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AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. Weet je dat je over een aantal weken niet 

kan spelen? Meld je dan zo snel mogelijk af. Hou wel rekening 

mee met de voorgeschreven afbelmomenten van enkele afbel-

contacten (zie * onderaan dit blok). De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de zaalcommissaris (tele-

foonnummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

Elke Reurings  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

Collecte Jantje Beton 

Dit jaar doen zullen we met Excelsior weer gaan 

collecteren voor Jantje Beton. Jantje Beton komt 

op voor het recht van alle kinderen in Nederland 

om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en 

bewegen mogelijk te maken. Met de collecte is 

50% van de opbrengst voor onze club. De an-

dere helft is voor projecten van Jantje Beton. Zo 

komen we met elkaar in actie voor meer buitenspelen! 

De collecte loopt dit jaar van 13 tot en met 25 februari. Met Excelsior gaan we op 

de trainingsavonden van 20, 21, 22 en 23 februari langs de huizen in de twee Delftse 

wijken die we toebedeeld hebben gekregen. Dit zullen we doen in combinaties van 

jeugd- en seniorenteams tijdens de jeugdtrainingsuren. Deze week zijn er minder 

trainingen. Jullie ontvangen nog informatie over de actie en wanneer jullie waar 

worden verwacht om te collecteren. 

Om de collecte verder te coördineren kunnen we nog wel hulp gebruiken. Lijkt het 

je leuk om een van de avonden te helpen met het uitdelen of innemen van de 

collectebussen, schiet mij dan even aan, stuur een appje of een e-mail. 

Micke 
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Secretari(pr)aten 

In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren- en juniorensecretariaat 

Voorjaarsvakantie en trainingen/wedstrijden 

De voorjaarsvakantie (en het einde van de zaalcompetitie) nadert. Op 25 februari en 4 maart (begin en einde van de vakantie) spelen 

Excelsior 1, 2, 3 en 6 geen wedstrijden. Op 25 februari speelt alleen Excelsior 4 en op 4 maart Excelsior 4 en 5. Dat deze teams dan 

wel spelen heeft te maken met een tekort aan zaalruimte bij de tegenstanders in ‘normale’ weken. 

Met het oog hierop vervallen er heel veel trainingen in de periode tussen 20 februari en 2 maart. Het trainingsschema voor deze 

periode vind je verderop in deze Korfpraat. Alleen op deze dagen en tijden wordt er getraind (allemaal in de Buitenhof); alle overige 

trainingen vervallen!!  

Samengevat voor de senioren- en juniorenteams in de periode 20 februari tot en met 2 maart: 

Excelsior 1 en 2: training donderdag 2 maart, 20.30 – 22.00 uur 

Excelsior 3: training donderdag 2 maart 19.30-20.30 uur 

Excelsior 4 en 5: training woensdag 22 februari, 20.00-21.00 uur, en woensdag 1 maart 20.00-21.00 uur 

Excelsior 6: woensdag 1 maart, 20.00-21.00 uur 

A1: donderdag 23 februari, 19.30-20.30 uur en donderdag 2 maart 19.30-20.30 uur 

A2: woensdag 22 februari, 20.00-21.00 uur (let op: andere tijd) 

A3: maandag 20 februari, 19.00-20.00 uur (let op: andere tijd) 

In de laatste week van de zaalperiode (tussen 4 en 11 maart) wordt er weer volgens het normale schema getraind. 
 

Jeugdsecretariaat 

Vorige week zaterdag is Henk de Koning overleden. De vader van Erik de Koning - en Petra en Wilco, allen sinds jaar en dag Excel-

siorlid, maar vooral Excelsiormens in hart en ziel. Ik noem in mijn stuk specifiek Erik, aangezien Erik ook al jaar en dag bestuurslid 

Jeugdzaken is en zo ontzettend veel zaken regelt voor deze club kinderen. In de club hebben we Henk afgelopen week intens en op 

onze eigen manier herinnerd. Met als bijzonder moment, de minuut stilte ter nagedachtenis, voor de wedstrijd van Excelsior 1. Deze 

minuut stilte was zo ontzettend indrukwekkend zoals deze behoort te zijn.  

