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https://www.topdesk.com/nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
http://www.015rijopleidingen.nl
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net/
http://www.malthasport.nl/
http://www.lennekemeijer.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.zantmanglas.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.suzukidelft.nl
http://www.bjornd.nl
http://www.esfiscaal.nl/
http://www.g-kracht.com/
http://www.servintec.nl
http://www.wasmachinehuis.nl
http://www.wooningairco.nl
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Praatjes en mededelingen 

Indeling van de nieuwe velden CKV-Excelsior 

 

 

Leden werven doen we samen 

Wat kun jij doen?  

Posters ophangen 

Help mee om onze gloednieuwe poster op te hangen op scholen, kinderopvang, BSO's, zwembaden, 

peuterspeelzalen, consultatiebureas etc.  

Vanaf dinsdag zijn de posters op het veld met daarbij een lijst met locaties: hang jij er ook een paar 

op?  

Poster digitaal verspreiden 

Alle basisscholen in Delft hebben onze poster inmiddels ook digitaal ontvangen. We vragen hen om de 

poster door te sturen aan hun ouders. Onze ervaring is echter dat scholen dit niet altijd doen.  

Een persoonlijke vraag helpt dan;  

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Ken jij de gymmeester van je kind? Attendeer hem of haar op deze mailing; Grote kans dat hij dan wél 

verspreid wordt.  

Je kunt gelijk de data van onze vriendjestrainingen en spelochtend op 23 april doorgeven!  

Schoolkorfbal 

Doe mee met het schoolkorfbaltoernooi op 20 mei; Alle scholen in Delft hebben hierover inmiddels 

informatie ontvangen. Stel een team met kinderen uit je klas samen en laat je ouder dit team 

begeleiden.  

Heb je nog geen informatie ontvangen? Vraag je gymmeester ernaar en doe mee!  

Vriendjestrainingen en spelochtend 

De data van deze trainingen zijn; 

12,14,19 en 21 april van 18.00 tot 19.00 uur. (vanaf 6 jaar)  

Spelochtend op zaterdag 23 april van 10.30 tot 12.00 uur. (2-8 jaar)  

Attendeer de kinderen in je omgeving erop en meld ze aan!  

 

Groetjes van de ledenwerving  

Desiree, Nicole, Mirjam, Sofie en Malika  
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Praatjes en mededelingen 

Coördinator Bardienst 

 

Hoe fijn is het om op zaterdag in de kantine te komen en de geur van verse koffie, lekkere broodjes en 

een klein beetje winnaarszweet te ruiken? De eerste twee zijn echt te danken aan de vrijwilligers die wij 

wekelijks achter de bar hebben staan. 

 

Bij Excelsior verplichten we niemand tot een specifieke taak en dat is wat onze vereniging zo uniek 

maakt. Binnen veel andere sporten zie je dit namelijk toch echt wel anders! We hopen dat we dit zo 

kunnen blijven doen, want de bardiensten worden door ouders/het kader zelf ingevuld op basis van 

hun eigen beschikbaarheid. Dat is toch top? 

 

Nu hebben we alleen nog wel iemand nodig die dit zou kunnen coördineren samen met Marco vd 

Linden. Wat ga je dan doen? Er is een groot bestand waar op ouders/verzorgers/vrienden/vriendinnen 

kunnen invullen wanneer ze een bardienst willen oppakken. Dit document check jij een paar keer per 

week (nou dat checken dat gaat dus binnen één minuutje) en vervolgens stuur jij, als het onverhoopt 

nodig is, een bericht naar de contactouders of ze willen vragen of er nog gezellige bar vrijwilligers zijn! 

 

Iedere vrijdagavond is het allemaal weer geregeld en kunnen we op zaterdag allemaal weer genieten 

van het moois dat onze kantine ons brengt! 
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Wedstrijden 

Senioren 

Dat was het zaalseizoen 2022-2022, een klein half jaar vol onzekerheid en verwarring. De start op 27 

november, wat eigenlijk geen start was, want de dag ervoor werd bekend dat er daarna niet normaal 

verder gespeeld zou worden. Sporten tot 5 uur in de middag, dus teamtrainingen konden niet meer 

doorgaan, plus verschillende regelgeving voor wedstrijdsport en breedtesport. Organiseren dat voor de 

selectie een vierkamp gespeeld kon worden, terwijl alle andere teams hun wedstrijden als oefenpotjes 

speelden, voor zover mogelijk gezien het tijdslot en het al dan niet compleet zijn van ploegen vanwege 

de coronabesmettingen. Dat duurde tot half januari, daarna mocht er ook weer in de avond gesport 

worden, en per 5 februari ging de competitie weer van start voor Excelsior 1 t/m 6. Het KNKV had de 

eerdere indeling gesplitst in kleine poules van 4, met eventueel beslissingswedstrijden om 

promotie/degradatie. Maar corona was niet weg, en meerdere wedstrijden werden (soms op het laatste 

moment) alsnog verplaatst; want gespeeld moest er nu wel worden. 

Ondertussen waren Excelsior 7 t/m 9 gewoon doorgegaan met wedstrijden spelen, al kon er afgezegd 

worden als er geen compleet team gevormd kon worden. 

Hoe liep dat af? Voor Excelsior 1 en 2 bleef het spannend tot het laatste weekeinde, beide ploegen 

konden zich kwalificeren voor de beslissingswedstrijden om promotie. Na een rommelige laatste week, 

waarin eerst Excelsior 2 op donderdag moest inhalen tegen DES 2, dan de zaterdag vrij was, en 

Excelsior 1 op dinsdag in de Buitenhof Achilles ontmoette (en gelijkspeelde), was het de laatste 

zaterdag in Voorburg erop of eronder tegen VEO 1 en 2. Helaas werd deze 2e april 2022 een domper, 

want beide ploegen verloren, en daarmee was de (reserve) overgangsklasse uit beeld. Ook volgend 

seizoen spelen Excelsior 1 en 2 in de (reserve) 1e klasse. 

