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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-mailtuitgave 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 

Net zoals voorgaande jaren zullen wij dit jaar 

twee dagen collecteren voor Jantje Beton. 

De collecte wordt dit jaar gehouden van 11 

tot en met 25 februari 2017. Jantje Beton wil 

dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk bui-

ten kunnen spelen in hun eigen buurt. Met 

de collecte is 50% van de opbrengst voor 

onze club. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton. Zo komen we met 

elkaar in actie voor meer buitenspelen! 

Dit jaar zullen wij in de Voorhof (deel tussen de spoorlijn en Voorhofdreef), de Kuy-

perwijk en Ecodus collecteren. Wij zouden het erg leuk vinden om dit samen met 

de pupillen (vanaf de E) en aspiranten te doen. De kinderen zullen onder begelei-

ding van Junioren en Senioren collecteren. Kinderen zullen nooit alleen aan de deur 

staan, ze zullen altijd in de gaten gehouden worden door de begeleiders. Overigens 

mogen ouders ook meelopen. 

De volgende teams worden op de volgende dagen verwacht. 

dag teams begeleiding verzamelen 

Dinsdag 21 februari 

18:00-20:00 

A1, A2, B1, B2, C1, D1 Excelsior 1 & 2 & 3 Voorhof: 

Parkeerplaats Minervaplein 

Woensdag 

22 februari 18:00-20:00 

A3, B3, D2, E1, E2, E3 Excelsior 4 & 5 & 6 Ecodus & Kuyperwijk: 

Parkeerplaats Ring Pass 

We maken er een gezellige tijd van! De ervaring leert dat het altijd leuke avonden 

zijn, waarop teams dichterbij elkaar komen omdat ze eens iets anders samendoen 

dan korfballen. Pupillen en aspiranten mogen natuurlijk ook vriendjes en vriendin-

netjes meenemen. 

Iedere dag zal er gecollecteerd worden van 18:00 tot 20:00 uur. De planning is ge-

maakt om zoveel mogelijk teams te laten lopen op dagen dat ze ook trainen. Alleen 

voor de E-teams is dit niet gelukt. Qua inpasbaarheid met de trainingen die wel 

doorgaan, hebben we ervoor gekozen om op twee dagen te collecteren. Omdat we 

ook twee wijken toegewezen hebben, zullen we op de dinsdag in Voorhof collec-

teren, en op woensdag in Ecodus en Kuyperwijk. We verzamelen op een plek in die 

wijk. Op dinsdag op het Minervaplein en op woensdag op de parkeerplaats van 

Ring Pass, Westblok 1. We verzamelen dus niet bij sporthal de Buitenhof. 
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Zonnepanelen 

De zonnepanelen zijn geleverd en liggen op het dak van onze kantine. 

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: foto's van het resultaat hebben in de 

krant, op onze website en de website van de gemeente Delft gestaan. 

De aankoop van de zonnepanelen is gegaan zoals afgesproken met de 

leden tijdens de laatste jaarvergadering. Eerst heeft de kascommissie de 

voorgenomen aankoop onderzocht. De kascommissie heeft op basis 

van het onderzoek een positief advies gegeven aan het dagelijks be-

stuur. Daarna is een lening met een lage rente aangevraagd bij het sti-

muleringsfonds Volkshuisvesting, door tussenkomst van de gemeente 

Delft. Deze lening is toegewezen en hiermee zijn de zonnepanelen aan-

gekocht. Gelijktijdig is ook een subsidie aangevraagd op basis van de 

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccom-

modaties. Deze subsidie (€4.100,-) is toegewezen. Hoera! Last but nog 

least is een sponsorcontract voor 3 jaar afgesloten bij de leverancier van 

de zonnepanelen. Het sponsorbord van Solar-box staat inmiddels langs het veld.  

De aankoop van de zonnepanelen is niet de enige actie geweest om energie te besparen in en rond de kantine. Afgelopen jaar zijn 

ook de koel- en vriesapparatuur vervangen door energiezuinigere apparaten. 

