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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  

 

Excelsior a gogo! 

Op zaterdag 17 maart organiseert de eve-

nementencommissie Excelsior a gogo! 

Een popquiz voor iedereen. In 8 rondes 

wordt bepaald welk team zich de muziek-

kenner van het jaar 2018 mag noemen. 

Er zijn verschillende rondes met onder an-

dere vragen over covers, een radiorebus 

en natuurlijk een muziekbingo. 

De avond start om 19:30 uur en duurt tot 

23:30 uur. Daarna is er natuurlijk tijd om 

nog even lekker na te kletsen over de ant-

woorden en een drankje te doen. 

Inschrijven kan vanaf nu via het formulier 

op de site. Inschrijving gaat per team van minimaal 3 en maximaal 5 personen en 

kost €5,- per persoon. Inschrijfkosten betaal je op de avond zelf. 

Tijdens de avond vallen er mooie prijzen te winnen en wordt er uiteraard voor de 

innerlijke mens gezorgd. 

Lukt het je niet om een team te formeren, laat het ons even weten en dan kijken 

we of je ergens kunt aansluiten. 
 

 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
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Selectie thuis én kip-kerrie! 

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 weer in onze eigen Sporthal de Buitenhof. Een wedstrijd tegen 

de nummer 2 in de poule, Merwede/Multiplaat 1. Ons vlaggenschip staat momenteel 3e in de poule, 

winst op Merwede/Multiplaat 1 verstevigt de positie van Excelsior 1 in de bovenste regionen van de poule. 

Help ons eerste om deze doelstelling te bereiken door ze vanaf de tribune luidkeels aan te moedigen! 

Na afloop van de wedstrijd kun je genieten van een heerlijk menu bij Sportcafé De Mookies: een heerlijke 

kip-kerrie-schotel! 

Uiteraard is naast dit menu ook het standaardassortiment te verkrijgen, zoals de bekende kapsalon en de saté- 

en kroepiamenu's. Het belooft dus weer een mooie zaterdag te worden, met heerlijk eten! Tot zaterdag! 

Programma 3 februari 

16:20 uur Excelsior 2 - RWA 2 

17:55 uur Excelsior 1 - Merwede/Multiplaat 1 
 

(DKC) zomerkampreünie met fi lm! 

Vrijdag 9 februari is het weer zover: de (DKC) zomerkampreünie! Vanaf 19:00 uur is iedereen in clubhuis 't 

Veld welkom om de kampfilm van vorig jaar te bekijken (kinderen die vorig jaar meegingen, kinderen die nog 

nooit zijn mee geweest, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, ouders, DKC, Excelsior... echt iedereen dus!). 

We starten de film om 19:30 uur, dus zorg dat je op tijd bent! 

Hieronder alvast de trailer van de film. Ben je na het zien hiervan benieuwd hoe zo'n kampweek er verder uit 

ziet? Kom dan kijken naar de volledige kampfilm tijdens de reünie op 9 februari in het Excelsior clubhuis. 

Hopelijk tot dan! 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EAEU5Ggce7c&feature=youtu.be
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Zomerkamp 

Een week op kamp! 

Bij DKC gingen we elk jaar in de zomervakantie een week op kamp met de kinderen. Dit is altijd één van 

de leukste weken van het jaar en daarom willen wij van de kampleiding deze traditie graag door zetten bij 

Excelsior.  

Kampweek 

De kampweek bestaat ieder jaar uit vele leuke spellen, een dag naar de stad, een dag naar het zwembad, vele 

spetterende disco’s en uiteraard veel lol en vertier met elkaar. Dit allemaal onder de bezielende leiding van 

een groep super-enthousiaste kampleiding (ongeveer 14 personen) en een culinaire kookploeg (ongeveer 4 

personen) die ons de gehele week voorziet van eten en drinken.  

In de komende maanden zal er meer informatie volgen in de Korfpraat en op de website. Voor nu leek het 

ons handig om jullie al wat basisinformatie te geven over het aankomende kamp. 

Basisinformatie 

Wanneer: 14 t/m 21 juli (eerste week van de zomervakantie). 

Waar: Kampeerboerderij Wouda in Appelscha (Friesland). 

Voor wie: Excelsior-leden spelend in de B t/m E. 

Kosten: € 140,00*   

*Wanneer er binnen 1 gezin een tweede kind meegaat, dan betaalt u voor het tweede kind  

€ 132,50. Mochten er eventueel nog meer kinderen binnen 1 gezin meegaan dan betaalt u voor  

deze kinderen € 122,50. 

