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Wedstrijdsecretariaat 

Sponsornieuws 

Excelsior 7 heeft sinds dit seizoen sponsor Ultra Cards 

 

Het zal menigeen al zijn opgevallen, maar ook Excelsior 7 heeft  vanaf het begin van dit seizoen een 

sponsor. Ultra Cards is de komende 3 seizoenen de sponsor van dit team.  Eigenaar Martin Rietveld  wil 

op deze manier meer bekendheid geven aan zijn webshop waar je een hele diversiteit aan Pokémon 

kaartjes kan bestellen.  

Het Delftse Ultracards verkoopt Pokémon 

DELFT- Delftse ondernemer Martin Rietvelt heeft met Ultra Cards een succesvolle webshop opgezet 

waar mensen uit heel Europa hun Pokémon kaarten kunnen bestellen. 

Ultra Cards is een walhalla voor verzamelaars van Pokémon kaarten. Zo zijn er complexe boxsets van 

verschillende generaties kaarten, mystery boxes met verassingen en pakketjes met kaarten die moeilijk 

te verkrijgen zijn. De verzamelwereld van Pokémon is geen kinderspel. “De markt richt zich vooral op 

verzamelaars. Kinderen kopen wel kleine pakketjes, maar de grote boxsets en exclusieve artikelen zijn 

echt aan volwassenen besteed”, aldus Martin, eigenaar van Ultra Cards. 

Aanbod 

In de jaren ‘90 spaarde Martin zelf kaarten en op den duur merkte hij dat er handel zat in de oude 

kaarten die hij nog had liggen. “Er is ontzettend veel vraag naar kaarten die oud zijn, of een bepaalde 

exclusiviteit met zich meedragen. In oktober komt er een jubileumbox uit ter ere van het 25-jarig 

bestaan van Pokémon. Mensen proberen ze nu al te bestellen, zonder dat ze weten wat er in zit. Dat is 

erg bijzonder.” Vanwege de grote vraag naar deze kaarten is het dan ook vooral een kwestie om de 

voorraden op peil te houden, vertelt Martin. “Vanwege de populariteit van de producten moet je vaak 

al drie maanden van tevoren bestellen. Daarnaast zijn gewilde artikelen al heel snel uitverkocht.” 

Hiernaast biedt Ultra Cards ook een mysterybox aan, een box waarvan er van verschillende boxsets 

willekeurig kaarten zijn toegevoegd. 

Praatjes en mededelingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

Verzending 

Door heel Europa worden er bestellingen gedaan. In Nederland zijn de bestellingen er binnen een dag, 

als er voor 16.00 uur wordt besteld. Voor meer informatie kun je terecht op de website: ultracards.nl. 

 

Excelsior Halloweenfeest zaterdag 30 oktober 

Op zaterdag 30 oktober sluiten we het veldseizoen knallend af met een Excelsior Halloween 

feest! Een feestje voor jong en oud! De voetjes kunnen van de vloer vanaf 20:00 uur onder 

leiding van the one and only: DJ ALFONS! Voorafgaand kun je natuurlijk genieten van een 

heerlijk menu van onze eigen Caro! Net als tijdens het voorgaande feest heb je alleen toegang 

met een coronatoegangsbewijs. Vooraf aanmelden is verplicht. 

 

Coronatoegangsbewijs 

Net als tijdens het voorgaande 

feest heb je alleen toegang met 

een coronatoegangsbewijs. Deze 

kan je onder andere aanvragen 

via de CoronaCheck-app. Je krijgt 

een coronatoegangsbewijs als je 

of twee weken volledig 

gevaccineerd bent, een 

coronaherstelbewijs hebt of 

maximaal 24 uur voor aankomst 

bij het event negatief bent getest 

op corona. Doormiddel van de 

app kan je hiervoor een QR-code 

aanvragen welke jou toegang 

geeft tot het evenement. Meer 

informatie over toegang met een 

coronatoegangsbewijs, kijk in de 

CoronaCheck-app of 

CoronaCheck.nl. 