Wij, de jeugdcommissie en ook de ouders van de kinderen van Excelsior, trainers en coaches wensen het gezin familie de Koning veel 

sterkte. 

Linda Heemskerk 
 

Kampioenswedstrijd Excelsior C1 

Aanstaande zaterdag is Excelsior C1 bij winst tegen Valto C4 kampioen. De wedstrijd is om 14.15 uur in De Lier, Vreeloohal. 

Dus Okker, Mart, Pim, Aniek, Inger, Mirre, Romy, Eva, Paul, Joshua, Thom, Joran: komende week goed trainen met elkaar en speel 

zoals jullie deze hele zaalcompetitie spelen. Succes en vooral veel plezier! 
 

Trainingen 20 februari t/m 2 maart 

Met het oog op de voorjaarsvakantie en het naderend einde van het zaalseizoen vervallen er veel trainingen in de periode tussen 20 

februari en 2 maart. Het trainingsschema voor deze periode vind je verderop in deze Korfpraat. Alleen op deze dagen en tijden wordt 

er getraind (allemaal in de Buitenhof); alle overige trainingen vervallen!!  

Samengevat voor de jeugdteams in de periode van 20 februari tot en met 2 maart: 

B1: training donderdag 23 februari, 19.30-20.30 uur 
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Secretari(pr)aten 

B2: training donderdag 23 februari, 19.30-20.30 uur 

B3: training maandag 20 februari, 19.00-20.00 uur 

C1: training donderdag 23 februari, 18.30-19.30 uur 

D1: training donderdag 23 februari, 18.30-19.30 uur 

D2: training donderdag 23 februari, 18.30-19.30 uur 

E1/E2/E3: training maandag 20 februari, 18.00-19.00 uur 

F1/F2/F4: training maandag 20 februari, 18.00-19.00 uur 

F3: wedstrijd tegen ODO F3, maandag 20 februari, 18.00-19.00 uur 
 

Inhaalwedstrijden voor de C1, F1 en F3 (2x) en vervallen wedstrijd E1 

 Op 4 maart zullen de C1 en F1 de inhaalwedstrijden spelen. Dit is wel in de voorjaarsvakantie. 

zaterdag 4 maart 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

C5B 11496 Excelsior C1 - Pernix C3 11:15 12:00 Mart, Okker, Pim Joris Timmerman 

F1D 11504 Excelsior F1 - Fiks F1 10:30 11:00 Isa, Maarten Piet Ekelmans 

 De wedstrijd van de F3 tegen ODO F3 wordt ingehaald op maandag 20 februari om 18:00 in de Buitenhof. 

maandag 20 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

F3G 11201 Excelsior F3 - ODO F3 17:30 18:00 Elvira ?? 

 De wedstrijd van de E1 van 18 februari gaat niet door. 

zaterdag 18 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie 

E2C 9383 KVS/Maritiem E3 - Excelsior E1 9:00 10:00 Lisette, Merit Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) 

 De F3 zal de wedstrijd tegen ALO F4 inhalen op zaterdag 18 maart. Tijdstip hiervan is nog niet bekend. 
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Kampcommissie 

Junioren- en seniorenactiviteiten tijdens kamp 

Kamp 2017 komt eraan en ook deze keer hebben we speciaal voor alle junioren en senioren leuke extra acti-

viteiten gepland waar je je voor kunt opgeven. Dit jaar is er keuze uit vier onderdelen, waarvan je er aan maximaal twee kunt deelne-

men. De twee activiteiten met de meeste inschrijvingen zullen ook doorgang vinden. Hierna krijgen degene die hadden gekozen 

voor een van de andere activiteiten alsnog de kans om op de gekozen activiteiten in te schrijven.  

Keuze 1: Mountainbiken (€ 18,00 p.p.) 

Cross met een mountainbike door de mooie natuur! Dit is een georganiseerde tocht over de mooiste en wildste paden.  

Keuze 2: Handboogschieten (€ 10,00 p.p.) 

15.000 Jaar geleden vertrok de eerste pijl uit de boog. In die tijd gebruikte men pijl en boog voor de jacht. Daarna was het een 

veelgebruikt oorlogswapen voor met name de Griekse, Romeinse en Chinese legers. Hier gaat handboogschieten om de eer, dus 

schiet de droom van de rest aan diggelen! 