Op naar een energieneutrale vereniging! 

Conno van der Pijl 
 

Eén ingang voor wedstrijdverslagen 

Heb je als ouder, coach, supporter of anderzijds een mooie wedstrijd gezien? En wil je dezen en genen hiervan deel maken door  een 

wedstrijdverslag in te dienen? Dat kan al geruime tijd bij onze vereniging, via de site (wordt gepubliceerd op de site) of via een mail 

aan Korfpraat (wordt gepubliceerd in de Korfpraat). 

Om een wedstrijdverslag zowel op de site als in de Korfpraat te krijgen, zijn er twee handelingen nodig (indienen site en mailen). Niet 

handig. Daarom heeft de webmaster het vanaf heden mogelijk gemaakt dat een verslag dat ingediend is via de site automatisch 

wordt doorgestuurd naar de redactie van de Korfpraat. 

Kortom, dien vanaf nu een wedstrijdverslag in via de site om het zowel op de site als in de Korfpraat te laten publiceren. Bij Excelsior 

kunnen we het zowel leuker als makkelijker maken! 
 

Wouter  in z i jn hemd  

Wouter Netto (D1) is zijn oranje inschietshirt met nummer 66 kwijt. Als je deze hebt gevonden, wil je ajb contact opnemen met de 

redactie. We kunnen hem toch niet in zijn hemd laten staan!? 
 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  27 4 

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 komende 2 weken (20 februari tot 4 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 

Inhaalwedstrijden voor de C1, D1, F1 en F3 (2x) en vervallen wedstrijd F3 

Op 4 maart zullen de C1, D1 en F1 inhaalwedstrijden gaan spelen. Dit is wel in de voorjaarsvakantie. 

De wedstrijd van D1 die niet door is gegaan was een uitwedstrijd, maar omdat Lynx niet is komen opdagen wordt dit nu dus een 

thuiswedstrijd!! Het is dus geen fout. 

De wedstrijd van F3 van aanstaande zaterdag 25 februari gaat niet door! Dijkvogels kan geen team op de been brengen. De wedstrijd 

wordt waarschijnlijk ingehaald op woensdag 15 maart. 

Ingelasten wedstrijden 

maandag 20 februari, sporthal de Buitenhof 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

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

zaterdag 4 maart, sporthal de Buitenhof 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

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

D3E 11522 LYNX D1 - Excelsior D1 12:15 1300 Sander, Wouter Excelsior 

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

zaterdag 18 maart, uit 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches scheidsrechter autorijders 

F3G 11505 ALO F4 - Excelsior F3 9:00 10:00 Elvira HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 
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Vervallen wedstrijden 

zaterdag 25 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches 

F3G 11212 Dijkvogels F2 - Excelsior F3 9:00 10:00 Elvira 
 

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 

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 
 

Kampioenschap C1 

Afgelopen zaterdag is de C1 kampioen geworden! C1 gefeliciteerd met het kampioenschap! De medailles zullen jullie ontvangen 

voor de wedstrijd van Excelsior 1 op zaterdag 11 maart. Jullie worden allemaal op 11 maart om 18:15 in Excelsiorshirt in sporthal de 

Buitenhof verwacht. 
 

Periode vanaf maandag 13 maart 

De laatste zaaltrainingen zijn op donderdag 9 maart. In de week vanaf maandag 13 maart tot en met donderdag 16 maart wordt er 

niet getraind door de B t/m F-teams. De veldtrainingen zullen beginnen op dinsdag 21 maart. Op zaterdag 25 maart doen alle B t/m 

F-teams van CKV Excelsior mee aan het DKC-toernooi. Het toernooi duurt van 9:30-14:15. Op zaterdag 1 april zal de voorjaarscom-

petitie veldkorfbal van start gaan. De laatste competitieronde staat gepland op zaterdag 27 mei. De korfbalbond is nu al druk bezig 

met het programma voor de voorjaarscompetitie. Zodra het definitief bekend is, zullen wij het publiceren in een extra editie van ons 

clubblad de Korfpraat. 
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Kampcommissie 

Kampflits! 