 

Aanmelden verplicht 

In verband met de beperkte 

capaciteit is vooraf aanmelden 

via onderstaand formulier is 

verplicht. We vragen in het 

formulier ook wat jij zou kunnen 

bijdragen aan het feest, Excelsior 

is en blijft een vereniging die 

draait op haar vrijwilligers. Dus 

als iedereen eventjes helpt dan 

hebben we allemaal een hele leuke avond! 
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Wedstrijdsecretariaat 

Korfbalstars: Kerstclinics 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Het is oktober, en dat bracht afgelopen zaterdag herfstvakantie en de eerste griepgevallen bij elkaar. 

Binnen de selectie was gedurende de week al duidelijk dat 2 dames niet konden spelen, maar 

zaterdagochtend kwamen daar ook nog 2 heren bij. Voeg daarbij dat Excelsior 1 en 2 beide 

tegelijkertijd uit speelden, dat er donderdag al verschillende scenario’s waren doorgesproken, waar 

vrijdagmiddag al een volgende versie overheen was gekomen, en toen moest er in de loop van de 

zaterdagochtend nog een nieuw last-minute scenario worden geregeld.  

Gelukkig kon een grote groep spelers van Excelsior 3 en 4 (Rik, Sven, Demi, Joyce, Sharmaine, Simon en 

Jesse) na hun eigen wedstrijden naar het 1e dan wel het 2e reizen om reserve te zijn, dank allen.  

In de basis van Excelsior 1 tegen SDO/Fiable in Kamerik stonden Shera en Okker voor Iris en Jelmer. 

Het begin was voor SDO dat heel scherp schoot en op een ruime voorsprong kwam. Weliswaar was die 

bij rust teruggebracht tot 15-9, en kwam Excelsior in de tweede helft sterker terug, maar de winst was 

met 23-18 voor SDO.  

In Pijnacker streed Excelsior 2 met Femke als invalster tegelijkertijd tegen Avanti 3. Het maken van 

doelpunten was deze wedstrijd heel moeilijk en het gemis van veel spelers was merkbaar. Avanti was 

met 15-7 deze week te sterk. 

Na een aantal weken van nederlagen speelde Excelsior 3 met Sharmaine als invalster ’s ochtends een 

belangrijke wedstrijd tegen het lager geklasseerde Sporting Trigon 3. In een uitstekend eerste deel liep 

het 3e uit naar een ruime voorsprong; daarna was het lastig om het goede spel vast te houden, maar al 

met al behaalde het 3e een goede, belangrijke overwinning met 13-9. 

Excelsior 4 ging door met winnen; hoewel WION 3 behoorlijk tegenstand bood en steeds maar op een 

paar punten achterstand bleef, was de eindstand met 17-13 duidelijk voor het 4e.  

Tegen het pittige, maar nog op 0 punten staande, Meervogels 3 moest Excelsior 5 flink aan de bak om 

een kleine achterstand om te buigen naar een kleine voorsprong.  Met deze 13-11 overwinning klimt 

het 5e langzaam omhoog op de ranglijst. 

De dag op Biesland eindigde vreemd want helaas ging de wedstrijd van Excelsior 7 niet door omdat de 

tegenstander geen team had. Die wedstrijd wordt a.s. dinsdag ingehaald. Na deze leegte met alleen 

amusement op het terras speelde Excelsior 8 tegen Twist 7, waarvan uit dik gewonnen was. Helaas 

vielen in de eerste helft al blessures bij het 8e, dat gelukkig met Nathan en Linda prima invallers had. 

Maar Twist was beter dan een paar weken geleden, en dat leidde tot een spannende wedstrijd met een 

gemiste strafworp in de laatste seconde, en tot een 12-13 nederlaag. 