Informatieavond 

Op vrijdagavond 9 maart zullen wij een eerste informatieavond houden voor de ouders van de Excelsior-leden 

spelend in de B t/m E. Deze avond zal beginnen om 19:30 uur in het clubhuis. Normaal gesproken houden 

wij pas in juni een informatieavond, maar aangezien dit jaar het kamp voor veel mensen nieuw is hebben wij 

besloten een extra informatieavond te houden. Op deze avond zullen wij globaal uitleggen wat de week pre-

cies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Uiteraard zal er op deze avond ook gelegenheid zijn om vragen 

te stellen.  

We willen u vragen of u via de e-mail (j.kap@hotmail.nl ) wilt laten weten als u van plan bent te komen naar 

deze informatieavond, zodat wij een indicatie hebben van het aantal personen dat we kunnen verwachten. 

De dag na deze informatieavond (zaterdag 10 maart) zullen de inschrijvingen voor het kamp zich openen. 

Op welke manier u uw kind kunt inschrijven voor het kamp hoort u t.z.t. nog van ons. Dit jaar hebben we plek 

voor 60 kinderen. Wij hebben ervoor gekozen om dit jaar met maximaal 60 kinderen op kamp te gaan, aan-

gezien we dit jaar veel nieuwe kampleiding moeten inwerken. Daarnaast gingen we de laatste jaren bij DKC 

nog maar met ongeveer 40 kinderen op kamp. Vandaar dat wij er ook weer aan moeten wennen om met meer 

kinderen op kamp te gaan en daarom hebben wij besloten om het aantal kinderen in de komende jaren 

langzaamaan op te schroeven.  

Vragen? 

Mocht u nu al dringende vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij (Jeroen Kappelhof, Excelsior 5, 

j.kap@hotmail.nl, telefoonnummer in e-mailuitgave) opnemen. Daarnaast kunt u Lotte Elliott (selectie) en mij 

ook altijd op de club aanspreken. 

Lotte Elliott en Jeroen Kappelhof 
 

mailto:j.kap@hotmail.nl
mailto:j.kap@hotmail.nl
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Excelsior a gogo! 

Schrijf je met je team in voor 

"the most funky quiz of the year"! 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Voor de teams van de 1e selectie stonden afgelopen zaterdag belangrijke wedstrijden op het pro-

gramma, voor Excelsior 2 vanwege de stand in de competitie, voor Excelsior 1 de derby tegen DES 1 in 

de Hoornbloem. 

Het 2e behaalde in Capelle a/d IJssel een heel nuttige overwinning door KCC 3 met 14-16 te verslaan en 

daarmee deze ploeg te passeren naar de 5e positie. Heel nuttig, maar de strijd is nog lang niet gestreden want 

de voorsprong op de nummers 6 en 7 is maar één puntje. De komende 2 thuiswedstrijden moet Excelsior 2 

(kunnen) winnen en daarmee hopelijk voldoende afstand nemen van de degradatieplaatsen. 

Excelsior 1 was in de Hoornbloem deze zaterdag van het begin tot het einde duidelijk de betere ploeg dan 

DES en won simpel met 21-27. Komende zaterdag kan het 1e hopelijk in de Buitenhof revanche nemen op de 

nederlaag in Sliedrecht door Merwede te verslaan. Het gat met koploper Futura zal waarschijnlijk te groot 

blijken, maar je weet het nooit. 

Excelsior 7 was vrij en alle andere teams speelden thuis, en ook die leverden bij 4 van de 5 wedstrijden de 

volle winst op, een prima resultaat.  

Voor Excelsior 4 was de reboundkracht van WION 2 een groot obstakel. Met Nathan als invaller was het lastig 

spelen tegen deze ploeg. Na een ruststand van 5-10 verliep de 2e helft ongeveer identiek en werd het tenslotte 

10-22.  

In de poule van Excelsior 3 zijn de onderlinge verschillen heel groot. Nu kwam het onderaan staande Die 

Haghe 4 op bezoek, en dat leverde het 3e weer een dikke overwinning op met 24-14. Komende zaterdag wacht 

de uitwedstrijd tegen de nummer 2, DES 3, een veel lastiger tegenstander. 

Excelsior 5 werkt aan een serie van degelijke overwinningen. Nu werd Dijkvogels 3 met 17-15 verslagen. 

Voor een verrassing zorgde Excelsior 8 dat na de even verrassende nederlaag van de week ervoor nu met 13-

12 wist te winnen van de nog ongeslagen koploper Tempo 9. 

Afsluiter van de dag was Excelsior 6 tegen Valto 6; in deze spannende wedstrijd maakte Marloes vlak voor tijd 

de winnende treffer voor een 12-11 overwinning. 

