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Praatjes en mededelingen 

Wedstrijden gaan (zoveel mogelijk) door! 

Dinsdag heeft het KNKV bekendgemaakt dat 

men er naar streeft om zoveel mogelijk 

wedstrijden toch door te laten waar mogelijk 

(voor 17:00 uur). Dit stelt ons als vereniging 

voor enkele uitdaging, aangezien er niet (of 

nauwelijks) kan worden getraind en er ook 

wedstrijden staan gepland na 17:00 uur. 

Wedstrijden 

Voor wat betreft de wedstrijden zal het de 

komende periode puzzelen worden voor de 

het wedstrijdsecretariaat. Zij doen hun best 

om alle teams zoveel mogelijk wedstrijden te 

laten spelen binnen de mogelijkheden. Dit 

houdt helaas wel in dat programma’s pas zeer 

last minute bekendgemaakt zullen worden en 

dat we op zaterdag mogelijk vaker moeten 

uitwijken naar Sporthal Kerkpolder. Het 

programma zal per week in de Korfpraat 

bekendgemaakt worden. 

Voor aanstaande zaterdag zullen alle thuisspelende teams een kwartier eerder starten. Mochten er 

deze week wijzigingen zijn in het programma zullen deze worden gedeeld met de trainers/aanvoerders. 

Uitgebreidere informatie over de wedstrijden vind je onderaan dit artikel. 

Trainingen 

Voor de jeugdteams (F t/m A) wordt er momenteel gekeken naar een mogelijkheid om voorlopig op de 

woensdagmiddag te gaan trainen. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hier melding van maken. 

De trainingen van de peuterpret en pinguïns gaan gewoon door. 

Voorlopig vervallen alle trainingen voor de senioren teams. 

Coronamaatregelen 

Bij wedstrijden en trainingen is er helaas geen publiek meer toegestaan. Sportcafé de Mookies is op 

zaterdagen wel geopend waardoor er vanuit hier naar de wedstrijden gekeken kan worden. 

Voor senioren en junioren vanaf 18 jaar geldt nog steeds een verplicht coronatoegangsbewijs 

Coronabesmetting? 

Met de oplopende besmettingscijfers is de kans dat een coronabesmetting onze vereniging treft ook 

helaas weer groter. Mocht jij onverhoopt besmet raken dan willen we je vragen om dit door te geven 

aan Nicole Buis of Job van den Berg, zij zullen dan teamgenoten informeren volgens de juiste (op dat 

moment geldende) protocollen. 

  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Uitgebreide informatie wedstrijden 

Wedstrijdkorfbal (Excelsior 1, 2, 3, 4, 5, 6, B1 en C1) 

De medische commissie van het KNKV geeft aan dat er in deze competities een direct verband is 

tussen trainen en het spelen van wedstrijden, terwijl trainen in teamverband dus momenteel nauwelijks 

mogelijk is. Verder zijn in deze competities promotie en degradatie van belang voor een juiste indeling 

op sterkte en is het dus noodzakelijk om de competitie te kunnen uitspelen. Dat laatste is in het 

huidige competitiemodel al bijna onmogelijk, gezien de huidige kabinetsmaatregelen en bijbehorende 

onzekerheid, de beschikbare zaaluren en het gegeven dat het KNKV de verenigingen en teams niet wil 

dwingen om te veel wedstrijden in korte tijd te spelen/in te halen. 

Om bovengenoemde redenen komt het KNKV voor het wedstrijdkorfbal met een alternatieve opzet van 

de zaalcompetitie, die uitgespeeld kan worden en die begint op de eerst mogelijke startdatum. Deze 

competitie is volgens een hybride model met combinaties van poules met zes en vier ploegen, 

eventueel in combinatie met kruiswedstrijden. Voor aanvang van de nieuwe alternatieve competitie 

komt het KNKV met een nadere uitwerking van de promotie/degradatieregeling. Tot die tijd spelen 

Excelsior 3, 4, 5, 6, B1 en C1 de wedstrijden zoals momenteel gepland staan, als de tegenstander ook 

nog steeds beschikbaar is. Voor deze duels in de huidige competitie geldt dat ze qua resultaat worden 

beschouwd als niet gespeeld/oefenwedstrijd. 