Keuze 3: Park klimmen (€ 20,00 p.p.) 

Allerlei verschillende activiteiten zoals een hindernisbaan die begint op 40 centimeter en eindigt op 3,5 meter hoogte. Maar ook 

dingen zoals: Spiderweb, Paalklimmen, Team challenge enz. 

Keuze 4: WC-pottenrace (€ 13,25 p.p.) 

Rondscheuren op zelfrijdende wc-potten. Je doet het al in je broek, als je ze ziet. Stuurmanskunst en durf zijn zeker niet alleen 

bepalend. Voor iedereen goed te doen. Na verscheidene lachwekkende manches, volgt de adembenemende finale. Laat ze een 

poepje ruiken! 

De kosten voor de gekozen activiteit(en) zullen bij deelname automatisch worden geïncasseerd van je rekening. Je hebt tot woensdag 

1 maart de tijd om je keuze door te geven via het formulier op de site.

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/805-junioren-en-senioren-activiteiten-tijdens-kamp
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Evenementencommissie 

Speciaalbieravond bij Excelsior  

Op vrijdagavond 17 maart wordt er bij Excelsior een speciaalbieravond 

georganiseerd. Van studenten die hun eigen IPA’s brouwen tot mon-

niken die met hun trappistenbier de harten van liefhebbers sneller 

doen kloppen: speciaalbier is er in alle geuren, kleuren en smaken.  

De speciaalbieravond is dan ook bij uitstek de mogelijkheid om van 

een selectie speciaalbieren te gaan genieten. Na een korte introductie 

van elk bier, achter elk speciaalbier schuilt immers een verhaal, kun je 

de bieren zelf gaan proeven. Geef je op via het formulier op de site, 

uiterlijk vrijdag 10 maart. 

Speciaalbieravond 

▪ 17 maart 2016 vanaf 19.30 uur, inloop 19.15 uur. 

▪ Kosten: € 15,00 p.p. 

▪ Voor alle 18+ leden en relaties. 

▪ In de Excelsior kantine op Sportpark Biesland.

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/806-speciaalbieravond-op-excelsior
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Wedstrijden 

Uitslagen 

11 februari 2017 

klasse nr wedstrijd uitslag  

1E 12760 Excelsior 1 - IJsselvogels 1 21 18 

R1E 15893 Excelsior 2 - IJsselvogels 2 24 16 

R5G 4561 Excelsior 5 - Avanti 7 16 11 

A2L 18836 Excelsior A2 - Weidevogels A2 5 10 

A4A 5943 Excelsior A3 - Valto A2 6 26 

B5B 6464 Excelsior B2 - ONDO B3 7 2 

D2E 7998 Excelsior D2 - GKV D1 10 8 

E2C 9371 Excelsior E1 - ONDO E3 10 9 

E3H 9985 Excelsior E2 - HKV/Ons Eibernest E2 5 3 

F3G 11207 Excelsior F3 - Fortuna/Delta Logistiek F5 33 3 

F3H 11298 Excelsior F4 - Sporting Trigon F2 9 10 

klasse nr wedstrijd uitslag  

R3R 17843 Avanti 4 - Excelsior 3 13 7 

R5H 5225 DES 6 - Excelsior 4 9 8 

A1F 19542 Avanti A1 - Excelsior A1 14 15 

B1F 20596 IJsselvogels B1 - Excelsior B1 11 11 

B5E 6446 Tempo B4 - Excelsior B3 1 8 

C5B 7017 KZ Danaïden C3 - Excelsior C1 1 13 

D3E 7991 Avanti D6 - Excelsior D1 5 5 

E3E 9655 Weidevogels E5 - Excelsior E3 4 6 

F1D 10096 Valto F1 - Excelsior F1 22 7 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag vooral goede uitslagen van de thuisspelende seniorenteams!  

Excelsior 1 en 2 speelden tegen IJsselvogels 1 en 2 uit Moordrecht. Het 2e sloeg tegen 

IJsselvogels 2 in het laatste deel van de 1e helft een flink gat, had een ruime voorsprong bij 

rust en gaf die in de tweede helft gewoon niet meer uit handen. Het werd 24-16. 