Willeke 
 

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

Opstelling D-teams voor 10 februari 

Naast de gebruikelijke opstelling van de komende week (3 februari) staat hieronder ook de opstelling 

van de D-teams voor 10 februari. Let op: dit houdt niet in dat alle overige teams niet op 10 februari 

moeten spelen!!! Op zaterdag 10 februari spelen namelijk bijna alle B t/m F teams!! (alleen de B2, 

C2 en E2 zijn vrij). 

Dit in verband met de grote puzzel in de opstellingen rondom de open dagen van de middelbare scholen in 

Delft (die gehouden worden op de zaterdagen 27 januari, 3 en 10 februari tussen 10:00-13:00). Staat uw kind 

als aanwezig en is uw kind toch afwezig? Wilt u dan al afbellen op woensdag 31 januari tussen 18:00-20:00 bij 

Ans? Staat uw kind als afwezig, maar is hij of zij toch aanwezig? Maak dit ook kenbaar bij Ans. Het telefoon-

nummer van Ans staat vermeld bij de afbeladressen op pagina 2 van de e-mailuitgave van de Korfpraat. 

Opstellingen D-teams zaterdag 10 februari 2018 

team opstelling Reserve/ invallers 

D1 
Angela, Demi, Joya, Sara, Zoë 

Angelo, David, Kilian, Martin, Thijs 

 

D2 Cristina, Eline, Fara, Fenna, Hayley, Lianne, Romy, Sofie, Afwezig: Jeslyn, Lieselotte Finnian (D3) 

D3 
Guusje, Maya, Afwezig: Anne, Maud, Vera 

Cas, Finnian, Leo, Nathan, Afwezig: Cas 

Angela (D1), Sara (D1) 

Martin (D1) 

D4 
Britt, Lizzy, Afwezig: Hennieke, Josyne, Marlou, Sofie 

Jasper, Jayden, Sten, Afwezig: Jochem, Justin 

Emme (E2), Nick (E2), 

Tijn (E2), Stefan (E2) 

D1 speelt om 13:10 uur thuis. Gewijzigde tijd 

D2 speelt om 10:00 uur thuis  

D3 speelt om 12:10 uur thuis  

D4 speelt om 13:00 uur in Den Haag. 
 

Wedstrijdwijzigingen 

Op zaterdag 3 februari zijn de wedstrijden van de C2 en D4 qua tijdstip omgedraaid i.v.m. de open dag van 

de middelbare scholen in Delft. De wedstrijd Excelsior C2-Fortuna C5 start nu om 12:00 en Excelsior D4-Nieu-

werkerk D5 om 14:00. 

Op zaterdag 10 februari zijn de wedstrijden van de A3 en D1 qua tijdstip omgedraaid i.v.m. de open dag van 

middelbare scholen in Delft. De wedstrijd Excelsior A3-Meervogels A3 start nu om 11:00 en Excelsior D1-

ONDO D2 om 13:10. Omdat een wedstrijd van de A3 2x maal 30 minuten duurt met 10 minuten rust zal de 

wedstrijd van de D3 ook later beginnen: Excelsior D3-Sperwers D1 om 12:10. 

Op zaterdag 24 februari is ingelast: Olympia C3-Excelsior C2 11:00 Spijkenisse. 
 

Oefenwedstrijden zaal 

In de veldvoorjaarscompetitie zal Excelsior gaan deelnemen aan de competitie met een F4! Om de kinderen 

alvast te laten wennen is een tweetal oefenwedstrijden in de zaal geregeld: 

▪ 3 februari: Reeuwijk F-Excelsior F4 11:00; vertrek 9:30 

▪ 17 februari: Excelsior F4- Avanti F 9:00 Buitenhof; scheidsrechter Carolien Noorlander 
 

Competitie 

De zaalcompetitie loopt al weer richting het einde (op 24 februari en 3 maart is een zeer beperkt competitie-

programma). Als wij naar de standen kijken dan hebben de C1, E4, E5, F2 het kampioenschap nog volledig in 

eigen hand. Voor een aantal andere jeugdteams is een kampioenschap nog wel te halen maar deze teams zijn 

afhankelijk van de resultaten van andere ploegen in hun afdeling. 
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Wedstrijdsecretariaat 

De laatste zaalcompetitiewedstrijden staan gepland voor zaterdag 10 maart. De laatste zaaltrainingen zijn 

op donderdag 8 maart voor de B- t/m F-teams; de laatste pinguïn-/peutertraining in de zaal is op zater-

dag 10 maart. De eerste veldtrainingen zullen zijn in de week beginnend op maandag 19 maart. Vol-

gende week volgt informatie over de trainingstijden in de weken rond de voorjaarsvakantie. In de week 

vanaf maandag 12 maart tot en met donderdag 15 maart zijn er geen trainingen voor de B- t/m F-

teams. 

