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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 wor-

den alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de dagdienst (telefoon-

nummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Junioren A spelers  

Thijs Arkesteijn  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

Ans van Doormaal**  

Pupillen D, F, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen E scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*/** afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

20:00(*)/21:00(**). Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds over-

macht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Openstaande vacatures 

j u r y v o o r z i t t e r  s ch o t k lo kb ed ien e r  t i jd wa a rn em er  

r ed a c t eu r  v a ca t u res  co ö rd in a to r  m a a t s cha p p e l i j ke  s t a g e  

v e r s l a g g ev e r  s e lec t i e  t ea m b eg e le id e r  E x ce l s io r  2  b eh ee rd e r  k led in g l i j n  

 

Nieuwjaarsreceptie  

Op vrijdagavond 5 januari 2017 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar 

hadden we een zeer gezellige receptie met een hoop mensen. Komen jullie dit jaar 

allemaal weer om te proosten op een mooi, gezond en sportief nieuw jaar? De 

volgende mensen zullen in het zonnetje worden gezet, omdat zij al heel lang lid 

zijn bij Excelsior.  

25 jaar:  

Wouter le Comte 

Jos van Velzen 

Pauline Valkenburg 

Nelis Bijl 

Johan van der Veen 

De nieuwjaarsreceptie is van 19.00 tot 21.00 uur in ons clubhuis op sportpark Bies-

land. 
 

Geef je op: Gourmetten voor jeugdleden 

Op vrijdagavond 12 januari organiseert de Evenementencommissie van Excelsior 

een heerlijk nieuwjaardiner voor alle jeugdleden (F t/m B teams) van Excelsior om 

het nieuwe jaar in te luiden. We hopen uiteraard dat alle jeugdspelers en -speelsters 

hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie. Binnenkort kan je je aanmel-

den op de site (aub. aanmelden vóór 9 januari 2018)! 

We zullen gezellig met z'n allen gaan gourmetten. Maar we zijn daarvoor wel nog 

op zoek naar gourmetstellen, geef bij het aanmelden daarom aan of jij een gour-

metstel mee kunt brengen. 

Gourmetten bij Excelsior 

▪ 12 januari 2018 

▪ Kosten: € 5,00 p.p. (betalen bij aanvang diner) 

▪ Start pupillen: 18:00 

▪ Eind pupillen: 19:30 

▪ Start aspiranten: 19:30 

▪ Einde aspiranten: 21:30  

▪ In de Excelsior Kantine op Sportpark Biesland 
 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/5-juryvoorzitter
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/6-schotklokbediener
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/7-tijdwaarnemer
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/8-redacteur-vacatures
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/2-cordinator-maatschappelijke-stage
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/1-verslaggever
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/10-teambegeleider-excelsior-2
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/11-beheerders-kledinglijn-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

Kerstpraat 

Traditioneel plaatst de redactie een kerstboodschap in de vorm van een verhaal of gedicht in de Korfpraat 

daags voor Kerst. Dit jaar een klassieker, maar - helaas - nog net zo actueel als 14 jaar geleden. 

Frans Verhoeven, je zei het destijds al en je zegt het nu nog een keer, hopelijk luisteren we nu met z'n allen wel. 

De donkere dagen 

De tijd van kerst is weer aangebroken, 

door menigeen het feestmaal alweer besproken. 

Ja... wellicht houdt iedereen van deze sfeer, 

een boom, het stalletje het is er allemaal weer. 

Vroeger vond je het best wel fijn, 

om in die donkere dagen voor kerst te zijn. 

Die donkere dagen zijn nu volledig verlicht, 

en de nadruk meer op "bange" dagen gericht. 

Wat hangt er boven ons behalve een stralende ster, 

is het de oorlog, aanslagen of is dat nog te ver? 

Vele mensen zullen nu bij zich denken, 

kan dan niemand op deze wereld vrede schenken. 

Want wie heeft er het recht om mensen te doden, 

en wie is er voor geweld, dat moet worden verboden. 

Is het juist, dat iedereen voor zichzelf moet zorgen, 

wat blijft er dan nog over voor de wereld van morgen? 

Laten we vooral in deze dagen samen bouwen, 

en elkaar een beetje meer vertrouwen. 