Excelsior 1 tegen IJsselvogels 1 was eigenlijke een vrij matige wedstrijd, maar na een 11-10 

ruststand kwam de overwinning in de tweede helft niet in gevaar. Het 1e won met 21-18. 

Hieraan vooraf had Excelsior 5 in een leuke wedstrijd in hoog tempo met veel kansen al met 

16-11 Avanti 7 verslagen. 

Excelsior 6 was vrij, en Excelsior 3 en 4 speelden uit. Excelsior 3 moest helaas in Pijnacker de 

meerdere erkennen in concurrent Avanti 4. Avanti was feller en kwam al in de eerste helft op voorsprong. Wissels werden ingezet 

maar de thuisploeg wist de wedstrijd slim uit te spelen terwijl het 3e te moeilijk scoorde; eindstand 13-7. 

Heel laat op de avond speelde Excelsior 4 in Den Hoorn tegen DES 6; ook hier niet veel doelpunten, en helaas een 9-8 nederlaag. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

Met nog 2 wedstrijden te gaan bevinden Excelsior 1, 2 en 3 zich in hele riante posities. Excelsior 1 heeft 

de tweede plaats stevig in handen. Het gat naar de eerste plaats waar Swift nu staat, lijkt te groot ge-

worden om die ploeg nog in te halen. Excelsior 2 en 3 zijn koploper met 1 punt voorsprong op nummer 2; bij 

het 2e heeft Swift 2 nog een wedstrijd minder gespeeld, dus dat vertekent het beeld. Excelsior 3 heeft wel evenveel wedstrijden 

gespeeld als Avanti 4. Het 3e moet dus de laatste twee wedstrijden “gewoon” winnen, en dan kan een kampioenschap gevierd 

worden. Mocht onverhoopt een punt verspeeld worden, en Avanti gelijkkomen op de eerste plaats, dan geldt het onderling resultaat 

en dat is helaas in het voordeel van Avanti. 

Excelsior 1 en 2 gaan aanstaande zaterdag naar Middelburg voor de wedstrijden tegen Swift 1 en 2. Voor het 2e is winst cruciaal als 

het om een kampioenschap gaat. Anders gaat Swift 2 dat zeer waarschijnlijk pakken. 

Willeke 
 

Jeugd 

Appgroepen 

B1 (Wouter) speelt met 11-11 gelijk uit bij Ijselvogels. Spannende wedstrijd waarbij het beide kanten op kon vallen! Gelijk gespeeld 

met te veel individuele fouten en een iets te lage afronding. 

B3 (Bob) Excelsior B3 wint met 1-8, na een wat stroevere eerste helft met een ruststand van 1-2 worden in de tweede helft de kansen 

wel afgerond! De punten gingen verdiend mee terug naar Delft! 

C1 (Okker) wint 1-13, met goed spel, volgens onze invalcoach Sander :) 

D2 (Simon) wint met 10-8 na een spannende wedstrijd! 

E1 (Lisette) wint met 10-9, wat een spanning maar wat hebben we weer geknokt! Het blijft leuk om te zien dat we steeds meer 

terugzien van wat we trainen 

E2 (Anouk) 5-3 gewonnen van Eibernest. Was leuke wedstrijd om te zien, uit de ruimte naar binnen veel geschoten ook. Helaas 

afscheid moeten nemen van Pjotr die vandaag ze laatste wedstrijd speelde! Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe sport! 

E3 (Jazz) heeft gewonnen met 6-4 van Weidevogels. De eerste 10/20 minuten waren beetje slap, daarna goed hersteld. Laatste 10 

minuten waren super en hebben we ervoor gevochten. Veel geschoten helaas nog wel veel pech maar de goals die gemaakt zijn erg 

goed! 

F1 (Maarten) verliest met 22-7 van een goed Valto F1. Kids hebben heel erg hun best gedaan. En als trainer heb ik toch weer 

bepaalde zaken gezien waar ik blij van word. 

F3 (Elvira) heeft met 33-3 gewonnen van fortuna. Was een aparte wedstrijd....... 

F4 (Fleur) verliest nipt in de laatste minuut met 9-10 na heel de wedstrijd voor te hebben gestaan. Het was een leuke wedstrijd en 

de kids waren goed aan elkaar gewaagd! 
 