In Den Haag had Excelsior 9 tegen GKV 3 goede invallers aan Linda en vooral Thom. Nadat hij er in de 

rust ingekomen was scoorde hij nog 4 doelpunten. Dat leidde o.a. tot een 11-17 winst. 

Excelsior 6 had de geplande uitwedstrijd tegen ONDO 4 in ‘s-Gravenzande al vooruit gespeeld op 

dinsdagavond met gelukkig Fleur als invalster, en won na een ruime voorsprong met 8-12. 

De komende 2 zaterdagen zijn de laatste 2 van de veldcompetitie, met ook nog avondwedstrijden voor 

Excelsior 5 (donderdag 28 oktober), Excelsior 9 (dinsdag 26 oktober) en Excelsior 7 (dinsdag 19 

oktober).  

Excelsior 1 en 2 bevinden zich beide met 6 punten op de 4e plek, in de (grote) middenmoot, waarbij de 

koppositie ver weg lijkt. Het lijkt zaak in deze laatste 2 wedstrijden die positie in elk geval te 

consolideren om in het voorjaar van 2022 met een gerust hart de competitie te kunnen uitspelen.  

Het 3e kan a.s. zaterdag uit tegen Phoenix 3 een belangrijke stap maken om afstand te nemen van de 

onderste plekken.  

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Na 30 oktober is er voor alle teams een week geen trainen; de trainingen in de zaal starten in de week 

van maandag 8 november. De zaalcompetitie begint dan pas op zaterdag 27 november; op 13 

november spelen Excelsior 1 t/m 4 oefenwedstrijden, terwijl op 20 november voor alle teams 

oefenwedstrijden gepland staan.  

Willeke 

 

Junioren 

Nadat Excelsior A1 vorige week een kampioensfeestje had gevierd, stond deze week alleen nog de 

ongeslagen status op het spel tegen Thor A1. Dit bleek een simpele opgave, er werd afgetekend met 

22-5 gewonnen, waardoor de A1 de poule afsluit met het maximale aantal punten en het mooie 

doelsaldo van +50. 

De wedstrijd van de A2 tegen KVS is verplaatst naar zaterdag 23 oktober, speeltijd 14:00. 

Vanwege de herfstvakantie vervalt deze week de dinsdag training en is er bij voldoende animo alleen 

op donderdag avond training. Ook de week hierna is er alleen op donderdag training (28 oktober). De 

eerste week van november zijn er geen trainingen, omdat het materiaal dan naar de zaal verplaatst 

wordt. Vanaf maandag 8 november starten de zaaltrainingen, welke voor de A1 op dinsdag en 

donderdag zullen zijn, voor de A2 op maandag en woensdag. Het exacte trainingsschema volgt 

binnenkort. 

Dinsdag 19 oktober Trainingen vervallen 

Donderdag 21 oktober Training A1 & A2 

Zaterdag 23 oktober Wedstrijd KVS A3 – Excelsior A2 – 14:00 spelen 

Dinsdag 26 oktober Trainingen vervallen 

Donderdag 28 oktober Training A1 & A2 

Week van 1-7 november Geen training 

Vanaf maandag 8 november Start zaaltrainingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

Afgelopen zaterdag was voor de meeste teams de laatste speelronde van1ste helft veld. Helaas voor de 

B3 en de D2 werd hun wedstrijd van de week toch afgezet waardoor deze wedstrijden na de 

herfstvakantie moeten worden ingehaald. Doordat de herfstvakantie was begonnen hadden we bij 

bijna alle teams invallers en reserves nodig. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen heel erg bedankt 

voor het invallen en reserve staan.  

In verband met 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 i.v.m. overbrengen 

materialen naar de zalen 

Week 44 6 november 
Clinic/training in de buitenhof voor F 

tot B ( tijden tussen 9 en 13 uur) 

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

z.s.m.) 

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. 