 

Met Pinksteren gaan we weer met de vereniging op kamp. Van vrijdag 2 juni t/m maandag 5 juni 2017, 

gaan we naar groepsaccommodatie De Roerdomp in Westelbeers (Noord-Brabant). Deze schitterende 

nieuwbouwaccommodatie is gelegen in een landelijke bosrijke omgeving. 

Het thema van het kamp is ‘Fiesta Mexicana’. Het hele weekend zal dus in het teken staan van dit thema, 

met bijbehorende spellen, Bonte avond en nog veel meer. Het belooft dus een gezellig Mexicaans feestje 

te worden! 

Heb je nog leuke ideeën of attributen om het kamphuis te versieren, bel of mail dan naar Jesse. 

De kosten zijn voor pupillen/aspiranten € 67,50 en voor senioren/junioren/trainers/begeleiders € 77,50,- p.p. De 1e termijn wordt 

rond 25 februari a.s. automatisch geïncasseerd. De 2e termijn volgt in april.  

Heeft u nog vragen of wensen omtrent deze incasso, neem dan contact op met Wilco de Koning of Henk. 

Momenteel hebben maar liefst 83 personen zich opgegeven. Hieronder vinden jullie het overzicht met 

alle deelnemers. We hebben in sommige categorieën nog maar een paar slaapplekken over! Heb je 

ook zin om mee te gaan, geef je dan zo snel mogelijk op via www.ckv-excelsior.nl/kamp. Wij zullen je 

dan z.s.m. laten weten of je nog mee kan of niet! 

# naam team # naam team # naam team # naam team 

1 Ryan Heemskerk 1/2 22 Loes van Domburg 6 43 Indi Jorritsma B1 64 Fenna van den Berg E1 

2 Merit Heijink 1/2 23 Eline Baks 6 44 Isa Jorritsma B1 65 Zoë Ekelmans E1 

3 Jesse Ekelmans 1/2 24 Jazz Heemskerk A1 45 Arjen Pel B1 66 Romy Pronk E1 

4 Vito Heemskerk 1/2 25 Gina Atzei A1 46 Wouter de Boer B1 67 Kilian Frenken E2 

5 Simone Ruitenbeek 1/2 26 Jop de Boo A1 47 Timon Kuijper B1 68 Justin Schuch E3 

6 Sander Rensen 1/2 27 Pim Swinkels A1 48 Liekke de Ruiter B2 69 Britt Albers E3 

7 Jasper Veerman 1/2 28 Mart de Boo A1 49 Mark Jansen B2 70 Sten Berghout E3 

8 Marieke Zelisse 1/2 29 Anouk de Vreede A1 50 Inger Dieteren C1 71 Anne Hanefeld E3 

9 Shera Desaunois 1/2 30 Fabian Mastenbroek A1 51 Joshua Mangert C1 72 Bertjan Bron Geen 

10 Okker van Batenburg 3 31 Daan Arkesteijn A2 52 Aniek Jansen C1 73 Lisanne Bron Geen 

11 Sven de Vreede 3 32 Noa Jorritsma A2 53 Romy Verschoor C1 74 Henk Halbe Geen 

12 Hanna van Dam 3 33 Maaike Westerman A2 54 Joran van Eeken C1 75 Margreet Halbe Geen 

13 Marloes van Egdom 4 34 Wesley Timp A2 55 Thom van der Drift C1 76 Danique Halbe Geen 

14 Sander de Hoog 4 35 Marijn Müller A2 56 Maud van der Gaag D1 77 Andrea Veraart Geen 

15 Cynthia Westerman 4 36 Jasper Koops A2 57 Ryanne van der Linden D1 78 Ronald de Vreede Geen 

16 Bob van der Leeden 4 37 Veerle Müller A3 58 Guusje Halsema D1 79 Roy van Leusden Geen 

17 Job van den Berg 5 38 Denise Glaser A3 59 Julia Zondervan D2 80 Dik van der Reijken Geen 

18 Nynke Sevinga 5 39 Reinier Koole A3 60 David Mangert D2 81 Koen van Domburg Geen 

19 Lynn Heemskerk 5 40 Myrte Sevinga B1 61 Demi van der Reijken D2 82 Juan Zondervan OT 

20 Erik de Koning 6 41 Dirk van Leipsig B1 62 Joya van Horssen D2 83 Pauline Valkenburg OT 

21 Carolien Noorlander 6 42 Geeske van Batenburg B1 63 Sara Gadeed D2    

 