Vooral voor de wereldleiders met heel veel macht, 

is dit een motief wat het grote geweld verzacht. 

Daarom laat met kerst overal de wapens stil, 

dit is toch nu een grote wens wat een ieder wil. 

Want juist met kerstmis zijn onze gedachten gelijk, 

moet er dan nog zoveel verschil zijn tussen arm en rijk? 

Geef de daklozen en de vluchtelingen een kans, 

dan krijgen de lichtjes met kerst een extra glans. 

Zo kunnen wij in donkere dagen het licht weer vinden, 

dat ons naar het kerstfeest brengt zonder te verblinden. 

Een gelukkige kerst voor al wat leeft op deze aarde, 

en laat overal de mensen in hun eigen waarde. 
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Praatjes en mededelingen 

Topverkopers Grote Clubactie 

Afgelopen zaterdag ontvingen de topverkopers bij de dames en de heren van de Grote Clubactie hun 

gewonnen prijs. 

Alle twee kregen een waardebon overhandigd, die beschikbaar was gesteld door Domino’s Pizza Delft. Hier-

mee kunnen zij elk 12 pizza’s bestellen bij Domino’s Pizza Delft 

De twee winnaars zijn Zoë Ekelmans die 53 loten verkocht en Daniel van Donselaar die 30 loten verkocht. 

Alle twee, van harte gefeliciteerd met jullie prijs! 

Noot van de redactie: op deze plek had er een foto van een trotse Zoë en Daniel moeten staan. Helaas is dat door 

omstandigheden niet gelukt. Zoë en Daniel, hou de volgende Korfpraat in de gaten, die foto gaat er echt nog wel komen! 
 

Gevonden  kledingstukken 

De volgende kledingstukken zijn in sporthal de Buitenhof gevonden: 

▪ Een trainingsbroek behorende bij "het nieuwe" Excelsiortrainingspak, maat XL; 

▪ Een kinderjasje, maat 116 (zie foto). 

Zijn deze spullen van jou? Je kan ze bij Erik de Koning afhalen (contactgegevens in de maileditie van de 

Korfpraat, bij de afbeladressen). 

 

 

 

High Wine Oudertraining 

Zondag 17 december 2017 gaat de boeken in als een hele bijzondere dag. Op deze dag organiseerden de ouders een "High Wine" 

voor al hun trainers, als dank voor hun geweldige inzet. Een enorm succes, superlatieven komen te kort, een waanzinnige dag. De 

ouders laten de foto's voor zich spreken. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Op de laatste volle competitiezaterdag van 2017 wonnen helaas maar 2 teams hun wedstrijden. Excelsior 

2 en 8: Het 2e heeft 3 wedstrijden nodig gehad om ‘warm te draaien’ en kwam nu thuis tegen ZKV 2 in het 

begin op een ruime voorsprong; hoewel de bezoekers aan het eind van de eerste helft nog weer dichtbij kwamen, liep het 2e in de 

loop van de tweede helft uit naar een dikke overwinning met 25-15. 

Hierna had Excelsior 1 het heel moeilijk tegen Futura 1, waarmee het de tweede plek deelde. In de eerste helft scoorde Futura net 

iets gemakkelijker, en ging met een kleine voorsprong rusten. Het 1e kwam door veel strijdlust terug tot 21-21 met nog 10 minuten 

te spelen. In een spannende eindfase lukte het helaas niet om zelfs nog een punt uit het vuur te slepen. Futura won met 25-26. 

Hiermee is Excelsior 1 nu verwezen naar de derde plaats; het 1e deelt deze plek met het Middelburgse ONDO 1, de tegenstander op 

6 januari. 

Als gezegd, Excelsior 8 was de enige ploeg die ook punten haalde. In Leiderdorp was Fiks een lastig te bespelen ploeg, maar uitein-

delijk scoorde het 8e gemakkelijker en won met 8-12. 

Al vroeg, te vroeg?, speelde Excelsior 3 in Scheveningen tegen KVS 4. Tevoren was deze ploeg niet ingeschat als een lastige tegen-

stander, maar het tegendeel bleek waar. Het 3e was niet goed genoeg bij de les en verloor met 19-17. Daarmee heeft het nu ook een 

stapje terug moeten doen in de strijd om de bovenste plek. 