Valto F1 - Excelsior F1 

Daar waar we vorige week behoorlijk vroeg aan de bak moesten, mochten we nu een soort van uitslapen. We hoefden immers pas 

kwart over tien te verzamelen om een uurtje later te beginnen aan de wedstrijd tegen Valto F1. En waar we dachten dat het vroege 

tijdstip van vorige week debet was aan het mindere begin van die wedstrijd, waren we vandaag hoopvol op een goed begin met fitte, 

energieke kinderen. De wedstrijd begint met Tijn en Elize langs de lijn en Mees, Milou, Emme en Stefan in de basis. De eerste aanval 

is van Valto en daar waar ze hier nog een aantal kansen missen, zien we ze binnen enkele minuten op een 4-0 voorsprong komen. 

Inmiddels is Tijn er dan voor ons als superspeler ingekomen. We zien een goed spelend Excelsior, maar Valto is gewoon een maatje 

te groot. Nadat Stefan een mooie kans mist, weet Emme de 4-1 te scoren, maar ook Valto weet de korf weer te vinden. Superspeler 

Tijn heeft een zuiver schot en brengt de stand in het eerste kwart op 5-2.  
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Wedstrijden 

Het tweede kwart wordt Tijn gewisseld voor Elize en bij Valto vindt er ook een wissel plaats bij de heren. 

De heren van Valto lijken het verschil te maken en in korte tijd weten ze er weer drie raak te schieten. 

Tijn komt er weer in voor Elize en lijkt wat beter bestand tegen de Valto-heren, maar toch schieten ze nog 

eens 3 keer raak en brengen daarmee de ruststand op 11-2. 

Na de rust komt Elize er weer in, ditmaal voor Milou en direct is er een mooie aanval van Excelsior. waarbij Tijn de bal via Elize er 

mooi in schiet en de afstand iets verkleind naar 11-3. Maar Valto blijft heel goed spelen en is niet onder de indruk van Excelsior, ze 

blijven volop aanvallen en brengen de score voor het einde van het derde kwart op 21-4. Elize weet de vierde voor Excelsior er mooi 

in te schieten. Het vierde kwart begint met mooie scores van Tijn en Mees. Excelsior blijft vechten voor wat ze waard is, wat compli-

menten verdiend. In de laatste minuten weten zowel Valto als Elize nog te scoren waarmee de eindstand op 22-7 komt. Applaus 

klinkt na de wedstrijd van de tribunes, niet alleen een leuke wedstrijd gezien, maar ook mooie strafworpen na afloop die Excelsior 

dan mooi wel even wint. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

zaterdag 18 februari 

team opstelling reserve 

1/2 
Jill, Joyce, Leanne, Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone 

Jasper, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Vito?, Wouter 

 

worden gevraagd (S3) 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Kayleigh 

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

worden gevraagd 

4 
Christiane, Cynthia, Marloes, Nicole 

Bob, Koen, Sander de H., Sander v. V. 

Maaike (A2) 

Marijn (A2) 

5 vrij  

6 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Eline, Fleur, Loes 

Erik de K., Mario?, Micke, Theo 

 

Thijs, Wesley (S5) 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Jop, Maarten, Mart, Pim 

 

A2 
Isabella, Lonneke, Maaike, Noa 

Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley 

 

A3 
Femke, Fleur, Josanne, Linda, Robin, Sanne, Veerle, GEBLESSEERD: Denise 

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Myrthe, Isa 

Arjen, Timon, Dirk, Sydney?, Wouter 

 

Mark (B2) 

B2 
Dieuwke, Liekke, Lucía, Linsey  

Mark, Nico, Rick  

Fleur (A3), Aniek (C1)  

Gijs (B3), Paul (C1)  

B3 
Chiméne, Nathalie, Nadine, INVALLEN: Dieuwke/Liekke (B2), GEBLES.: Iris  

Daan, Gijs, Mark, Luuk 

 

Rick, Nico (B2) 

C1 
Aniek, Romy, Mirre, Inger, Eva 

Joran, Joshua, Paul, Thom 

 

David (D2) 