http://www.ckv-excelsior.nl/kamp
https://www.ckv-excelsior.nl/kamp
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Kampcommissie 

Voor alleen de junioren en senioren worden ook dit kamp weer speciale activiteiten georganiseerd. 

Deelname is uiteraard niet verplicht! Jullie hebben allemaal hierover een mail ontvangen. Wij vragen 

jullie zo spoedig mogelijk je keuze door te geven, zodat we de activiteiten kunnen reserveren (zie hieronder). 

De KampCom, 

Simone, Vito, Jesse, Job & Henk 
 

Junioren- en seniorenactiviteiten tijdens kamp 

Kamp 2017 komt eraan en ook deze keer hebben we speciaal voor alle junioren en senioren leuke extra activiteiten gepland waar je 

je voor kunt opgeven. Dit jaar is er keuze uit vier onderdelen, waarvan je er aan maximaal twee kunt deelnemen. 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. 
 

https://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 monniken 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. 
 

Excelsior and DKC Party 

De samenwerkende evenementencommissies van Ex-

celsior en DKC nodigen je graag weer eens uit voor 

een knalfeest! Op zaterdag 8 april zal er in het club-

huis van Excelsior 't Veld een groot feest losbarsten, 

speciaal voor DKC-ers en Excelsiorianen.  

De toegang is exclusief voor leden, sponsoren en re-

laties van Excelsior en DKC. Toegang is gratis! Het 

feest begint 22:30 uur en duurt tot 3:00 uur. Vergeet 

geen legitimatie mee te nemen i.v.m. NIX18. 

Vragen: ec@ckv-excelsior.nl

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/806-speciaalbieravond-op-excelsior
mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijden 

Uitslagen 

18 februari 2017 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R3R 16173 Excelsior 3 - Valto 3 21 10 

R5H 5226 Excelsior 4 - De Meervogels 5 13 12 

R5E 5210 Excelsior 6 - Avanti 6 13 17 

A1F 18900 Excelsior A1 - Maassluis A1 19 14 

B1F 20166 Excelsior B1 - Nieuwerkerk B1 14 16 

B5E 6761 Excelsior B3 - Avanti B6 7 3 

D3E 8416 Excelsior D1 - ODO D2 3 7 

E3E 9742 Excelsior E3 - ONDO E6 7 1 

F1D 10183 Excelsior F1 - Achilles F2 19 5 

F2E 10481 Excelsior F2 - ONDO F3 9 9 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 12833 Swift 1 - Excelsior 1 19 17 

R1E 15988 Swift 2 - Excelsior 2 19 20 

A2L 18890 Avanti A2 - Excelsior A2 14 3 

A4A 5810 De Meervogels A3 - Excelsior A3 17 9 

B5B 10946 SEV B1 - Excelsior B2 6 4 

C5B 7283 Valto C4 - Excelsior C1 4 9 

D2E 8431 ALO D1 - Excelsior D2 11 6 

F3G 11191 Fortuna/Delta Logistiek F5 - Excelsior F3 8 14 

F3H 11278 Fluks F1 - Excelsior F4 4 3 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 en 2 in het Zeeuwse Middelburg tegen Swift 1 en 

2. Swift 1 zou bij winst op Excelsior 1 kampioen worden, en dat deed het ook. Het 1e bood 

flink tegenstand, maar vormde uiteindelijk niet echt een bedreiging. De eindstand werd 19-

17. 