Excelsior 1 en 2 zullen de komende periode een mini-toernooi spelen met HKV/Ons Eibernest, KCR en 

Vriendenschaar. 

Breedtesport (overige Excelsior teams) 

De praktijk leert dat het voor deze teams mogelijk is om wedstrijden te kunnen spelen, al dan niet in 

combinatie met trainen. Deze mogelijkheid is er ook, omdat in het breedtekorfbal de indeling naar 

sterkte op basis van data plaatsvindt en niet via een promotie/degradatieregeling, waardoor een 

volledig afgeronde competitie geen eis is. Het KNKV heeft daarom besloten dat de huidige 

breedtekorfbalcompetitie doorgang vindt waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet en 

binnen de gestelde regelgeving. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren / Junioren / Jeugd 

Informatie wedstrijden en trainingen tot en met 18 december 

De afgelopen week zijn de diverse technische commissies druk bezig geweest om zoveel mogelijk 

wedstrijden door te laten gaan voor 17.00 uur. Voor de thuiswedstrijden is dit nagenoeg mogelijk, 

mede door de extra inhuur van de Kerkpolderhal. Wel kunnen de aanvangstijden en de locatie van de 

wedstrijden worden aangepast.  

Voor de uitwedstrijden zijn we afhankelijk van de tegenstanders en de mogelijkheden die zij hebben. 

Hierdoor is het dus mogelijk dat voor zowel onze breedtesport wedstrijden als wedstrijdsport 

wedstrijden gepland na 1700 uur geen andere ruimte beschikbaar is en dat de wedstrijden niet door 

gaan.  

Het verzoek van de technische commissies om gedurende de week de team apps goed in de gaten te 

houden om dat laatste moment wijzigingen via de apps worden gecommuniceerd.  

Verder is voor de jeugd mogelijk om mogelijk om dinsdag 7 december en 14 december en woensdag 8 

december en 15 december 1 x per week te trainen.  

Dinsdag 7 en 14 december 

Locatie De Buitenhof 

Tijd: 15.45 uur -16.45 uur 

Teams: C-,B-, en A-teams 

Woensdag 8 en 15 december 

Locatie Kerkpolderhal 

Tijd: 16.00-17.00 uur 

Teams:F-,E-, en D-teams 

Wij vragen de teams vooraf te inventariseren hoeveel spelers er ongeveer zullen komen. Dit graag 

doorgeven aan Lisette Ekelmans.  Voor de C-, B- en A-teams geldt graag zelf de ballen meenemen. 

Bij de trainingen is er helaas geen publiek toegestaan.  

Voor zaterdag 11 december en zaterdag 18 december volgt het wedstrijdschema uiterlijk de woensdag 

er voor (dus woensdag 8 december en woensdag 15 december).  Mocht er daarna nog een wijziging 

zijn dan wordt dit per team gecommuniceerd. Verneem je niets via de app na woensdag dan gelden de 

tijden en locaties zoals in het ontvangen schema.. 

Dit geldt uiteraard ook voor de scheidsrechters bij de thuiswedstrijden. Als er iets aangepast wordt na 

woensdag, krijg je via de app de informatie. 

 

Junioren 

Voorlopig geen avondtrainingen, maar de meeste wedstrijden gaan vooralsnog gelukkig door. 

De trouwe volgers van het Sinterklaasjournaal zullen ongetwijfeld een slaapplekje gereserveerd hebben 

voor babypiet op de bank. Wat bleek dit weekend, ook spelers van de A2 doen graag een dutje op 

deze plek. Beetje onhandig als we op het punt staan om te vertrekken, maar gelukkig stond Inger al 

klaar om mee te gaan naar Vriendenschaar te Bodegraven. Toen ook Slaappiet een Ozosnel gevonden 

had en arriveerde was de wedstrijd net in gang gezet. Na een 1-1 tussenstand werd een 1-3 

voorsprong genomen. Beide teams kregen aardig wat kansen, waarbij de beste toch voor de A2 waren. 