Excelsior 3 had het zwaar en moest in de laatste week nog 2 belangrijke wedstrijden spelen, ONDO 3 

uit werd gewonnen, maar GKV 2 thuis net verloren. In beide wedstrijden maakte 1 doelpunt extra 

precies het verschil. Gelukkig viel de andere uitslag die avond gunstig uit, en daarmee ontkwam het 3e 

aan degradatiewedstrijden. 

Dit zaalseizoen kende voor een deel pittige wedstrijden voor Excelsior 4, maar alsnog werden op één 

na alle wedstrijden gewonnen. Het 4e werd daarmee duidelijk eerste in de poule, maar blijft in de 

reserve 2e klasse. 

Excelsior 5 en 6 waren toevallig het eerste weekeinde in november vrij, en hadden dus nog helemaal 

geen wedstrijden gespeeld toen de competitie hervat werd. 

In de poule van Excelsior 5 was Valto 3 duidelijk de sterkste, en het 5e bereikte uiteindelijk vrij 

gemakkelijk de doelstelling - eindigen in de middenmoot - gedeeld 2e met Kinderdijk 3.  

Excelsior 6 zit heel krap in de dames en speelde veel met invalsters, maar slaagde erin met 4 

wedstrijdpunten net boven Paal Centraal 2 te eindigen. 

Excelsior 7, 8 en 9 kwamen nog tot 8 resp. 9 wedstrijden (van normaal 12). En alle 3 de ploegen 

eindigden op de tweede plaats in hun klasse. Bij het 7e was ’t Capproen 2 duidelijk de betere ploeg, bij 

het 8e in de poule gold dat voor De Meervogels 7, al wist het 8e dit team in Delft te verslaan, nota bene 

terwijl De Meervogels met een heer als dame speelde. Excelsior 9 verloor slechts 1 keer maar speelde 

wel veel gelijk, waardoor ’t Capproen 3 hier op basis van beter doelsaldo in minder wedstrijden als 

eerste eindigde. 

Het was al met al een chaotisch zaalseizoen, met veel afmeldingen en verplaatste wedstrijden, maar de 

9 seniorenteams hebben zich er goed doorheen geslagen, met een bijzondere vermelding voor alle 

inzet van iedereen om gevraagd of spontaan in te vallen of reserve te staan bij andere teams.  

Veldcompetitie voorjaar 

En dan gaan we weer heel snel over naar de veldcompetitie, de resterende 6 wedstrijden van Excelsior 

1 t/m 6 in hun doorlopende competities en een nieuwe voorjaarscompetitie voor Excelsior 7, 8 en 9. 

Attentie! de speeldata zijn: 23 april, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 11 juni en 18 juni. 

Het wedstrijdprogramma is definitief en staat in de app. Volgende week komt het programma in de 

Korfpraat-versie met scheidsrechters en coaches. Omdat de maanden april, mei en juni vol zitten met 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijden 

vakanties en feestdagen een dringend verzoek mij z.s.m. te laten weten als je verhinderd bent, want 

ook het verplaatsen van wedstrijden is in deze periode geen sinecure. 

Trainingen 

Oefenwedstrijden zijn (nog) niet ingepland. Wil je als team spelen, is je team op 16 april of een 

trainingsavond compleet, dan kunnen we kijken of er onderling een wedstrijd afgesproken kan worden. 

 

Willeke 

 

Junioren 

Komende week starten de veldtraining voor beide A-teams. Er wordt op dinsdag en donderdag van 

19:00-20:00 getraind op veld 3 (direct achter het hoofdveld). Vergeten jullie de ballen niet mee te 

nemen? 

Het paasweekend is een vrij weekend, met op zaterdag de Korfbal League finale. Op dinsdag 19 april 

speelt de A1 een oefenwedstrijd, uit bij Refleks. 

De competitie start op zaterdag 23 april met twee wedstrijden tegen stadsgenoot Fortuna. Een 

thuiswedstrijd voor de A2 (14:00 spelen) en een uitwedstrijd voor de A1 (12:00 spelen). 

 

Jeugd 

Geen mededelingen deze week. 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen  

Geen uitslagen 

 

Wedstrijdverslagen 

Geen wedstrijdverslagen 

  

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Er zijn voor deze week geen opstellingen. 

 

 

 

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 Erik  

Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

 Wedstrijdprogramma 

Geen wedstrijdprogramma  
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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 

D3 

B2 

D3, D4 

B3 

C2 
 

18:00 - 18:15 

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

18:30 - 18:45 

B2, B3 

D1, 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 

12-04-2022 Vriendjestraining 18-19 uur, locatie: ‘t veld 

14-04-2022 Vriendjestraining 18-19 uur, locatie: ’t veld 

19-04-2022 Vriendjestraining 18-19 uur, locatie: ’t veld 

20-04-2022 Jaarvergadering vanaf 20:00 uur, locatie: ‘t veld 

21-04-2022 Vriendjestraining 18-19 uur, locatie: ‘t veld 

22-04-2022 Sportdag Max Havelaar 10-17 uur 

23-04-2022 Veldopening voor jong en oud 

13-05-2022 Spelochtend kinderen 2,5-8 jaar! 10:30-12:00 uur 

20-05-2022 Teamuitje Excelsior 9 

01-06-2022 Oostpoort sportdag tot 13:00 uur 

09-06-2022 Sportdag Cornelis Musiusschool tot 15:00 uur 

17-06-2022 Excelsior 103 jaar 

 

Kalenders & roosters 
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