D1 
Guusje, Maya, Renske, Ryanne, Vera AFWEZIG: Maud 

Cas, Nathan, Wouter 

Romy, Zoë (E1) 

D2 
Annelin, Cristina, Demi, Joya, Julia, Sara  

Abel, David, Martin, Thijs  

 

 

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Melissa, Puck 

Marten, Thomas 

 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

F4 
Emma, Femke, Roemjana  

Demian, Björn, Senne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Wedstrijden 

 

Programma 

zaterdag 18 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

R3R 16173 Excelsior 3 - Valto 3 14:00 15:00 Ben, Ronald D. Hoekstra 9:30-14:30 Erik de Koning tel.nr. in e-mailuitgave 

R5H 5226 Excelsior 4 - De Meervogels 5 17:45 18:45 Wouter Micke Vrolijk 14:30-16:30 Marloes van Egdom 

R5E 5210 Excelsior 6 - Avanti 6 15:15 16:15 Rob Piet Ekelmans 16:30-18:30 Sander van Vliet 

A1F 18900 Excelsior A1 - Maassluis A1 16:30 17:30 Luuk, Nikki E. Krop 18:30-20:30 Fabian Mastenbroek 

B1F 20166 Excelsior B1 - Nieuwerkerk B1 13:15 14:00 Wouter scheidsrechter Excelsior   

B5E 6761 Excelsior B3 - Avanti B6 12:15 13:00 Bob, Mario Rob Müller   

D3E 8416 Excelsior D1 - ODO D2 11:15 12:00 Sander, Wouter Hanna van Dam   

E3E 9742 Excelsior E3 - ONDO E6 10:30 11:00 Jazz Jasper Koops   

F1D 10183 Excelsior F1 - Achilles F2 10:30 11:00 Isa, Maarten Lonneke van Halem   

F2E 10481 Excelsior F2 - ONDO F3 10:30 11:00 Daan, Sven Maaike Westerman   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1E 12833 Swift 1 - Excelsior 1 16:45 19:50 Frank Sportcomplex De Sprong, Middelburg regelt Nelleke 

R1E 15988 Swift 2 - Excelsior 2 15:45 18:35 Maarten Sportcomplex De Sprong, Middelburg regelt Nelleke 

A2L 18890 Avanti A2 - Excelsior A2 14:30 15:50 Denise, Job Sportcentrum De Viergang, Pijnacker Isabella, Lonneke, Daan 

A4A 5810 De Meervogels A3 - Excelsior A3 9:30 11:00 Erik, Nathan, Wesley Sporthal De Veur, Zoetermeer Denise, Linda, Rick 

B5B 10946 SEV B1 - Excelsior B2 16:45 18:00 Nynke Sportcentrum De Fluit, Leidschendam regelen contactouders 

C5B 7283 Valto C4 - Excelsior C1 13:15 14:15 Mart, Pim Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

D2E 8431 ALO D1 - Excelsior D2 10:00 11:00 Simon, Vito HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 

F3G 11191 Fortuna/Delta Logistiek F5 - Excelsior F3 aw 9:30 10:00 Elvira Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

F3H 11278 Fluks F1 - Excelsior F4 11:30 13:00 Fleur Sporthal De Overkant, Noordwijk regelen contactouders 

▪ Sporthal open van 10:30 tot 20:30; het restaurant heeft andere openingstijden 

▪ Training pinguïns: zaterdag 11:00, Brahmslaan, trainers Marit & Ciska 

▪ Peuterpret: zaterdag 11:00, Brahmslaan, trainer Christiane 

maandag 20 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

F3G 11201 Excelsior F3 - ODO F3 17:30 18:00 Elvira ?? 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 18-02-2017 16047 R2M WION 3 - RWA 3 14:45 KNKV Jos van Velzen WION-hal, Rotterdam 

http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingen 

Trainingsschema zaal 20 februari t/m 2 maart 

Op alle onderstaande dagen wordt er getraind in sporthal de Buitenhof. 