Bij de wedstrijd daarvoor, Excelsior 2 tegen Swift 2, ging om al dan niet uitgeschakeld zijn 

voor een mogelijk kampioenschap, waarbij ook Sparta 2 nog een belang heeft. Met Vito die 

na 3 weken blessure heel erg met scherp schoot, was het Excelsior 2 dat de winst pakte. Het 

winnende doelpunt (19-20) kwam ook uit de handen van Vito. 

Excelsior 3 had ’s middags al gespeeld tegen het laag geklasseerde Valto 3, en haalde met 

21-10 weer eens flink uit. Later op de dag bleek dat beide concurrenten een puntje hadden 

laten liggen. Dus ook hier hele goede vooruitzichten op de titel. 

Excelsior 5 was vrij, en ook Excelsior 4 en 6 speelden thuis. Excelsior 4 wist weer eens te winnen; met 13-12 werd De Meervogels 5 

verslagen. Helaas was Avanti 6 te sterk voor het Excelsior 6, dat speelde met invallers Wesley en Thijs; het werd een 13-17 nederlaag. 

De wedstrijdsportcompetitie ligt nu 2 weken stil en dan is er nog 1 speelronde te gaan op 11 maart. Excelsior 1 staat nu op de 2e 

plaats, waar Swift dus inmiddels kampioen is. Het 1e kan nog worden gepasseerd door Vriendenschaar. In de poules bij Excelsior 2 

 

 

 

 

 

 

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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en 3 staan voor concurrenten op 4 maart nog inhaalwedstrijden gepland. Voor beide ploegen geldt 

dat gelijkspelen in de laatste wedstrijd voldoende is voor het kampioenschap. Bij het 3e promoveren 

ook de beste 8 (van 24) nummers 2, dus daar zijn nog extra kansen wat dat betreft.  

In elk geval op 11 maart twee kampioenswedstrijden: Excelsior 2 – DES 2 en DES 4 – Excelsior 3. 

Willeke 
 

Jeugd 

Excelsior F1 - Achilles F2 

F1-toppers naderen League-niveau in Buitenhof 

Tijd voor revanche! Na een nederlaag in sporthal Ockenburgh een aantal maanden geleden stond vandaag om 11h de return op het 

programma tegen Achilles. Een partij der subtoppers in de 1e klasse. De tegenstander die zijn gelijknamige naam dankt aan de 

dappere strijder tegen Troje, een figuur uit de Griekse Mythologie, kwam deze 18e februari in de Buitenhof bedrogen uit. Het Excelsior 

van coaches Isa en Maarten liet werkelijk geen spaan heel van zijn tegenstander. 

De eerste helft begonnen de eerste vier toppers (Tijn, Stefan, Emme en Elize) als een speer. Via vlotte combinaties werd het al snel 

tijd voor het inbrengen van een superspeler bij de tegenstander (3-0). Met vijf tegen vier is het altijd heel even zoeken en afwachten 

hoe het spel zich verder ontwikkelt, maar verdedigen, door de heer/dame met bal vrij te laten werd perfect opgepakt door de Excel-

sior-toppers. De score werd via vloeiende aanvallen verder opgevoerd naar 12-4 en daarmee was de ruststand een feit. 

Na een korte break werden Milou en Mees als frisse krachten ingebracht en mochten Stefan en Emme de arena verlaten. Combinatie 

op combinatie volgde en Achilles was niet bij machte om de Excelsior-machine af te stoppen: 13-4, 14-4, 15-4, 16-4, 17-4, 18-4, het 

ging maar door en de hiel van Achilles werd helemaal bloot gelegd. Fantastische schoten, uitstekend samenspel, in balbezit vonden 

de “ditmaal in het oranje gekleurd” Fantastic Four elkaar blindelings en bij balbezit van de tegenstander werd er voor iedere centi-

meter in de thuishal gestreden. Scores werden vandaag geteld voor Elize (5), Tijn (3), Stefan (3), Milou (3), Emme (3) en Mees (2). De 

einduitslag van 19-5 was dik en dik verdiend. Nog twee wedstrijden te gaan in deze zaalcompetitie en een tweede plaats in de League 

voor F-spelers ligt nog in het verschiet. Met een dubbele confrontatie tegen Fiks is alles nog mogelijk in deze poule des doods. 