Excelsior 4 speelde in Waddinxveen tegen Korbis 2, nu met Sven als invaller en Sander en Koen als reserves. Helaas was ook deze 

ploeg te goed op schot en het 4e werd met 29-10 verslagen. 

Bij Excelsior 5 in de poule stevent Nieuwerkerk 6, nog steeds ongeslagen, rechtstreeks op het kampioenschap af. Het 5e ging daar op 

bezoek maar moest ook de meerdere erkennen in deze ploeg. Het werd 14-11.  

Als laatste van de dag begon Excelsior 7 in de Buitenhof niet scherp genoeg tegen Trekvogels 1. De wat oudere bezoekers namen 

voor rust een grote voorsprong. Het 7e kwam in de tweede helft goed terug, maar deze wedstrijd lukte het niet om in de eindfase 

alsnog de winst te pakken. De routiniers hielden stand, en het 7e verloor net met 14-15. 

Willeke 
 

Trainingen en wedstrijden in de kerstperiode 

Voor de komende weken geldt: 

wedstrijden 

▪ aanstaande zaterdag 23 december speelt alleen Excelsior 7; 

▪ zaterdag 30 december zijn er geen wedstrijden; 

▪ zaterdag 6 januari is er weer een volledig programma! 

trainingen 

▪ maandag 18 december tot en met donderdag 28 december zijn er geen trainingen (dinsdag 19 december wel training Excelsior 1, 

2 en 3; maandag 18 december training voor Excelsior 7 (en A3)); 

▪ alle seniorenteams trainen weer volgens het vaste schema m.i.v. dinsdag 2 januari 2018. 

Tot slot wens ik iedereen alvast hele fijne feestdagen, en een goede jaarwisseling om met nieuwe energie het jaar 2018 in te gaan! 

Willeke 
 

Jeugd 

Komende weken is het kerstvakantie en dan is er bijna geen korfbal. Aanstaande zaterdag spelen alleen de C1, E5 en F1. De eerste 

wedstrijden in 2018 staan gepland op zaterdag 6 januari met een vol programma. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een 

gelukkig 2018! 
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Wedstrijdsecretariaat 

Wijzigingen trainingen 

In de weken vanaf maandag 18 december tot en met maandag 1 januari zijn de zalen NIET gehuurd 

voor de B t/m F teams. 

De eerste trainingen in 2018 zullen voor de B t/m F teams zijn op dinsdag 2 januari. Wijzigingen t.o.v. het vaste 

trainingsschema verderop in de week vanaf dinsdag 2 januari tot en met donderdag 4 januari: 

▪ De D1 zal EENMALIG op dinsdag 2 januari trainen van 18:00-19:00 in de Wippolderhal (i.p.v. gymzaal van Rijslaan). 

▪ De E6/E7 trainen eenmalig NIET op dinsdag 2 januari. 

▪ De E1/2/3 trainen eenmalig NIET op dinsdag 2 januari. 

▪ De F1/2/3 trainen eenmalig NIET op dinsdag 2 januari. 

▪ De E4/E5 trainen eenmalig NIET op dinsdag 2 januari. 

▪ De E4/E5 zal op donderdag 4 januari EENMALIG trainen in de Kerkpolderhal van 18:30-19:15 (i.p.v. gymzaal van Rijslaan). 

▪ De B1/B2/C2 trainen eenmalig NIET op dinsdag 2 januari. 

▪ De C1 traint eenmalig NIET op 1 januari. 

De pinguïns en peuters trainen niet op de zaterdagen 23 en 30 december. Op zaterdag 6 januari is de eerste training van 2018. 
 

Wijziging wedstrijd C2 

Op 23 december stond de wedstrijd Olympia C3 - Excelsior C2 gepland, echter de sporthal in Spijkenisse is op deze datum NIET 

beschikbaar. De wedstrijd is nu verplaatst naar zaterdag 24 februari om 11:00. Dit is wel een weekend in de voorjaarsvakantie. 
 

Nieuwe leden 

Sieme van der Linden zal gaan meetrainen bij de F. Sieme, veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! 
 