 

Pinguïns 

Voor de pinguïns zitten  buitentrainingen  er ook bijna op. Op zaterdag 30 oktober zal er nog 1keertje 

buiten worden getraind. Dit  betekend dus dat as 23 oktober er  geen pinguïns training is ivm de 

herfstvakantie. 

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

broertjes of zusjes, vriendjes of vriendinnetjes tussen de 2 en 6 jaar oud neem ze dan een keer mee om 

ze kennis te laten maken met korfbal.  

Groetjes, 

Jeugd TC 
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Wedstrijdverslagen 

Uitslagen 

Zaterdag 16 oktober 

klasse  wedstrijd      

R2J Excelsior (D) 3 - Sporting Trigon 3 13 9 

R2M Excelsior (D) 4 - WION 3 17 13 

R3O Excelsior (D) 5 - De Meervogels 3 13 11 

S-081 Excelsior (D) 7 - Maassluis 4 verplaatst naar 19/10 

S-073 Excelsior (D) 8 - Twist 7 12 13 

A-060 Excelsior (D) A1 - Thor (R) A1 22 5 

B-069 Excelsior (D) B3 - Vriendenschaar (B) B2 verplaatst naar 30/10 

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

D-079 Excelsior (D) D1 - Dunas D1 3 6 

D-085 Excelsior (D) D3 - De Meervogels D4 5 15 

E-130 Excelsior (D) E3 - Die Haghe E2 0 3 

F-048 Excelsior (D) F1 - Avanti/Post Makelaardij F1 8 8 

F-060 Excelsior (D) F2 - Weidevogels F2 6 3 

klasse  wedstrijd      

OKD SDO/Fiable 1 - Excelsior (D) 1 23 18 

R1F Avanti/Post Makelaardij 3 - Excelsior (D) 2 15 7 

R4K ONDO (G) 4 - Excelsior (D) 6 8 12 

S-079 GKV (H) 3 - Excelsior (D) 9 11 17 

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

B1J Kinderdijk B1 - Excelsior (D) B1 10 10 

B-066 Dunas B2 - Excelsior (D) B2 12 6 

C2I Weidevogels C1 - Excelsior (D) C1 4 9 

C-074 Dunas C2 - Excelsior (D) C2 9 3 

D-081 ONDO (G) D5 - Excelsior (D) D2 verplaatst naar 26/10 

D-092 Nieuwerkerk D6 - Excelsior (D) D4 2 4 

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

E-136 KVS/Maritiem E6 - Excelsior (D) E2 1 12 

 

 

Verslag Excelsior 2 

Voor het tweede stond deze week een wedstrijd tegen Avanti op de planning. Deze week werd al 

duidelijk dat het een flinke logistieke puzzel beloofde te gaan worden. Met veel afwezigen binnen de 

selectie en daarbij ook nog dat het eerste en tweede precies tegelijk uit speelde maakt dat de trainers 

flink veel geïmproviseerd hebben. Na al het geschuif waren wij als tweede super dankbaar voor Femke, 

Rik, Sven, Joyce en Demi die bij ons wilde invallen en reserve staan. Thanks toppers! 

De wedstrijd verliep ietwat stroef. De ruststand was 7-4 voor Avanti. Bij het terugblikken op de eerste 

helft in kleedkamer kwamen wij met z'n alle tot de conclusie dat het verdedigend wel echt goed zat. En 

aanvallend hadden we ook veel mooie aanvallen met veel goed uitgespeelde kansen. Helaas gingen ze 

er gewoon echt niet in. Voor de tweede helft zou de focus moeten gaan liggen op passing en 

afronding en dan hadden wij er al het vertrouwen in. Helaas liep het anders. We hadden nog steeds 

moeite de korf te vinden en dit resulteerde in een eindstand van 15-7. Flink balen dit. 

Voor nu onze lessen hieruit trekken en met opgeheven hoofd naar volgende week. Dan treffen wij 

SWIFT 2 bij ons thuis in Delft. We hopen vele va jullie hier langs te lijn te treffen, die aanmoedigingen 

doen ons altijd erg goed! 