Razende Reporter 
 

Excelsior F2 - ONDO F3 

Vandaag staat de topper tegen koploper ONDO op het programma en daar gaan we lekker voor zitten. We spelen thuis en de 

verwachting is dat het een spannende wedstrijd wordt. In de vorige wedstrijden viel mij op dat de eerste 5 minuten het lastigste zijn 

en daarna komen onze toppers los. Vandaag was daar niets van te zien en gingen ze gelijk voortvarend van start. De startopstelling 

was Thomas, Demi, Marten en Melissa. Wat vooral opviel was het goed kijken wie er vrij stond en dit ook te belonen met een goede 

pass. Beide teams waren sterk in het onderscheppen en de wedstrijd bleef heen en weer golven. Ook leuk om te zien is dat ze van 

elkaar weten wat hun sterke punten zijn en daar ook gebruik van maken. Thomas, die over het hele veld samen met Marten veel 

ballen onderschept en hierdoor de dames veel kansen gunt om mooie scores te laten zien. Demi en Puck die goed vrij weten te staan, 

Melissa die steeds makkelijker gaat scoren en niet moe lijkt te worden. Ondanks even voor gestaan te hebben, vond ik de 9-9 

gelijkspel wel het wedstrijdbeeld en hebben we een hele leuke wedstrijd gezien, waar niemand verzaakt heeft (ook de complimenten 

voor Sven en Daan die heel goed de wedstrijd lezen). 

Ga zo door, kanjers ;) 

Melvin Moleveld 
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Fortuna/Delta Logistiek F5 – Excelsior F3 

Zaterdag stond voor de F3 de uitwedstrijd tegen Fortuna op het programma. Na de 33-3 tegen dit team 

de week ervoor in de thuiswedstijd was enige arrogantie wel zichtbaar in het team. En ondanks de waarschu-

wingen van coach en ouders dat het altijd kan spoken in de ijskoude hal van onze stadsgenoten bleven de kinderen vol zelfvertrou-

wen. 

Ze leken in het eerste kwart het gelijk aan hun kant te hebben. Na de openings-

goal van Daniel scoorden Jurjen, Kelly en Justin 3x zodat we met 0-6 de eerste 

rust ingingen. Fortuna had echter wel geleerd van vorige week en had een derde 

coach aangesteld: een mental coach. Dit had effect, want waar vorige week For-

tuna’s superspeler het geheel liet afweten, was hij nu overal op het veld te vin-

den. Net als de andere Fortuna spelertjes trouwens. Het tweede kwart was 

daarom voor hun. Ze wisten drie keer te scoren en de twee doelpunten die Lise 

en Daniel daartegenover zetten, bracht de ruststand op 3-9. 

De sfeer tussen de kinderen van Fortuna en Excelsior was intussen uitstekend. 

Dit was te merken tijdens de rust, toen het spel in een mengvorm van rugby, 

basket- en korfbal werd voortgezet door vrijwel alle kinderen. De - overigens uitstekend fluitende - scheidsrechter floot voor de 

tweede helft en Fortuna kwam fel en geconcentreerd uit de startblokken. Drie keer achter elkaar werd er gescoord: 6-9. Het thuisfront 

begon al te twijfelen of hetzelfde team van Fortuna werd ingezet (jazeker!), of ze met 6 speelden (gewoon met 5!) en de spanning 

begon ook op de bank te groeien. Gelukkig herpakte Excelsior zich en Lise en Jurjen brachten een veilige marge terug. We gingen 

met 7-11 de laatste rust in. Opnieuw was Fortuna ingelopen… 

Direct werd de 8-11 gescoord, maar toen werd de F3 eindelijk en net op tijd goed wakker. Achterin werd geen ruimte meer wegge-

geven zodat Fortuna geen kansen meer kreeg. Justin, Daniel en opnieuw Justin bouwden de score uit en zo kwamen we met enige 

schrik vrij. Eindstand 8-14. 