Grote Clubactie 

De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2017 is bekend! De 45ste trekking werd verricht onder toeziend oog van notaris 

mr. M.E.F. Ploum. Wilt u weten of dat u prijs heeft? Klik dan op deze link: https://lotchecker.clubactie.nl/. Wij willen alle leden bedanken 

die loten hebben verkocht! Dit jaar heeft CKV Excelsior 744 loten verkocht. Een mooi resultaat! 
 

 

 

https://lotchecker.clubactie.nl/
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Activiteiten 

Nieuwjaarsdiner jeugd 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1F 12193 Excelsior 1 - Futura 1 25 26 

ROKC 14236 Excelsior 2 - ZKV 2 25 15 

S-015 40067 Excelsior 7 - Trekvogels 1 14 15 

A2J 19124 Excelsior A2 - Maassluis A2 11 10 

B-047 17773 Excelsior B2 - ALO B2 6 6 

D-006 26094 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 11 7 

D-021 29234 Excelsior D2 - ALO D1 9 1 

D-031 26105 Excelsior D3 - NIO D1 6 3 

D-075 29217 Excelsior D4 - Avanti D6 1 3 

E-051 34552 Excelsior E2 - ONDO E8 12 6 

E-035 34539 Excelsior E3 - Achilles E2 17 12 

E-117 34484 Excelsior E6 - IJsselvogels E4 6 0 

E-109 35514 Excelsior E7 - Achilles E3 6 10 

F-040 38606 Excelsior F2 - Weidevogels F2 5 7 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2J 14950 KVS/Maritiem 4 - Excelsior 3 19 17 

R2L 14959 Korbis 2 - Excelsior 4 29 10 

R3U 15888 Nieuwerkerk 6 - Excelsior 5 14 11 

S-044 40054 Fiks 5 - Excelsior 8 8 12 

A-052 17699 Twist A3 - Excelsior A3 8 4 

B-024 20011 Vitesse B3 - Excelsior B1 2 5 

C-012 22815 Vitesse C3 - Excelsior C1 3 5 

E-107 33185 ODO E3 - Excelsior E4 10 7 

F-030 38587 Valto F2 - Excelsior F1 2 24 

F-051 38627 Dijkvogels F3 - Excelsior F3 6 3 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior D4 - Avanti D6 

De laatste wedstrijd voor de kerstvakantie beginnen we als nummer 

drie in de poule waar we zeer tevreden mee zijn. Onze tegenstander 

van vandaag staat twee plekken onder ons, dus die derde plek moeten 

we kunnen behouden. De wedstrijd start goed. We zien Britt redelijk 

snel raak schieten, maar helaas staat ze verdedigd. Kort daarna is het 

Justin die de score daadwerkelijk op 1-0 zet. Avanti met haar acht da-

mes laat zich daardoor echter niet van de wijs brengen en laat diverse 

mooie aanvallen zien. In dit eerste kwart zien we aardig korfbal van 

onze D4, maar de kansen willen er niet in. Superzonde want dit was 

het moment om de score uit te breiden. In het tweede kwart krijgen 

we best nog wel kansen, maar alle spelers missen de kansen en qua 

verdediging wordt het steeds minder. Afstandsschoten worden gemist 
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Wedstrijden 

en de verdediging laat steeds meer te wensen over. De dames van Avanti ruiken de gelijkmaker en 

uiteindelijk komt die er ook net voor rust. Dit is de doorslag waaruit Avanti in de tweede helft veel 

moed put en Excelsior lijkt de mokerslag niet te kunnen verwerken. Op de tribune, en ik denk ook bij de 

coach, zakt de moed in de schoenen wanneer we slechte passes zien, boogballetjes en slechte verdediging. 

Ook wanneer er een mogelijkheid is om de verdediging van een ander over te nemen wordt dat gewoonweg vergeten. Wanneer we 

nog een enkele kans weten te creëren wordt er niet zuiver geschoten. Het is Avanti die de vele kansen wel benut en we eindigen 

deze wedstrijd met een verlies van 1-3. Deze zeer matige wedstrijd moeten we maar snel vergeten en na de vakantie starten we weer 

met goede moed aan de tweede helft van deze competitie. Lichtpuntje is dat we wel als derde van de poule deze vakantie ingaan, 

maar of we die kunnen behouden? 
 