Het wedstrijdsecretariaat is ook al druk bezig met het regelen van oefenwedstrijden. Het is de bedoeling 

dat alle B t/m F teams op zaterdag 24 maart een oefenwedstrijd spelen op het veld. De D2 speelt op 17 maart 

al een oefenwedstrijd op het veld uit tegen DES D1. 
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Uitslagen 

zaterdag 27 januari 

klasse nr wedstrijd uitslag 

R2J 15612 Excelsior 3 - Die Haghe 4 24 14 

R2L 15607 Excelsior 4 - WION 2 10 22 

R3U 16841 Excelsior 5 - Dijkvogels 3 17 15 

S-030 20273 Excelsior 6 - Valto 6 12 11 

S-044 40058 Excelsior 8 - Tempo 9 13 12 

B-047 18604 Excelsior B2 - KVS/Maritiem B3 4 5 

C-012 24342 Excelsior C1 - Vitesse C3 12 5 

D-031 27274 Excelsior D3 - Refleks D2 2 10 

E-035 35825 Excelsior E3 - De Meervogels E2 22 11 

E-107 36987 Excelsior E4 - ONDO E7 13 3 

E-091 36984 Excelsior E5 - Avanti E7 6 4 

E-109 36981 Excelsior E7 - LYNX E1 4 8 

F-051 38631 Excelsior F3 - Fortuna/Delta Logistiek F4 0 8 

klasse nr wedstrijd uitslag 

1F 12166 DES 1 - Excelsior 1 21 27 

ROKC 14216 KCC/SO natural 3 - Excelsior 2 14 16 

A1E 18523 PKC/SWKGroep A3 - Excelsior A1 25 11 

A2J 19051 ODO A1 - Excelsior A2 15 6 

B-024 18862 ODO B1 - Excelsior B1 15 3 

C-045 24115 Maassluis C3 - Excelsior C2 8 2 

D-006 26557 Refleks D1 - Excelsior D1 7 4 

D-021 29310 De Meervogels D1 - Excelsior D2 11 5 

D-075 29270 Refleks D3 - Excelsior D4 10 5 

E-043 34085 KCC/SO natural E1 - Excelsior E1 6 11 

E-051 34052 Nexus E1 - Excelsior E2 16 5 

E-117 34039 Nieuwerkerk E7 - Excelsior E6 0 12 

F-030 30279 Phoenix F2 - Excelsior F1 11 14 

F-040 30530 OZC F1 - Excelsior F2 5 6 
 

https://www.mariekezelisse.nl/
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Refleks D3 - Excelsior D4 

Doordat we wat afwezigen hadden 

in verband met de open dagen, een 

geblesseerde en wat zieken gingen we in-

clusief de E2 richting Rijswijk. Wat ontzet-

tend fijn dat een heel team bereid is om in 

te vallen. Deze wedstrijd tegen de koplo-

per zou lastig worden wisten we van tevo-

ren, maar natuurlijk gaan we er alles aan 

doen om wat tegendruk te geven. We star-

ten met de originele acht spelers die wel 

aanwezig waren van de D4: Britt, Sofie, Jas-

per en Jayden in het ene vak. Hennieke, Lizzy, Marlou en Sten in het andere vak. De eerste aanval is voor 

Reflex, maar Sten zit er goed tussen. De eerste minuten zien we leuke aanvallen over en weer, maar helaas 

weet Excelsior niet tot scoren te komen. Het is dan ook Refleks die de score opent waarbij de dames van 

Excelsior te laat zijn met verdedigen. Britt krijgt tot tweemaal toe achter elkaar mooie kansen, maar ze is niet 

trefzeker. Na een mooie onderschepping van Lizzy krijgt Marlou de bal ongelukkig tegen haar vinger. Door 

de pijn heen bijtend gaat ze stoer door met de wedstrijd. Na een overtreding op Jayden wordt er een strafworp 

toegekend, maar Jayden heeft de zenuwen niet onder controle en schiet ruim over, tot grote frustratie van 

hemzelf. Ondanks de vele kansen is het Refleks die de 2-0 scoort. In een aanval van Refleks krijgt Marlou hard 

de bal in haar gezicht en zij kan helaas niet verder. Dan is het de beurt aan Nick om erin te komen. De spanning 

is van zijn gezicht af te lezen, maar hij doet het ontzettend goed. Dat kan ook niet anders met twee coaches 

langs de kant en zijn eigen coach op de tribune aan de andere kant. Dan krijgt Hennieke de bal terwijl ze op 

behoorlijke afstand staat van de korf. Toch schiet ze met al haar macht en scoort een prachtig afstandsschot, 