Toch werd er weinig gescoord, en met een kleine marge gingen we de rust in: 2-3. Na rust schoot 

Excelsior uit de startblokken, vlogen veel kansen er wel in en werden in de verdediging veel ballen snel, 

vaak nog voordat de bal het vak in was, onderschept. Doorlopen, schoten, strafworpen, korte kansen: 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

zo liep de A2 snel uit naar een 2-11 eindstand. De overwinning werd gevierd met de cadeaus van de 

Sint. Hoe kan het ook anders, met Sinterklaas komt alles goed. 

De A1 was dit weekend vrij, jullie mogen de zak met cadeautjes bij de volgende wedstrijd uitpakken. 

Voor volgende week heeft de tegenstander van de A1 afgezegd, maar we zijn aan het kijken voor een 

vervangende wedstrijd, dus houd de middag vrij. 
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Wedstrijdverslagen 

Uitslagen zaterdag 4 december 

klasse  wedstrijd  uitslag    

1E Excelsior 1 - Achilles (Hg) 1       

R1F Excelsior 2 - Achilles (Hg) 2       

R4S Excelsior 6 - Movado 4       

C1D Excelsior C1 - Pernix C1 8 8   

C-043 Excelsior C2 - NIO C2 8 1   

D-049 Excelsior D2 - Maassluis D2 4 7   

E-082 Excelsior E2 - Weidevogels E3 7 5   

E-085 Excelsior E3 - KVS/Maritiem E7 9 1   

F-036 Excelsior F1 - ONDO (G) F2 9 8   

klasse  wedstrijd  uitslag   

R2L Fortuna/Delta Logistiek 4 - Excelsior 3       

R2M Twist 2 - Excelsior 4       

R3R Kinderdijk 3 - Excelsior 5       

S-046 GKV (H) 3 - Excelsior 9 13 18   

A-035 Vriendenschaar (B) A3 - Excelsior A2 2 11   

B1F Albatros B2 - Excelsior B1 16 10   

B-040 Achilles (Hg) B3 - Excelsior B2 2 11   

D-051 Dunas D2 - Excelsior D3 13 5   

E-079 OZC E2 - Excelsior E1 2 6   

F-043 HKV/Ons Eibernest F1 - Excelsior F2 10 7   

F-045 ONDO (G) F5 - Excelsior F3       

 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 

D3: 

Bij Dunas werd het 13-5, maar de D3 is superblij met het mooie cadeau! 

 

E3: 

De E3 speelde vandaag een goede wedstrijd. We hadden wel wat versterking waar door we een stuk 

sterker waren uiteindelijk is het 9-1 geworden. De coaches hebben goede dingen gezien en zijn super 

trots groet Renzo en Sten 

  

Wedstrijdverslagen 
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Wedstrijdverslagen 

F1: 

De F1 speelde vandaag thuis en moest het helaas doen zonder Sigi en Arthur. Gelukkig was Tatum 

bereidt om mee te doen ( dank je wel nog daarvoor). De tegenstander, Ondo, begon erg fel en goed 

en stond al snel met 0-3 voor. Zonder superspeler ging de F1 op zoek naar doelpunten en die kwamen 

er. Bij de rust stond het 4-5. Fenna en Zoë gaven de kinderen goede tips en vol goede moed begonnen 

we aan de 2e helft, maar Ondo begon weer goed en fel en liep uit naar 4-7. Dat was het echte startsein 

voor de F1 om gas te geven en hoe.. in een bloedstollende laatste minuut wist ze de 9-8 te scoren en 

dus weer te winnen. Super goed gedaan! 