datum tijd teams inhaalwedstrijd 

maandag 20 februari 18:00-19:00 E- en F-teams Excelsior F3 – ODO F3 

maandag 20 februari 19:00-20:00 A3 en B3  

woensdag 22 februari 20:00-21:00 A2, S4 en S5  

donderdag 23 februari 18:30-19:30 C1, D1 en D2  

woensdag 1 maart 20:00-21:00 S4, S5 en S6  

donderdag 2 maart 19:30-20:30 S3 en A1  

donderdag 2 maart 20:30-22:00 S1 en S2  
 

Trainingsschema zaal t/m 16 februari 

  maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof 

17:30-18:30   B2/C1 - D1      

17:45-18:45     E1/E2/E3 - F-groep 

18:00-19:00 A3 - E1/E2/E3 - F-groep   B3 - D2     

18:30-19:30   A1 - A2   B2 - D1 - D2  

18:45-19:45     B1 - C1 

19:00-20:00 S4+S5 - B3   A2 - A3     

19:30-20:30   S3 - B1      

19:45-20:45     S3 - A1 

20:00-21:00     S4 - S5     

20:30-22:00   S1+S2      

20:45-22:15     S1+S2 

21:00-22:00     S6     
 

Schema Excelsiorprogramma 

    BLOK 6 4E KWART ZAAL 

  dag/tijd locatie week 13/2-16/2 

B1 di 19:30-20:30 Kerkpolder Tim Heemskerk 

B2/C1 di 17:30-18:30 Kerkpolder Piet Ekelmans 

B3 ma 19:00-20:00 Buitenhof Linda Heemskerk 

D1 do 18:30-19:30 Kerkpolder Robert Plomp 

D2 wo 18:00-19:00 Buitenhof Reinier van den Hoek 

E-groep ma 18:00-19:00 Buitenhof Hetty de Graaf 
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Trainingen 

Pinguïntraining 

Op enkele data in onderstaand schema vindt naast de pinguïntraining ook peuterpret plaats (aangegeven 

in kolom “trainers peuterpret”). Meer weten over de training van onze allerkleinsten? Zie de pagina’s op de website, pinguïntraining 

en peuterpret. 

aanvangstijd training: 11:00u 

datum locatie trainers pinguïntraining trainers peuterpret 

zaterdag 18 februari Brahmslaan Marit & Ciska Christiane 

zaterdag 25 februari geen training  

zaterdag 4 maart geen training  

zaterdag 11 maart Brahmslaan Leanne & Ciska nader te bepalen 

zaterdag 18 maart geen training  
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) 

maandag 13 februari Reinier 

maandag 20 februari Ryan 

maandag 27 februari Voorjaarsvakantie 

maandag 6 maart Henk 

maandag 13 maart Joyce en Sharmaine 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/34/pinguins
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/39/peuterpret
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Kalenders en roosters  

C.K.V. EXCELSIOR 

DAGELIJKS BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Micke Vrolijk  

BESTUURSLEDEN  

Technische Zaken 

senioren/junioren: Maarten Taffijn 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIE S  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL M EDIA  

   

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Leo Schouten 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Maarten Taffijn 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Nicole Buis-van den Hooff 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Linda, Job, Desiree 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

15 februari Reservering kantine Paal Centraal 

18 februari Reservering kantine Stefan Dijkgraaf 

20 februari Reservering kantine Paal Centraal 

20-23 februari Collecte Jantje Beton 

26 februari Reservering kantine Shera Desaunois 

17 maart Bierproeverij 

25 maart DKC jeugdtoernooi (B t/m F) 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

17 juni Dubbelschiettoernooi 

24 juni Schoolkorfbaltoernooi 

26 augustus Excelsior jeugdtoernooi 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met 

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Videoregistratie Excelsior 1 

datum wedstrijd aanv team dat filmt aanw 

11-3-2017 Excelsior 1 - DES 1 18:50 Excelsior B1 18:15 

Hierboven het rooster voor het filmen van de thuiswedstrijden van Excelsior 1, in 

het zaalseizoen altijd in de Buitenhof. De videoregistraties worden door de staf en 

spelers gebruikt om te verbeteren. Van de teams die zijn ingedeeld dienen twee 

spelers op het genoemde tijdstip aanwezig te zijn om eventueel uitleg te krijgen. 

De teamspelers dienen onderling af te stemmen wie het filmen doet. Afmelden 

voor het filmen is niet mogelijk. 
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