2-1. Terwijl Lizzy kort daarna een mooie kans mist komt Refleks weer snel in de aanval, Britt is niet helemaal 

bij de les en Refleks weet de 3-1 te scoren. De minuten tikken verder waarin we veel leuke aanvallen zien met 

kansen voor Hennieke en Nick, onderscheppingen van Lizzy en Sten en Jayden neemt keurig de verdediging 

over van de heer van Jasper. Uiteindelijk wordt het harde werken beloond door een mooi schot van Lizzy, 3-

2. En Lizzy is lekker op dreef want na de 4-2 van Reflex scoort ze ook de 4-3 vanuit een mooie aanval. Toch 

weet Refleks de voorsprong nog voor de rust uit te breiden naar 5-3. 

Even in de rust een peptalk in de kleedkamer waarin niet anders dan gezegd kan worden dat ze het prima 

doen en zich niet zomaar gewonnen geven. De vele aanvallen gaan dan ook na de rust gewoon weer verder, 

maar ook nu zien we Refleks als eerste scoren, zelfs twee keer kort achter elkaar. Dan is er weer een leuke 

aanval van Excelsior waarbij Britt Jayden mooi vrij ziet staan en Jayden scoort de 7-4. Voordat er gewisseld 

wordt van helft zien we weer mooie onderscheppingen, leuke aanvallen en goed verdedigingswerk, maar geen 

van allen heeft nog een score tot gevolg. Na de wissel is het Nick die aan de basis staat van het volgende punt 

voor Excelsior gescoord door Hennieke, 7-5. Dan is Nick er wel klaar mee en gaat hij eruit voor Stefan. Stefan 

is ook wat gespannen, maar ook hij doet het prima. Maar ja, ook Refleks is nog scherp en scoort snel daarna 

de 8-5. En dan gaat het weer zoals eerder in de wedstrijd, leuke aanvallen, goed verdedigingswerk, mooie 

onderscheppingen, maar geen scherpschutters. In de laatste minuten weet Refleks er nog twee in te schieten 

waarmee ze de eindstand op 10-5 brengen. Tot slot, complimenten aan iedereen. We hebben een hele leuke 

wedstrijd gezien waarbij de twee invallers van de E2 prima gepresteerd hebben. 
 

Excelsior E3 - Meervogels E2 

Omdat Rick aan het genieten is van een weekend weg komen we een speler tekort om te kunnen spelen. 

Gelukkig zijn daar Lise en Daniël van de E5 die na hun eigen wedstrijd willen invallen bij deze belangrijke 
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wedstrijd. Er is namelijk nog steeds zicht op een eerste plaats in de poule. Daniël mag het spits afbijten 

en start in de basisopstelling voor deze wedstrijd naast Elize, Zonne en Mees. We zien gelijk een leuke 

aanval en een eerste kans van Zonne op aangeven van Mees waarbij Daniël goed onder de paal staat 

en de bal afvangt. In de tegenaanval van Meervogels is het de heer van Mees die de score opent, 0-1. 

En na meerdere kansen van Excelsior is het Meervogels die de voorsprong uitbreidt naar 0-2. Dit eerste 

kwart lijkt het wat moeizaam te gaan, maar Elize zorgt ervoor dat de aansluiting gemaakt wordt en kan 

door goed vrij te lopen de 1-2 scoren. Niet veel later is het Zonne die in twee keer de gelijkmaker erin 

schiet. Dit leek wat Excelsior nodig bleek te hebben want niet veel later scoren eerst Elize en daarna Zonne 

nog een keer. Net voor het fluitsignaal is het ook Meervogels die scoort en zo staat de stand na tien minuten 

op 4-3. 

Na een korte peptalk begint het tweede kwart en direct is het op aangeven van Zonne Elize die er snel na 

elkaar twee inschiet, waarvan de laatste met veel geluk via het randje toch de korf inrolt. We zien vanaf de 

tribune dat het beter loopt, zowel aanvallend als verdedigend. Ook Mees weet nu zuiver te schieten en scoort 

de 7-3. Daniël krijgt ook een paar mooie kansen, maar weet nog niet raak te schieten. Mees weet zijn tweede 

te scoren en nadat Elize eerst nog goed verdedigd en een score van Meervogels voorkomt, lukt dat niet een 

tweede keer waardoor haar dame de stand op 8-4 brengt. En ja hoor, daar is dan de beloning voor Daniël, 

wat een prachtige treffer na goed teamwork, 9-4. In dit tweede kwart wordt veel gescoord. Voor Excelsior zijn 

het Mees en Elize die nog een keer scoren en voor Meervogels een dame en heer. Met een 11-6 stand gaan 

we de rust in. Hard applaus voor Daniël die het ontzettend goed gedaan heeft en wordt gewisseld voor Lise. 

Direct na rust wisselen de dames van Meervogels van tegenstander en brengen Lise en Zonne dusdanig in de 

war dat geen van beide goed verdedigd en zo is het 11-7. Dan wordt er een overtreding begaan op Mees en 

krijgt Excelsior een strafworp. Het is Elize die hem neemt en de 12-7 scoort. Ook Meervogels krijgt een straf-

worp die in eerste instantie gemist wordt, maar de heer van Zonne staat niet verdedigd en scoort dan toch de 

12-8.  

Elize speelt als heer en een heer van Meervogels speelt 

als dame, hoe verwarrend. Zo ook voor de heer van Meer-

vogels. Hij denkt de verdediging van Elize over te kunnen 

nemen, maar veroorzaakt zo een strafworp. Uiteraard 

neemt Elize hem zelf en koelbloedig als altijd scoort ze de 

13-8. Elize is lekker op dreef en scoort ook de 14e voor 

Excelsior. En nadat Meervogels heeft gescoord kan ook 

de 15e op naam van Elize worden geschreven. De 15-10 

is een prachtig schot van de dame van Meervogels. Wan-

neer in eerste instantie de bal van Mees uit de korf rolt 

lukt het bij de tweede poging wel. Recht onder de korf 

weet Mees hem erin te schieten, 16-10. Net als Daniël zit 

Lise goed in de wedstrijd en geeft een prachtige bal aan 

Zonne waarmee zij de 17-10 kan scoren. 

Nog tien minuten te gaan en we ruiken de overwinning, nog even volhouden! Excelsior heeft niet lang nodig 

en het zijn Elize en Mees die direct weten te scoren, 19-10. Er worden mooie kansen gecreëerd, ook door Lise, 

maar helaas mist ze, het wordt haar zo gegund. De heer van Elize schiet van ver en scoort de 19-11. Nadat 

Zonne verdedigd staat en haar score dus niet telt, onderschept ze niet veel later de aanval van Meervogels. 

Het schot van Elize stuitert van de korf, Mees vangt af en scoort de 20-11. De laatste minuten tikken weg en 

Gina coacht nog even dat er eerst rondgespeeld moet worden. Dat wordt goed opgevolgd en het is Mees die 

twee keer scoort en de overwinning binnensleept, 22-11. Een prachtige uitslag van een leuke wedstrijd waarbij 

de oprechte complimenten voor Lise en Daniël, supergoed ingevallen! 

Deze overwinning brengt ons op de tweede plek in de poule. Volgende week de thuiswedstrijd tegen koploper 

Phoenix. 
 

Elize scoort koelbloedig 13-8 vanuit een strafworp 
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Opstellingen 

zaterdag 3 februari 

team opstelling reserve 

1/2 
Jill G., Jill K., Leanne, Lisette, Lotte, Merit, Sabine, Sharmaine, Simone 

Jasper, Omar, Pim J., Reinier, Ryan, Sander, Simon, Timon, Vito, Wouter K. 

 

3 
Anouk, Floor J., Jacqueline, Jikke, Marieke 

Fabian G., Mart, Okker, Joris 

Elke 

Abe, Jasper 

4 
Demi, Gina, Hanna, Yara 

Bart, Daan?, Kevin, Sven 

Dame S7 

Heer S7 

5 
Christiane, Elke, Floor H., Jessica, Loes C. 

Abe, Jeroen, Lex, Wouter C. 

 

Heer S7 

6 
Cynthia, Danique, Linda, 2 dames S7 

Jesse, Koen T., Marijn?, Sander H., Sander V. 

 

Thijs 

7 vrij  

8 
Annebertien, Ans, Carolien, Diana 

Erik K., Harrie, Johan, Mario, Micke, Rob, Robert 

 

A1 
Femke, Isabella, Jazz, Noa 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

A2 
Danielle, Geeske, Indi, Isa, Lonneke, Robin K. 

Arjen, Jasper, Sydney, Timo, Wesley 

 

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

Daan, Gijs, Rik 

 

B1 
Aniek, Anouk, Fabiën, Fleur, Liekke, Lucía  

Joshua, Mark, Nico, Rick, Thom 

 

B2 
Chimène, Dieuwke, Iris, Linsey, Nathalie, Nadine 

Luuk, Mark, Paul, Teun, Milan 

 

C1 vrij  

C2 
Eline, Eva, Julia, Mirre, Ryanne, Afwezig: Annelin 

Gijs, Olivier, Invallen Bram/Joran (C1), Afwezig: Sander 

Selina (C1) 

 

D1 
Demi, Sara, Zoë, Afwezig: Angela, Joya 

Kilian, Martin Afwezig: Angelo, David, Thijs 

Volgt nog 

D2 Cristina, Eline, Fara, Fenna, Hayley, Jeslyn, Lianne, Romy, Sofie, Afwezig: Lieselotte  

D3 
Maud, Maya, Vera, Afwezig: Anne, Guusje, Renske 

Cas, Finnian, Leo, Afwezig: Nathan 

Jayden (D4), Martin (D1) 

Kilian (D1) 

D4 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Marlou, Sofie 

Jasper, Jayden, Justin, Sten, Afwezig: Jochem 

 

E1 
Melissa, Milou, Sanne 

Olaf, Thomas 

 

E2 
Emme 

Nick, Stefan, Tijn 

Uit E3 

E3 
Elize, Zonne 

Mees, Rick 

Uit E2 

E4 
Merle, Puck, Afwezig: Sofie 

Jurjen, Marten, Thomas 

 

E5 vrij  

E6 
Demi, Emma, Femke, Kelly, Mijke 

Björn 

 

E7 
Brigitte, Julieta, Nathalie, Nienke, Stephanie 

Senne 

 

F1 
Evi, Roemjana 

Demian,,Ole 

Yara (E5) 

F2 
Fiene 

Erik, Sieme, Teun, Afwezig: Jop 

Lise (E5) 

F3 
Olivia, Yessica 

Anthony, Kai, Ties 

Daniel (E5) 

http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Programma 

zaterdag 3 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

1F 12283 Excelsior 1 - Merwede/Multiplaat 1 16:30 17:55 Frank A. Klingenberg 8:30 - 15:00 Pauline Valkenburg tel.nr. in e-mailuitg. 

ROKC 14296 Excelsior 2 - RWA 2 15:15 16:20 Hernandes L. Steeendam 15:00 - 17:00 Jill Koster 

A1E 18674 Excelsior A1 - RWA A1 18:15 19:20 Omar, Tommy W. Dirks 17:00 - 19:00 Floor de Jong 

A2J 19319 Excelsior A2 - Nieuwerkerk A2 14:00 15:00 Denise, Job scheidsrechter Excelsior 19:00 - 20:30 Leanne Ruitenbeek 

B-024 18299 Excelsior B1 - PKC/SWKGroep B5 12:15 13:00 Marieke Jasper Veerman   

C-045 23425 Excelsior C2 - Fortuna/Delta Logistiek C5 11:15 12:00 Mart, Kevin Sharmaine van den Hoek-Janssen   

D-021 28985 Excelsior D2 - ODO D1 10:15 11:00 Jazz, Barry Marijn Müller   

D-075 28967 Excelsior D4 - Nieuwerkerk D5 13:15 14:00 Renzo, Dirk Pim de Jong   

E-043 35817 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E2 09:30 10:00 Maarten, Melvin Sander de Hoog   

E-051 36108 Excelsior E2 - Avanti E3 08:30 09:00 Pauline Timo van Popering   

E-035 36656 Excelsior E3 - Phoenix E3 09:30 10:00 Merit, Gina Linda van der Burgh   

E-117 36040 Excelsior E6 - VEO E4 08:30 09:00 Isa, Isabella Jasper Koops   

F-040 31542 Excelsior F2 - KCR F3 08:30 09:00 Karen Sydney Moria   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R2J 15001 DES 3 - Excelsior 3 aw 19:30 20:30 Timon, Ronald, Barry Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

R2L 14997 KOAG 2 - Excelsior 4 16:30 18:15 ?? Sporthal Krimpenerwaard College, Krimpen ad Ijssel zelf regelen 

R3U 15941 DES 4 - Excelsior 5 aw 18:30 19:20   Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

S-030 20781 Valto 6 - Excelsior 6 14:00 15:15 ?? Vreeloohal, De Lier zelf regelen 

S-044 40059 TOP/SolarCompleet 11 - Excelsior 8 16:45 18:30 Rob Sporthal De Korf, Sassenheim zelf regelen 

A-052 16592 Nieuwerkerk A4 - Excelsior A3 13:30 14:45 Mario, Wesley Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel Stella, Fleur, Gijs, ?? 

B-047 18446 Avanti B4 - Excelsior B2 aw 15:30 16:15 Koen Sporthal Emerald, Delfgauw op eigen gelegenheid 

D-006 27686 Olympia D1 - Excelsior D1 09:30 11:00 Lisette, Vito Sporthal Olympia, Spijkenisse regelen contactouders 

D-031 27685 Olympia D2 - Excelsior D3 08:30 10:00 Wouter, Arjan Sporthal Olympia, Spijkenisse regelen contactouders 

E-107 33452 KCC/SO natural E3 - Excelsior E4 08:00 09:00 Nynke Sporthal Schenkel, Capelle aan den Ijssel regelen contactouders oranje inschietshirts! 

E-109 33427 VEO E3 - Excelsior E7 09:00 10:00 Lonneke, Geeske Sporthal Essesteyn, Voorburg regelen contactouders 

F-030 30062 ODO F2 - Excelsior F1 09:00 10:00 Vera, Fabiën Sporthal De Hofstede, Maasland regelen contactouders 

F-051 40653 De Meervogels F4-Excelsior F3 08:00 09:00 Robert Sporthal de Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

● Excelsior D2, B1 reclameborden opzetten ● Jurytafel 1: Erik van der Kramer, Lars Nieuwerf, Nathan op den Kelder, Patricia Arkesteijn ● Team van de week: E6&E7; aanw: 17:30, wedstrijd: 17:55 

● Excelsior A1 reclameborden opruimen ● Jurytafel 2: Leen van den Hooff, Marco Dukker, Daan Begthel ● Filmen Excelsior 1: C2; aanw: 17:30, wedstrijd: 17:55 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

di. 30-01-2018 11663 KL Avanti/Flexcom - TOP/SolarCompleet 20:30 Juryvoorz. Pieter Swinkels De Viergang, Pijnacker 

za. 03-02-2018 20317 CHKD Fortuna/Delta Logistiek C1 - Vriendenschaar (H) C1 11:00 KNKV Michel Steenvoorden Fortuna-hal, Delft 

za. 03-02-2018 20263 CHKC Achilles (Hg) C1 - KZ/Hiltex C1 12:15 KNKV Frido Kuijper Sportcampus Zuiderpark, 's Gravenhage 

za. 03-02-2018 18578 A1F KVS/Maritiem A2 - Tempo A2 12:00 KNKV Jos van Velzen De Blinkerd, Scheveningen 

za. 03-02-2018 19312 A2K Valto A2 - Avanti (P) A2 16:00 beoordeling Wouter le Comte Vreeloo, De Lier 

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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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) datum trainer(s) 

maandag 29 januari 2018 Demi en Hanna maandag 26 maart 2018 Okker en Mart 

maandag 5 februari 2018 Lotte en ... maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag 

maandag 12 februari 2018 Erik en Nathan of Lars maandag 9 april 2018 Wesley Nolet en Nathan  

maandag 19 februari 2018 Omar maandag 16 april 2018 Lex 

maandag 26 februari 2018 Voorjaarsvakantie maandag 23 april 2018 Job en Jill 

maandag 5 maart 2018 Sander en Thinka maandag 30 april 2018 Meivakantie 

maandag 12 maart 2018 Hernandes maandag 7 mei 2018 Meivakantie 

maandag 19 maart 2018 Timon en Emily maandag 14 mei 2018 Ben en Jikke 

  maandag 21 mei 2018 Sharmaine en Joyce 
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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, Job, Jeroen, Nicole, 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 

9 februari 2018 Kampreünie (kamp DKC 2017) 

19 februari 2018 Reservering Paal Centraal 

25 februari 2018 Kantine gereserveerd 

9 maart 2018 Ouderavond Zomerkamp 

10 maart 2018 Reservering Jantje Beton 

17 maart 2018 Excelsior a gogo! 

6 april 2018 Klaverjassen 

20 april 2018 Reservering Cornelius Musiusschool 

20 april 2018 Vrijwilligersavond 

15 mei 2018 Reservering Herman Broeren College 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

20 juni 2018 Reservering Mondriaan College 

23 juni 2018 Dubbelschiettoernooi 

14 t/m 21 juli 2018 Zomerkamp 

16 september 2018 Kantine gereserveerd 

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 

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 

3 februari 2018 E6 & E7 17:30 

10 februari 2018 Pinguïns 16:45 

10 maart 2018 KAMPIOENENNN!!! 18:45 
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