F2: 

De F2 speelde uit tegen HKV. Het was een wedstrijd met meerdere gezichten. Aan het begin stonden 

we snel met 3 doelpunten verschil voor, maar na het inzetten van de superspeler van HKV kwam HKV 

steeds dichterbij. In het 3e kwart waren we met ons hoofd al bij Sinterklaas want we waren er niet 

helemaal meer bij en het werd al snel gelijk. In het laatste deel liep HKV, met de hulp van 2 dames uit 

de E, uit naar een 10-7 overwinning. Al met al toch een goede en leuke wedstrijd. De F2 was na afloop 

het verlies al snel vergeten en heel blij met het cadeau van Sinterklaas. 

 

C2: 

De C2 heeft de stijgende lijn eindelijk kunnen omzetten in een overwinning! Door gefocust en fel te 

beginnen hadden we totaal geen moeite met de tegenstander . 8-1 winst en als nog een mooi cadeau 

mee naar huis. Dank u Sinterklaasje! 
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Wedstrijdverslagen 

B2: 

 

E2: 

Weidevogels was de tegenstander van de E2. Wij 

dachten dat onze kids lang waren, maar bij 

weidevogels waren ze nog langer. Dat was even 

wennen, omdat er nu ook een lange pass overheen 

kon komen. Dit pikten ze gedurende de wedstrijd 

goed op en we konden ook zelf die lange pass 

gooien. Vandaag zijn er 2 doorloopballen 

gescoord, super zeg! Uitslag was 7-5....hierna 

konden we de videoboodschap van sinterklaas 

kijken en kreeg iedereen nog een mooie cadeau 

 

 

D2: 

Ongeveer iets meer dan een uur voor de wedstrijd hoorde we dat Sara niet mee kon spelen ivm een 

quarantaine waardoor yessica bereidt was snel naar de Buitenhof te komen om samen met Milou een 

deel mee te spelen in de D2. De d2 had verdedigend een lastige start waardoor we snel met 0-3 

achterkwamen. Door verdedigend constant druk te geven haalden we er veel ballen uit. Aanvallend 

ging het beter dan vorige weken en creëerde we  wat kansen die we helaas niet wisten te scoren . 

Helaas verloren met 4-7 maar er zaten goeie dingen tussen. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 11 december 

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, Rik, Ryan, Tjarko, Wouter 

Iris 

 
  

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

Fabian M, Joost,  Sven, Vito, Wayne 

Femke 

Joost 

 

Heer 4 of 5? 

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

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

5 
Elke, Floor H, Floor de J, Lotte 

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

vrij 

 
 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Minoesch 

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

 

Bart 
? 

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

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

 

Ties 
 

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

 Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

Rachelle 

Lars 

 

Daan 

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

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

Fabien, Nathalie 

 
Fleur? 

A1 
Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet 
  

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee, Ryanne 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 
Olivier  

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 
David, Martin, Thijs 

 Nathalie (C1) 
Mees (C1), Micha (C1) 

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

B3 
Anne, Marlou, Sophie Ve. 
Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

 Britt (B2), Jeslyn (B2) 

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 
Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

 Eline (B2) Sofie (B2) 

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Mijke, Sanne H., Stephanie 
Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

  

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 
Justin, Senne, Thomas, Vince 

 Yara (C1) 
Demian (C1) 

D1 
Amber, Fiene, Milou, Roos, Yessica, Sem 
Jip, Jop, Rob 

Roos  

Anthony (D2) 

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 
Anthony, Erik, Otis, Reinout 

Sara Milou (D1) Yessica (D1) 

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 
Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 

  

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

 Sanne (D3) Sem (D1) 

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 

VRIJ  

F2 
Dara, Fenne 
Daaf, Dex, Finn, Luuk 

  

F3 
Anouk, Elise, Puck, Tatum Puck Rufus & Arthur F1 

 

 

 

 

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 

 Wedstrijdprogramma 

zaterdag 11 december      

       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

jurytafel voorzitter (vz), tijdwaarneming (tw), schotklok (sk)     zaalcommissaris 

        

             

             

 
Op dit moment zijn er nog te veel verschuivingen en locaties om het schema al te kunnen publiceren. 

Het wedstrijdschema voor as zaterdag volgt uiterlijk komende woensdag. 
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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 

03-01-2022 Start herinrichting Sportpark Biesland 

  

  

  

 

Kalenders & roosters 
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