Twee uur later werd bekend dat naaste concurrent ALO de punten had laten liggen in Maasland. Ondanks de wat matige wedstrijd 

zijn de kids weer 2 punten uitgelopen en met een resultaat van 22 punten uit 11 wedstrijden kun je je natuurlijk wel een beetje 

arrogantie veroorloven ;-) 

Hans de Knegt 
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Opstellingen 

maandag 20 februari 2017 

team opstelling reserve 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

25 februari 2017 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 
Christiane, Nicole, Danique?, Nynke, Annebertien 

Bob, Koen, Nathan, Thijs, Wesley 

 

5 vrij  

6 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 
Dieuwke, Liekke, Lucia, Linsey  

Mark, INVALLEN: Gijs, Mark (B3), Joshua (C1), AFWEZIG: Nico, Rick 

Aniek (C1)  

Thom (C1) 

B3 vrij  

C1 vrij  

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

Cas, Nathan, Wouter, INVALLEN: David (D2) 

dame wordt geregeld 

D2 vrij  

E1 vrij  

E2 
Hennieke, Sofie, AFWEZIG: Marlou 

Kilian, Jayden, AFWEZIG: Pjotr 

 

Sten (E3) 

E3 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

F4 vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

maandag 20 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

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

zaterdag 25 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R5H 5222 TOP/Quoratio 6 - Excelsior 4 17:45 19:25 Wouter Sporthal De Korf, Sassenheim Wouter, Christiane, Nicole 

B5B 6275 Phoenix B3 - Excelsior B2 10:45 12:00 Marieke, Nynke Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer regelen contactouders 

D3E 8297 VEO D3 - Excelsior D1 10:30 11:30 Sander, Wouter Sporthal Essesteyn, Voorburg regelen contactouders 

E3H 9902 ONDO E7 - Excelsior E2 8:45 10:00 Anouk, Gina De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

F3G 11212 Dijkvogels F2 - Excelsior F3 - wordt verplaatst naar 15 maart - 

▪ deze week geen pinguïntraining 

http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingsschema zaal 20 februari t/m 2 maart 

Op alle onderstaande dagen wordt er getraind in sporthal de Buitenhof. Tevens is het schema opgenomen 

wanneer welk team voor de collecte van Jantje Beton wordt verwacht. 

datum tijd teams opmerking 

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

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

dinsdag 21 februari 18:00-20:00 A1, A2, B1, B2, C1, D1 
Collecte Jantje Beton 

Verzamelen: Voorhof, parkeerplaats Minervaplein 

woensdag 22 februari 18:00-20:00 A3, B3, D2, E1, E2, E3 
Collecte Jantje Beton 

Verzamelen: Ecodus & Kuyperwijk, Parkeerplaats Ring Pass 

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

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

donderdag 23 februari 19:30-20:30 A1, B1 en B2  

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 6 maart t/m 9 maart 

  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     
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Pinguïntraining 

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

ven 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 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)  

woensdag 22 februari Ryan 21:00-22:00 Sporthal de Buitenhof 

maandag 27 februari Voorjaarsvakantie  

maandag 6 maart Henk  

maandag 13 maart Joyce en Sharmaine  
 

https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/34/pinguins
https://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: https://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, Job, Micke, Conno, Hans, Melvin, 

Razende Reporter 

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 

20 februari Inloopavond inzake samenwerking Excelsior/DKC 

21-22 februari Collecte Jantje Beton 

26 februari Reservering kantine Shera Desaunois 

17 maart Bierproeverij 

25 maart DKC jeugdtoernooi (B t/m F) 

8 april Excelsior and DKC party! 

21 april Reservering Max Havelaarschool 

24 mei Reservering Max Havelaarschool 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

17 juni Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni Reservering ROC Mondriaan 

24 juni Dubbelschiettoernooi 

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. 
 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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