18:30  
E1, E2, E3 

F1, F2 

D1,D2 

D3, D4 

   

B1, B3 

D1, D2 

E1, E2, E3 

F1, F2 

D3, D4 

(half veld) 

18:00–18:30 

18:30-19:00     18:30-19:00 

19:00-19:30  
B1 

C1 

 

A1, A2 B2, B3 C2, C3 

  

S3, A1 
A2 

C1, C2  
B2, C3 

19:00-19:30 

19:30-20:00  

S3 

  19:30-20:00 

20:00-20:30    
S7 

S8 

 

S6 

 

S4 

 
S7 

S8 

 

DES 

20:00-20:30 

20:30-21:00  

S1, S2 

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 

 

 

Trainingstijden veld 
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DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL MEDIA  

   

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

bericht over wedstrijdschema’s en trainingstijden, 

maar ook over belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, 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 

Schoonmaakrooster 

datum (vrijdag) team coördinator 

15 oktober Excelsior 4 Frank 

22 oktober Excelsior 1 Yasmin 

29 oktober Excelsior 3 Noa 

 

Regels schoonmaken  

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine;  

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;  

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd;  

▪ Aanvang schoonmaken 19:00;  

▪ 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.  

Schoonmaaktaken  

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc  

  schoonmaken.; prullenbak legen  

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen  

  bijvullen, prullenbak legen.  

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken  

  legen  

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 

 

Filmrooster 

datum team aanwezig wedstrijd aanvang 

za 23 oktober Excelsior B2 13:45 Excelsior 2 - SWIFT 2 14:00 

   Excelsior 1 - Pernix 1 15:30 

 

 

Kalenders & roosters 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
mailto:nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:job.vandenberg@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenadministratie@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl

