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Praatjes en mededelingen 

Van de Voorzitter 

Maatregelen i.v.m. Covid -19 

Afgelopen dinsdag werden de nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het Covid-19 virus onder 

controle te krijgen. Ieder lid/ ouder is daar eind vorige week middels een app van op de hoogte 

gebracht. Ook wij als vereniging moesten vanaf afgelopen zaterdag deze maatregelen dus invoeren. 

Ik mag wel zeggen dat dat goed ging. Iedereen in Sporthal de Buitenhof pakte halverwege de trap al 

zijn mobiel om zijn of haar QR code te laten scannen. Tijdens de clinic (die overigens een groot succes 

was ) was dit prima te doen, omdat er veel ruimte zat tussen de tijden waarop iedereen aankwam. 

Vanaf komende zaterdag zal dat anders zijn. Vanaf de opening van de Sporthal, "een half uur voor 

aanvang van de eerste wedstrijd", zal er een vrijwilliger aanwezig moeten zijn om deze controle uit te 

voeren. Geen controle betekent concreet bij jeugdwedstrijden geen ouders op de tribune en bij de 

wedstrijden boven de 18 jaar geen wedstrijd. Een taak die dus moet worden opgepakt. Wij hopen dan 

ook dat ouders en leden zich hiervoor spontaan gaan inschrijven in een rooster, die via deze link naar 

een spreadsheet op Google Docs te bereiken is . Dit zijn blokken van 1 uur. 

Voorlopig gaat het alleen om de oefenwedstrijden van de komende 2 weken. Als het competitieschema 

bekend is worden ook de tijden van die zaterdagen tot voorlopig het einde van het jaar toegevoegd. 

Wij rekenen op jullie want ZONDER CONTROLE GEEN KORFBAL. 

Voor de toegang bij de trainingen zal aan ouders en spelers vanaf 18 jaar de QR code worden 

gevraagd. Hierover worden met trainers/aanvoerders afspraken gemaakt.  

De huidige Coronaregels zijn de realiteit van dit moment waaraan we moeten voldoen. Toon respect en 

begrip naar elkaar, niet alleen bij onze thuislocaties en naar de vrijwilligers maar ook als we te gast zijn 

bij andere verenigingen. Met elkaar kunnen we het, en als iedereen meehelpt maken vele handen licht 

werk. 

 

Nieuwe coronamaatregelen 

Vanaf zaterdag 6 november gelden er nieuwe coronamaatregelen 

voor de sport. Bij het betreden van een binnenlocatie op een 

sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs verplicht is 

vanaf 18 jaar. 

Het controleren van de coronatoegangsbewijzen stelt onze vereniging 

(en waarschijnlijk iedere vrijwilligersorganisatie) tot een aantal 

uitdagingen. Daarnaast kan het een impact hebben op de 

beschikbaarheid van spelers. Personen met een functie (trainers, 

scheidsrechters, etc) zijn vrijgesteld van de verplichting.  

Senioren en Junioren van 18 jaar 

De nieuwe regels betekenen dat indien je geen geldig Corona Toegangsbewijs kan tonen, je tijdens de 

zaalperiode geen mogelijkheid hebt om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen. Als je dit niet 

kan, wil je dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris (Willeke). 

Wedstrijdlocaties op zaterdag: 

Op zaterdag zullen we actief de Corona Toegangsbewijzen controleren bij personen van 18 jaar en 

ouder. In de Buitenhof zal dit boven aan de trap plaats vinden. Voor het aanwijzen van controleurs 

zullen we hetzelfde proces volgen als bij bardiensten. Aangezien voor het horecagedeelte geldt dat 

vanaf 13 jaar een controle plaats moet vinden, controleert de Mookies apart het bewijs bij bezoek van 

de kantine. 

 

Praatjes en mededelingen 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SM37PrRvu-NWBttTCo2faFVwMjk8mAV3RAPCcT2cOTM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SM37PrRvu-NWBttTCo2faFVwMjk8mAV3RAPCcT2cOTM/edit?usp=sharing
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Praatjes en mededelingen 

Trainingsavonden 

- Voor de trainingsavonden van Senioren en Junioren vanaf 18 jaar zal de controle door de 

aanvoerder of de trainer plaats vinden. We verwachten dat hier in de teams afspraken over 

gemaakt worden. 

- Voor de trainingsavonden van jeugd is de controle alleen relevant voor de bezoekende ouders. We 

verwachten dat de bezoekende ouders hier onderling afspraken over kunnen maken. Indien van de 

kantines bij de sporthallen gebruikt wordt zal daar ook (apart) een controle plaats kunnen vinden. 

- Gedurende de eerste week van de trainingen zullen de bestuursleden bij het begin van de training 

aanwezig zijn om de controles verder toe te lichten. 

 

Veldkantine 

Onder de nieuwe regels betekent dat iedereen die vanaf zaterdag de veldkantine betreedt of op het 

terras zit gecontroleerd moet worden. De controle is nu ook verplicht bij gebruik van de kleedkamers 

of de toiletten. 

Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs? 

Een coronatoegangsbewijs 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 negatief bent getest op corona. Door middel van de app kan je 

hiervoor een QR-code aanvragen welke jou toegang geeft. Als je geen smartphone hebt kun je een 

coronatoegangsbewijs aanvragen en uitprinten via CoronaCheck.nl. Meer informatie over toegang met 

een coronatoegangsbewijs, kijk in de CoronaCheck-app of CoronaCheck.nl. 

Wij hopen op ieders medewerking. 

 

Sint en piet zijn er ook dit jaar weer bij! 

Sint en Piet komen dit jaar weer naar Excelsior! Op vrijdag 26 november is er groot bakfestijn op het 

veld, waarbij Sinterklaas en zijn trouwe pieten aanwezig zullen zijn. 

Om 17:45 uur ben je welkom om mee te doen met 

een bakworkshop georganiseerd door Carolien. 

Tussendoor zullen de pieten een ware 

pietentraining geven, waarin zij hun pietenskills 

zullen tentoonstellen en jullie ook nog eens wat 

zullen leren. Doe dus vooral je sportkleding aan! Na 

de training worden de gebakjes helemaal op- en 

afgemaakt om te tentoonstellen, of om lekker op te 

peuzelen... Voor de ouders is er vanaf 20:00 uur 

buiten het clubhuis koffie, thee of warme chocomel 

met wat lekkers te verkrijgen. De kinderen kunnen 

tussen 20:00 en 20:30 uur opgehaald worden. 

Dus zit jij bij de pinguïns, of in de F t/m de D, geef 

je dan op om dit feest met Sint en Piet niet te 

missen! Ook trainers van teams in deze categorieën 

kunnen zich opgeven om te komen helpen deze leuke avond in goede banen te leiden. Ben je nou nog 

te jong voor de pinguïns, maar wil je wel graag bij Sint en Piet op Excelsior zijn, dan kan je je toch 

opgeven, maar moet er wel een ouder mee om je persoonlijk te begeleiden.  

Geef je dus op! Sint en Piet kijken ernaar uit jullie allemaal weer te zien. 

Je kunt je hier opgeven: aanmeldformulier op site 

Groet, Sint en Piet 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1396-geef-je-op-het-grote-bakfeest-met-sint--piet
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Praatjes en mededelingen 

Grote clubactie 

Laatste oproep inleveren papieren verkoop Grote 

clubactie 

Inmiddels hebben we 1093 loten verkocht! Dit is een 

geweldig resultaat. Er zijn heel veel boekjes ingeleverd. 

Mocht je dit vergeten zijn, komende week is je laatste 

kans bij de trainingen. Lever ze in bij Leen, Nicole of een 

ander bestuurslid. 

De strijd om de topverkoper is heel spannend. Op het 

moment van schrijven hebben we een nieuwe nummer 1, 

Olivia Plomp! 

1     Olivia (D3-99) 

2     Evi (C2-90) 

3     Tess (D2-45)  

Online kunnen er nog loten verkocht worden via de links van de verkopers of via 

https://lot.clubactie.nl/lot/ckv-excelsior/210066 en zoek de verkoper via het formulier. 

 

Voortgang herinrichting Sportpark Biesland 

Nadat het een groot aantal weken angstig stil is geweest rondom de voortgang van de herinrichting is 

er nu meer duidelijkheid. 

De planning was, dat er vanaf 1 november begonnen zou worden met de werkzaamheden. Helaas  

zoals het vaak gaat is een planning leuk, maar wordt deze zelden gehaald. Ook deze dus niet. Nadat 

begin september door het Bestuur van de Stichting naar de voortgang werd gevraagd bleef het even 

erg stil. Die voortgang was er dus niet, hetgeen betekende, dat een aantalpartijen op elkaar zaten te 

wachten. En wachten betekende in dit geval vertraging. Na een aantal goede ( stevige )gesprekken de 

afgelopen weken ligt er nu een bestek, waar aannemers op kunnen inschrijven. De gunning van de 

opdracht wordt zoals nu vastgelegd eind november definitief gegeven.  

De start zal dan zijn op 3 januari 2022 waarbij het werk 15 maart moet zijn afgerond.  

Uiteindelijk komt alles goed, maar het heeft wel veel tijd en geduld gekost om dit zover te krijgen 

Het eindresultaat, "we moeten natuurlijk afwachten hoe het in de praktijk eruit gaat zien" is erg mooi 

Vanaf het veld 2022 spelen we op geheel nieuw ingerichte korfbalvelden. Vanaf 1 mei wordt dan 

begonnen met de herinrichting en aanleg van het 2de rugbyveld. We zitten de komende tijd dus even 

in de rommel, maar we krijgen er op Biesland iets moois voor terug. 

https://lot.clubactie.nl/lot/ckv-excelsior/210066
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Nu we dit najaar wel alle geplande veldcompetitiewedstrijden hebben kunnen spelen, en we in de 

aanloop naar de zaalcompetitie zitten, kunnen we even kort de balans opmaken. 

Voor Excelsior 1 is de overgangsklasse een pittige onderneming, waarbij handhaven voorop staat. Na 

verlies tegen Valto en winst op ONDO in Middelburg werd ondanks een goede wedstrijd verloren van 

de gedoodverfde kampioen HKC. Hierop volgden 2 belangrijke overwinningen, maar de laatste 3 

wedstrijden gingen kansloos verloren. Vooral het aantal tegendoelpunten liep steeds (te) hoog op. 

Excelsior 1 bevindt zich nu op de 5e plaats met evenveel (6) punten als Vriendenschaar. Er is een klein 

gaatje met Oranje Wit en ONDO, die beide slechts 2 punten behaalden.  

Excelsior 2 begon met een goede overwinning op TOP 3, maar in de 2 wedstrijden daarna waren het 

geroutineerde KCC 4 en ook HKC 2 te sterk. Daarmee raakte de doelstelling van het 2e, kampioenschap 

van de R1 klasse, al meteen uit beeld. Van de overige 5 wedstrijden won het 2e er wel weer 4, zodat het 

nu met 10 punten staat op de 4e plaats staat, op ruime afstand van de onderste plaatsen, maar ook op 

5 punten verschil met koploper KCC 4. 

Het grootste avontuur dit seizoen werd aangegaan door Excelsior 3, dat in de zomer nieuw was 

gevormd met spelers uit heel diverse teams en achtergronden. Linda en Ryan gingen als coaches de 

uitdaging aan. Het kostte tijd om goed op elkaar ingespeeld te raken, van de eerste 5 wedstrijden werd 

er, met een beetje hulp van invalkrachten uit het 4e slechts 1 gewonnen. Maar alle inzet begon 

resultaat op te leveren, want de laatste 3 wedstrijden werden gewonnen, met een enorme uitschieter in 

Zoetermeer (Phoenix 3 verslagen met 7-32). Het gat met de onderste 2 plaatsen is geslagen; de 5e 

positie met 8 punten is degelijk. 

Voor de routiniers van Excelsior 4 lijkt dit seizoen ook in de R2 klasse op het vorige. Nog steeds geen 

wedstrijd verloren, al zijn er naast de dikke uitslagen nu ook enkele moeilijkere overwinningen tegen 

sterkere tegenstanders. Koploper dus, met alleen KCR 4 nog in de buurt op 2 punten. 

Zoals eerdere jaren duurt het even voordat Excelsior 5 op stoom komt; het begon in de R3 klasse met 3 

nederlagen op rij. Maar als iedereen weer op elkaar ingespeeld raakt, dan komt het goed, en de laatste 

wedstrijden werden alleen maar gewonnen, met dikke cijfers ook nog. Achter het sterke ongeslagen 

DES 4 heeft het 5e nu met 10 punten de comfortabele 2e plaats gepakt. 

Van Excelsior 6 gingen spelers over naar het 3e, maar voor hen kwamen Mart en Cynthia. Ook in deze 

R4 klasse speelt een veel sterkere ploeg, VEO 5. Maar het 6e wist regelmatig goede overwinningen te 

behalen en staat op een prima 3e plaats met 8 punten. 

Al deze ploegen gaan deze competitie hopelijk vanaf april 2022 afmaken, en de perspectieven zijn 

uitstekend: handhaving op alle niveaus met zeker één goede kans op kampioenschap. 

Excelsior 7, 8 en 9 speelden een op zichzelf staande najaarscompetitie in poules van 4 ploegen. En alle 

3 de ploegen eindigden daarin op de 2e plaats. Het 7e won thuis van ’t Capproen 2, notabene met 

Linda een deel van de wedstrijd als heer, maar deze ploeg won daarna alles en werd kampioen. Bij het 

8e was VEO 6 een te goede ploeg voor deze poule en won alles met overmacht. Bij het 9e waren de 

onderlinge verschillen niet heel groot, maar toch werd Maassluis 6 daar kampioen. 

Zaalcompetitie 

Nu dus vol goede moed op naar de zaalcompetitie, al kunnen de oplopende corona-besmettingen nog 

voor onaangename verrassingen zorgen.  

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

De trainingen starten deze week in de zaal; het trainingenschema was al bekend, maar daarin waren de 

hallen op de dinsdagavond door elkaar gelopen: nu staat het goed. Op de woensdagen wisselen de 

trainingen van de seniorenteams weer wekelijks qua tijd: 

10 november: 20 uur S7 + S8, 21 uur: S4 + S9 

17 november: 20 uur S4 + S9, 21 uur: S7 + S8 

enzovoort 

De zaalcompetitie begint op zaterdag 27 november; het wedstrijdprogramma wordt in de loop van 

deze week definitief.  

Aanstaande zaterdag 13 november spelen Excelsior 1 t/m 4 oefenwedstrijden, terwijl op 20 november 

oefenwedstrijden gepland staan voor Excelsior 1 t/m 4, 7, 8 en 9. Het programma met de tijden vind je 

in deze Korfpraat. 

Groetjes, 

Willeke 

 

Junioren 

Aankomende week starten de zaaltrainingen. 

A1 

• Dinsdag 19:00-20:00 Wippolder 

• Donderdag 19:30-20:30 Buitenhof 

A2 

• Maandag 18:00-19:00 Buitenhof 

• Woensdag 19:00-20:00 Buitenhof 

Voor de A2 wordt nog gekeken naar een mogelijkheid om één van de trainingen te verplaatsen naar 

een andere dag, maar we starten voorlopig zo. 

I.v.m. een oefenwedstrijd van de C'tjes in de Buitenhof verplaatst de training van de A2 van woensdag 

17 november eenmalig naar donderdag 18 november, 18:30-19:30 in de Buitenhof. 

 

Jeugd 

Afgelopen zaterdag was de eerste activiteit in de zaal van dit zaalseizoen. 

Door Korfbalfit werd een leuke clinic gegeven voor de F tot de B jeugd. Van een leuke warming-up tot 

echt een doelpunten regen van goals tijdens de 2 minuten scoren. Iedereen deed enthousiast mee en 

heeft een leuke training gehad. 

Vond je het nu zo leuk dan kan je meedoen aan de clinic die korfbalfit geeft in de kerstvakantie. Kijk 

voor meer informatie op: www.korfbalfit.com 

De komende zaterdagen 13 en 20 november staat er voor veel teams een oefenwedstrijd ingepland. 

Dit kan op beide zaterdagen zijn of op een van de 2 en een doordeweekse avond tegen een team van 

onze eigen vereniging. Deze wedstrijd zal dan zijn op het eigen tijdstip dat je altijd traint. Zo hebben 

we geprobeerd dat bijna iedereen 2 wedstrijden heeft om weer aan de zaal te wennen. 

In de zaal is onze vertrek locatie Sporthal de Buitenhof. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Weet je nu al dat je er een zaterdag niet bent laat dit dan nu alvast weten bij de afbeladressen (dit kan 

via de app, meld hierbij even naam, team en datum dat je er niet bent?) 

• B Teams: Jazz & Vito 

• C Teams: Okker 

• D teams: Robert 

• Voor E1 t/m E3 & F1 t/m F3 naar Nicole 

 

Ben je door onvoorziene omstandigheden toch afwezig op een zaterdag en het is al woensdag 

geweest? Bel dan even naar de afbeladressen. 

Succes allemaal in de zaal. 

Groetjes, 

de JeugdTC 

Jazz, Lisette, Nicole, Okker & Vito 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

Geen uitslagen 

Regenimpressie 

 

  

Wedstrijdverslagen 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 13 november (oefenen) 

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, Wouter 

Iris, Jazz 

 

Noa, Femke (na eigen 

wedstrijd?) 

3 
Demi, Femke, Jill K, Marieke, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Rik, Sven, Vito, Wayne 

 

 

 

 

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

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

5 vrij   

6 vrij 
 

 
                    

7 vrij 
 

 
 

8 Vrij  
 

 

9 vrij   

A1 vrij   

A2 vrij   

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 
  

C1 
Elize, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 
  

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

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 
  

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 

Justin, Senne, Thomas, Vince 
  

D1 
Amber, Fiene Milou, Roos, Yessica 

Jip, Jop, Rob 
  

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Erik, Otis, Reinout 
  

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 
  

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

Hugo, Sieme 
  

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 
  

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom, Wouter  
  

E3 
Ezra, Lizz 

Ivar, Krijn, Thomas P. 
  

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 
  

F2 
Dara, Fenne 

Daaf, Dex, Finn, Luuk 
  

F3 Anouk, Elise, Puck, 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 

 Oefenprogramma 

Zaterdag 13 november 

wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

Excelsior 4 - IJsselvogels 3 12:15 13:00   Piet E.? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior B3-ONDO ? 10:30 11:00 Yara Rob M? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior C3-ONDO ? 11:30 12:00 Koen, Nynke, Johan Annebertien B? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior D1-ONDO ? 09:30 10:00 Marieke, Maaike, David Joost G? Sporthal De Buitenhof 

Excesior E1- Excelsior E2 08:45 09:15   Erik de K Sporthal De Buitenhof 

Excelsior E3- Excelsior F1 08:45 09:15   Noa J? Sporthal De Buitenhof 

wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie  autorijders (ouders van) 

Merwede 1 - Excelsior 1 14:00 15:45 Ronald, Ronald Sliedrecht, de Lockhorst zelf regelen 

Merwede 2 - Excelsior 2 13:00 14:30 Kelly Sliedrecht, de Lockhorst zelf regelen 

RWA 3 - Excelsior 3 11:00 12:30 Linda, Ryan Rhoon zelf regelen 

Avanti B2-Excelsior B1 13:15 14:15 Vito, Jazz Pijnacker Viergang regelt contactouder 

Deetos C1-Excelsior C1 08:30 10:00 Okker, Iris Dordrecht, Deetoshal regelt contactouder 

Deetos F3-Excelsior F3 08:00 09:00 Moniek Dordrecht, Deetoshal regelt contactouder 

 

Dinsdag 16 november 

wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

Excelsior B2 - Excelsior B3 18:15 18:30 Merit/Yara Kevin B Sporthal Kerkpolder; D2 TRAINT NIET 

 

Woensdag 17 november 

wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

Excelsior D3 - Excelsior D4 17:45 18:00     Sporthal Buitenhof; B2 TRAINT NIET 

Excelsior C2 - Excelsior C3 18:45 19:00   Harry J 
Sporthal Buitenhof; A2 TRAINT EENMALIG OP 

DONDERDAG in Kerkpolder 19.00 uur 

 

Donderdag 18 november 

wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

Excelsior 6 - Excelsior 8 20:00 20:30   Robertjan? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior D1 - Excelsior D2 17:15 17:30     Sporthal De Buitenhof 

wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie  autorijders (ouders van) 

Sporting Delta 1 - Excelsior 1 18:00 19:15 Ronald, Ronald Dordrecht, Gravensingel zelf regelen 

Sporting Delta 2- Excelsior 2 18:30 20:30 Kelly Dordrecht, Gravensingel zelf regelen 
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Wedstrijden 

 Zaterdag 20 november 

wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter dagdienst 

Excelsior 4 - SDO/Fiable 4 15:00 16:00   Erik de K? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior 9 - Weidevogels 7 14:00 14:50 Rob B Tim H? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior 7 - SDO/Fiable 6 16:15 17:05 Rob G Micke? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior A2 - VZOD A1 13:00 13:40 ?? Lucia? Sporthal De Buitenhof 

Excelsior B1- DES B1 11:30 12:30 Vito, Jazz   Sporthal De Buitenhof 

Excelsior C1- DES C1 08:30 09:30 Okker, Iris   Sporthal De Buitenhof 

Excelsior D3 - Nieuwerkerk ? 11:00 11:30 Robert, Martin   Sporthal De Buitenhof 

Excelsior D4 - Nieuwerkerk ? 10:00 10:30 Marco, Fabien   Sporthal De Buitenhof 

wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie  autorijders (ouders van) 

Fortis 1 - Excelsior 1 weekend 17:15 Ronald, Ronald Vlissingen, De Belt zelf regelen 

Fortis 2 - Excelsior 2 weekend 16:05 Kelly Vlissingen, De Belt zelf regelen 

Merwede 3 - Excelsior 3 11:45 13:15 Linda, Ryan Sliedrecht, De Stoep zelf regelen 

Gemini 3 - Excelsior 8  11:45 13:15 Willeke Gouda, De Mammoet zelf regelen 

Gemini A1 - Excelsior A1 10:30 12:00 Danique Gouda, De Mammoet zelf regelen 

Dunas B1 - Excelsior B2 11:00 12:00 Merit Den Haag, Zuidhaghe regelt contactouder 

Dunas C1 - Excelsior C1 10:00 11:00 Okker, Iris Den Haag, Zuidhaghe regelt contactouder 

Dunas C2 - Excelsior C2 13:00 14:00 Pauline, Elvira Den Haag, Zuidhaghe regelt contactouder 

Dunas D1 - Excelsior D1 12:00 13:00 Marieke, Maaike, David Den Haag, Zuidhaghe regelt contactouder 

DES D1 - Excelsior D2 12:00 12:30 Lisette, Nicole Den Hoorn, Hoornbloem eigen gelegenheid 

Dunas E2- Excelsior E2 09:00 10:00 Astrid Den Haag, Zuidhaghe regelt contactouder 

Dunas E3- Excelsior E3 09:00 10:00 Renzo, Sten Den Haag, Zuidhaghe regelt contactouder 

VEO F3- Excelsior F3 08:00 09:00 Moniek Voorburg, Essesteijn regelt contactouder 
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  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof Brahmslaan   

11:15 – 12:15        Pinguïns 11:15 - 12:15 

          

17:30 - 17:45 
  

E1, E2, E3 

F1, F2, F3 

    
  

  

D1, D2 

 
17:30 - 17:45 

17:45 - 18:00 

E1, E2, E3 

F1, F2, F3 

17:45 - 18:00 

18:00 - 18:15 
A2 

C3 

D4 

C1 

D1, D3 

B2 

D3, D4 

B3 

C2 
 

18:00 - 18:15 

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

18:30 - 18:45 

B2, B3 

D2 

C1 

B1 

18:30 - 18:45 

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

19:00 - 19:15 

S7, S8 
A1 

B1 

A2 

C2, C3 
  S5, S6  

19:00 - 19:15 

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

19:30 - 19:45 
  

S3 

A1 

19:30 - 19:45 

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

20:00 - 20:15 

    S3, S6 

S7, S8 

roulerend 

met S4, S9 

     

20:00 - 20:15 

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

20:30 - 20:45 

S1, S2 

20:30 - 20:45 

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

21:00 - 21:15 

    

S1, S2 

S4, S9 

roulerend 

met S7, S8 

     

21:00 - 21:15 

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 

22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 

 

Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 

Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 

Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 

 

 

Trainingstijden zaal 
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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 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

za 13-11-2021 iedereen: oefenwedstrijden zaal 

za 20-11-2021 iedereen: oefenwedstrijden zaal 

vr 26-11-2021 D t/m F + pinguins: Sint & Piet bakfeest 

za 27-11-2021 start zaalcompetitie 

 

Kalenders & roosters 
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