Excelsior E3 - Achilles E2 

Na twee flinke overwinningen als E3 was vandaag de nummer 

twee van de poule Achilles E2 onze tegenstander. Een geduchte 

tegenstander dus. De wedstrijd start direct met een paar leuke 

aanvallen van Excelsior waaruit zowel Zonne (2x) als Mees de korf 

weten te raken. De coach van Achilles wijst zijn spelers erop dat ze 

meer actie moeten tonen, hetgeen ook wordt opgevolgd door de 

dames en heren. Achilles krijgt ook een mooie kans, maar de bal 

rolt zo de korf weer uit. De volgende aanval is weer voor Excelsior 

en we zien Zonne missen, maar wel de bal afvangen, Elize staat vrij 

en scoort de 4-0. Nadat Achilles twee keer mis schiet wordt de 

strafworp wel benut en staat het 4-1. Over en weer wordt aange-

vallen en zowel Achilles (2x) als Mees scoort. Elize krijgt een straf-

worp en benut deze ook. We rusten even uit met een stand van 6-

3. Achilles speelt het tweede kwart met drie heren en voor het fluitsignaal wisselen Zonne en Elize nog even snel van tegenstander. 

We zien wat ballen uit de korf stuiteren, maar ook mooie scores. Achilles maakt de 6-4 nadat beide dames van Excelsior niet goed 

verdedigen. Wanneer Zonne onder de korf moeite heeft met schieten, ziet ze Mees vrij staan en hij scoort de 7-4 en kort daarna ook 

de 8-4. Achilles heeft twee schoten nodig voor de 8-5 en een afstandsschot van Rick stuit van de rand af. Even later is het Rick die 

Zonne vrij ziet staan waardoor zij de 9-5 scoort. Kort daarna scoort ze ook de 10-5. In de rust spreken alle coaches hun team bemoe-

digend toe, want de teams doen niet veel voor elkaar onder. Na de rust is het Achilles die fel van start gaat en Excelsior wat meer 

moeite heeft. Met een prachtige doorloop scoort Achilles de 10-6. Voor Excelsior krijgen zowel Rick als Mees mooie kansen. Na drie 

schoten is het dan Mees die eindelijk wel raak schiet. Dan lijkt het wel alsof Achilles een inhaalslag maakt, door minder goed verde-

digen van Excelsior is het Achilles die de kansen nu wel benut en ze komen terug tot 12-10, Elize heeft er ook nog een gemaakt. Dan 

laat Rick zien dat hij wel degelijk een mooi schot heeft en scoort de 13-10. Nadat Elize de 14-10 scoort en Achilles de 14-11 is het 

einde van het derde kwart aangebroken. Nog even snel een korte peptalk en de laatste tien minuten gaan in. Voor de zoveelste keer 

is daar de dame van Zonne die weer goed vrij loopt en scoort voor Achilles, 14-12. Het blijft ontzettend spannend tot de laatste 

minuten. Achilles mist kansen en maakt wat foutjes in het gooien van de bal. De overtreding op Elize levert weer een strafworp op 

die Elize koelbloedig benut. Ook Zonne en Mees weten nog te scoren en daarmee de eindstand op 17-12 te brengen. 

Wat een wedstrijd, heel erg gestreden door onze toppers, moe maar voldaan gaan we genieten van een welverdiende vakantie. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

zaterdag 23 december 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

8 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 
Charlotte, Denise, Fleur, Kirsten, Minoesch, Robin R., Sanne 

Daan, Gijs, Rik 

 

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 
Dani, Esmee, Inger, Selina, Yuliana, Afwezig: Sanne 

Bram, Joran, Piet, Wouter 

Eline (C2) 

Sander (C2) 

C2 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 
Lise, Yara 

Daniel, Justin, Ruben 

 

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 
Evi, Roemjana 

Demian, Ole 

Teun 

F2 vrij  

F3 vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.keukensale.com/delft


 

 

 

 

 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  19 11 

Wedstrijden 

 

Programma 

zaterdag 23 december 

       dagdienst 

       coaches zelf 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

S-015 40066 Paal Centraal 3 - Excelsior 7 aw 17:45 18:45 Willeke Sportcentrum TU-Delft, Delft op eigen gelegenheid 

A-052 16196 De Meervogels A5 - Excelsior A3 13:45 15:00 Mario, Wesley Sporthal De Veur, Zoetermeer Gijs, Rik, Daan, Kirsten 

C-012 24722 ONDO C2 - Excelsior C1 09:45 10:55 Erik, Nathan De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

E-091 33135 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Excelsior E5 aw 10:30 11:00 Elvira Fortunahal, Delft op eigen gelegenheid 

F-030 30525 Dijkvogels F2 - Excelsior F1 08:15 09:00 Vera, Fabiën Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelen contactouders 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 06-01-2018 18510 A1G Maassluis A1 - Vitesse (Ba) A2 14:10 KNKV Michel Steenvoorden Olympia, Maassluis 

za. 06-01-2018 15362 R2K HKC (Ha) 3 - GKV/Enomics 3 19:25 KNKV Jos van Velzen Het Dok, Hardingsveld -Giessendam 

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingen 

Trainingstijden 

 maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag  

 Buitenhof1 Van Rijslaan4 Angolastraat5 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof van Rijslaan Kerkpolder Buitenhof Brahmslaan6  

11:15-11:30          

pinguïns 

peuters 

11:15-11:30 

11:30-11:45          11:30-11:45 

11:45-12:00          11:45-12:00 

12:00-12:15          12:00-12:15 

17:45-18:00    

E4-E5 

F 

    

D1-D2-D4 

 17:45-18:00 

18:00-18:15 

A3 

C1 
D1 

 

D2-D4 

E6-E7 

A3 

F 

   18:00-18:15 

18:15-18:30 

E1-E2-E3 E4-E5 

  18:15-18:30 

18:30-18:45 

B1-B2 

C2 

D3 

E1-E2-E3-E6-E7 

 18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1-B2 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S6-S7 

 

A1-A2 
D3 

C1-C2 

 19:00-19:15 

19:15-19:30    

A1-A2 

 19:15-19:30 

19:30-19:45   

S3-S4 

  19:30-19:45 

19:45-20:00    

S3-S4 

 19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

   

S6-S7 

  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      

S1-S2 

 20:45-21:00 

21:00-21:15     

S5-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 

1 Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Van Rijslaan, Van Rijslaan 4, Delft 
5 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 
6 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) 

18 december Eigen training 

25 december 1e Kerstdag, geen training 

1 januari 2018 Nieuwjaarsdag, geen training 

januari 2018 Revanchewedstrijd voor het 8e!!! 

Coach: Linda Heemskerk, Video: Wesley Toet 
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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: Maarten Taffijn 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

Complex en facilitair: Alex Berg 

Integratie: Lex Veldhuis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg 

 ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

 06 - 4344.5382  

VERTROUWENSPER SOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

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: Marieke Zelisse Photography 

KOPIJ 

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Thijs, Jos, Nicole, Leen, Bart, Desiree 

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 

2 januari 2018 Reservering kantine A2 

5 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie 

12 januari 2018 Nieuwjaarsfeest pupillen & aspiranten 

19 januari 2018 Reservering selectie 

9 februari 2018 Kampreünie (kamp DKC 2017) 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

23 juni 2018 Dubbelschieten 

14 t/m 21 juli Zomerkamp 

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 

20-1-2018 Excelsior 1 - KZ Danaïden 18:20 Excelsior A3 17:45 

3-2-2018 Excelsior 1 - Merwede/Multiplaat 1 17:55 Excelsior C2 17:30 

10-2-2018 Excelsior 1 - Tilburg 1 17:10 Excelsior B1 16:45 

10-3-2018 Excelsior 1 - ONDO (M) 1 19:20 Excelsior A1/A2 18:45 

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. 
 

Team van de week 

datum team(s) van de week aanwezig 

20-1-2018 E4 & E5 17:45 

3-2-2018 E6 & E7 17:30 

10-2-2018 Pinguïns 16:45 

10-3-2018 KAMPIOENENNN!!! 18:45 
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