 

 

 

 

Wedstrijdverslagen 
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Wedstrijdverslagen 

Berichten uit de teamapps 

D4 Uit tegen Nieuwekerk was de laatste krachtmeting van de D4 en wat een vermakelijke pot is dat 

geworden met (voor het eerst) doorloop pogingen en andere opzetten die tijdens de trainingen 

worden geoefend. Met de groei die het team en de spelers hebben kan ik alleen maar uitkijken naar 

het zaalseizoen, wordt genieten! O ja, 2-4 winst mogen we noteren, slechts 2 punten verwijderd van de 

nr1 in onze poule. Goed gedaan D4! 

F1 De F1 mocht vandaag aantreden tegen de kampioen uit de poule Avanti F1. De vorige wedstrijd was 

geëindigd in 13-10 in het voordeel van Avanti. Deze wedstrijd begon van onze kant goed, goede 

onderscheppingen, snel overgooien en 1 goal. Maar Avanti nam het over en stond bij rust met 3-2 

voor. In de 2e helft had de F1 het zwaar en mochten bij een 4-7 achterstand een super speler inzetten 

en dat resulteerde al snel in de 5-7 en wat super goed was is dat het de F1 is gelukt om 8-8 te spelen. 

F2 De F2 had er vandaag veel zin in tegen Weidevogels F2. De heenwedstrijd eindigde in een 10-3 

verlies, maar daar was deze keer niets van te zien. Met de rust stond het 3-3 en in het 3e kwart liepen 

we uit naar 6-3. In de laatste 10 minuten hebben we de voorsprong knap verdedigd tegen de 5 

tegenstanders. Eindstand: 6-3 

E3 De E3 mocht vandaag tegen Die Haghe e2. Vorige keer verloren we behoorlijk dik van ze dus het 

was spannend om te zien of we in de tussentijd gegroeid waren. De wedstrijd begon en het was 

meteen duidelijk dat we redelijk gelijkwaardig waren! Er werd veel beter verdedigd dan de vorige keer 

en we onderschepte de bal veel meer waardoor wij meer kansen kregen en de tegenstander veel 

minder dan de vorige keer. Helaas scoorde Die Haghe 3x en kregen wij de bal er net niet in. Eindstand 

0-3, gezien de vorige keer een heel erg mooi resultaat 💪 gr Sten en Renzo 

B2 Voor de toppers van de B2 stond vandaag de koploper Dunas B2 op het programma. Het beloofde 

daarom een pittige pot te worden. De meiden schoten meteen fanatiek uit de startblokken. Door een 

mooie aanval opende Britt de score 0-1! Ook Dunas haakte weer aan. Wat volgde waren hele mooie 

aanvallen waarbij iedereen erg mooie kansen creëerde. Vooral de rugkant acties waren erg tof om 

terug te zien. Helaas bleef de afronding iets achter. Verdedigend zat het goed dicht. Er werd goed druk 

gezet op de bal lijnen en we onderschepte veel rebounds. Met een stand van 5-2 gingen we rusten. 

Het doel voor de tweede helft was dan ook meer focus om goede passing zodat we nog meer kansen 

konden nemen. Ook in de tweede helft bleven we met z'n alle strijden om er een leuke wedstr… 

C1 De C1 moest vandaag tegen de kampioen, maar waren er klaar voor om hard te werken. Voor de 

wedstrijd was het nog even spannend omdat de invallers er nog niet waren, maar gelukkig kwamen ze 

er net op tijd aan. Door een felle start kwam de C1 snel ruim op voorsprong. Goede acties en goede 

passing zorgde voor veel kansen en in de verdediging bleven we scherp en geconcentreerd. Met de 

ruime voorsprong gingen we de rust in. Nu was het belangrijk om fel en geconcentreerd te blijven 

spelen. De aanvallen gingen wat moeilijker in de tweede helft omdat Weidevogels meer druk ging 

geven. Toch bleef de C1 goed aanvallen en verdedigen. Dit zorgde voor een 4-9 winst van de 

kampioen Weidevogels en een troste invalcoach! 

D1 De D1 speelden vandaag tegen Dunas een hele leuke wedstrijd. In de 1ste helft waren er veel 

kansen en zag ik ook een paar mooi gelopen rugkanten die we de afgelopen 2 weken hebben getraind. 

Er werden veel ballen onderschept waardoor de kansen over en weer waren. Met rust stond de D1 2-3 

achter dus alles was nog mogelijk in de 2de helft. In de 2de helft was de D1 iets minder scherp met het 

uitwerken van de bal en aanvallend kregen ze het wat lastiger. De uitslag was 3-6 maar het was een 

hele leuke en goeie wedstrijd. Goed gedaan D1👍 

C2 De C2 speelde vandaag tegen het fysieke Dunas. We kwamen steeds beter in de wedstrijd. Wat een 

ontwikkeling maakt de C2 door en altijd maar doorgaan ook al staan we achter. Trots op het 

doorzettingsvermogen van ons team. Helaas verloren met 9-3. Op naar de zaal! Groetjes van een trotse 

coach. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 23 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 

  

3 
Demi, Femke, Jill K, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Rik, Sven, Vito 

Jill? 

 

Marieke 

 

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E, 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 

Koen V   

Fleur? 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Minoesch 

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

  

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

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

Yra, Lucia 

Ties 

Dinsdag 19 oktober 

8 
Vrij 

 

 

 

 

 

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

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

Diana 

Mario 

Dinsdag 26 oktober 

A1 
Vrij 

  

 

 

 

A2 

Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee, Ryanne 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 

 

Olivier 

Dame A1? 

B1 Vrij   

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 
Vrij 

 

  

C2 
Vrij 

 

  

C3 
Vrij 

 

  

D1 
Vrij 

 

  

D2 
Vrij 

 

  

D3 
Vrij 

 

  

D4 
Vrij 

 

  

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 

  

E2 
Vrij 

 

  

E3 
Vrij 

 

  

F1 
Vrij  

 

  

F2 
Vrij  

 

  

 

 

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   

 Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

 Programma 

Zaterdag 23 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD Excelsior (D) 1 - Pernix 1 14:00 15:30 Ronald, Ronald J. Berk / M. Mooren 1K40   

R1F Excelsior (D) 2 - Swift (M) 2 13:00 14:00 Kelly P. van Putten 1K40   

R4K Excelsior (D) 6 - DES (D) 5 11:30 12:30   scheidsrechter Excelsior : Erik de Koning 1K40   

B-066 Excelsior (D) B2 - Nieuwerkerk B4 10:30 11:15 Emily, Merit, Sanne Rob M. 1K40   

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

R2J Phoenix 3 - Excelsior (D) 3 11:00 12:30 Linda, Ryan Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1K40 zelf regelen 

R2M KOAG 3 - Excelsior (D) 4 09:30 11:00   Groene Wetering, Krimpen a/d IJssel 1K40 zelf regelen 

R3O KZ Danaïden 4 - Excelsior (D) 5 11:00 12:30   Montgomerystraat, Leiden 2K40 zelf regelen 

A-066 KVS/Maritiem A3 - Excelsior (D) A2 12:45 14:00 ? Cas van Dijkpark, Den Haag 2K40 regelt contactouder?? 

E-118      Phoenix E1 - Excelsior (D) E1 09:00 10:00 Pim van Doornenplantsoen, Zoetermeer 3b2K24 regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

        1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

10:30 13:00 Hennieke B2, Tom E2, 1 x vacant   7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

13:00 15:30 Carolien, Erik   8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

15:30 18:00 3 x Excelsior 6   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 



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 18 oktober 2021 14 

 

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 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  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, 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 

Schoonmaakrooster 

datum (vrijdag) team coördinator 

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 
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