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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  

 

Bestuurpraat 

Het bestuur heeft dit jaar al twee keer vergaderd. Een reguliere bestuursvergade-

ring en een vergadering waarin we over beleid hebben gesproken. Onderstaand 

een overzicht van de belangrijkste punten waar we jullie graag over willen informe-

ren.  

▪ Rookvrij complex. Het bestuur heeft een overleg gehad met DES en RC Delft 

(waarmee we samen in de Stichting Sportpark Biesland zitten) en de Hartstichting. 

We gaan in de komende maanden het sportpark rookvrij maken, waarbij het ro-

ken wordt beperkt tot een locatie per vereniging. We zijn nog bezig met de ver-

dere uitwerking en hoe we het gaan invoeren. Meer info volgt voordat we weer 

naar het veld gaan.  

▪ Alcoholbeleid. In navolging van het rookbeleid, willen we het gebruik van alcohol 

op ons complex beperken tot de kantine en het terras. We gaan het dus niet meer 

toestaan om alcohol langs de lijn te nuttigen. We willen dit ook voor de zaal en 

we vinden het niet goed dat er gedronken wordt op de tribune. Echter, de sport-

hal en de tribune zijn openbare ruimtes en strikt genomen heeft ons beleid hier 

geen vat op, maar we kunnen elkaar er natuurlijk wel op aanspreken en zo met 

elkaar dit uitdragen. 

▪ Groei en zaalcapaciteit. Excelsior groeit best hard. Sinds vorig jaar zijn we na-

tuurlijk samen met DKC, maar dit jaar stromen er gelukkig ook weer veel nieuwe 

jeugdleden binnen. We hebben op dit moment 454 leden. Op basis van de hui-

dige teams weten we dat volgend seizoen (als E-tjes dan D-tjes geworden zijn en 

op een groter veld gaan spelen) de Buitenhof te klein is om al onze thuiswedstrij-

den te huisvesten. We zijn bezig met een oplossing om volgend seizoen structu-

reel op zaterdagochtend een tweede hal te gaan huren. De gesprekken lopen 

nog, als we weten wat het wordt, laten we dit jullie weten. 

 

 

 

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
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▪ Afwikkeling DKC kantine. De DKC kantine zal gebruik gaan worden door de Rugby. Excelsior zal 

het materiaalhok overnemen. De afwikkeling hiervan stond oorspronkelijk gepland voor afgelopen ok-

tober, maar het laat even op zich wachten. We verwachten binnen twee weken naar de notaris te kunnen 

voor de finale afronding. Het materiaalhok is al ingericht en in gebruik, belangrijkste voor ons is alleen 

het Recht van Opstal dat we aan de gemeente moeten gaan betalen zodra wij formeel eigenaar zijn. "Jam-

mer" hieraan is dat de gemeente altijd het Recht van Opstal indexeert als er een andere gebruiker komt. 

Hierdoor zijn de opstalkosten voor het materiaalhok bijna hetzelfde als die van de kantine, afgesloten in 

1999. Hier is echter weinig aan te doen, aangezien het de gebruikelijke gang van zaken is bij gemeentes. 

Het bestuur heeft dan ook ingestemd met het Recht van Opstal voor het materiaalhok.  

▪ Beleid. Zoals aangegeven op de afgelopen Algemene Vergadering, willen we op de komende AV een be-

leidsplan presenteren. Zoals hierboven al aangegeven heeft het bestuur hier een aparte bestuursvergadering 

aan gewijd en er gaan er nog meer volgen. Er wordt daarnaast in kleinere werkgroepen gewerkt aan het 

opzetten van het beleidsplan.  

▪ Algemene Vergadering. Je hebt van ons nog een terugkoppeling van de afgelopen Algemene Vergadering 

tegoed. De secretaris heeft echter een probleem met een corrupt word-bestand van de notulen. Er wordt 

aan gewerkt, maar heb je ervaring met het recoveren (herstellen, red.) van corrupte word-bestanden, laat het 

de secretaris weten. De terugkoppeling volgt zodra de notulen hersteld zijn. 
 

TC Enquête 2018 

Afgelopen week is de TC enquête 2018 aan alle senioren en junioren gemaild. Het is voor de TC erg belangrijk 

om al in deze periode al te weten wat de plannen van onze senioren en junioren zijn voor het seizoen 2018-

2019, omdat uiterlijk 12 maart onze teamopgaven zaal voor dat seizoen al bekend moeten zijn. Dus vul de 

vragen in, waarbij je ook kunt aangeven – liefst met opgave van de reden – als je een antwoord op één van 

de vragen (nog) niet weet. 

Heb je de enquête niet ontvangen, controleer dan even je spambox, of stuur anders een mail aan 

secretaris@ckv-excelsior.nl om je juiste e-mailadres door te geven.  

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Maarten, Reinier, Lex, Simon, Lotte, Willeke 
 

Collecte Jantje Beton 

Net zoals voorgaande jaren zullen wij dit jaar twee dagen collecte-

ren voor Jantje Beton. De landelijke collecte wordt dit jaar gehouden 

van 3 tot en met 10 maart 2018. Jantje Beton wil dat kinderen veilig, 

vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Met de 

collecte is 50% van de opbrengst voor onze club, wat we dit jaar zullen besteden aan leuke activiteiten tijdens 

het zomerkamp. 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 Hof van Delft en de Hoornse Hof collecteren. Wij zouden het erg leuk vinden om dit 

samen met de pupillen (vanaf de E) en aspiranten te doen. De kinderen zullen onder begeleiding 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.  

  

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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De volgende teams worden op de volgende dagen verwacht. 

dag teams begeleiding verzamelen 

Di 6 maart 18:00-20:00 A1, A2, B1, B2, D1, D2, D4, 

alle E 

Excelsior S5 t/m S8 Hof van Delft: Albert Heijn Ruijs 

de Beerenbrouckstraat 

Wo 7 maart 18:00-20:00 C1, C2, D3, A3 Excelsior S1 t/m S4 Hoornse Hof: Parkeerplaats Kris-

talplein  

We maken er een gezellige tijd van! De ervaring leert dat het altijd leuke avonden zijn, waarop teams dichter 

bij elkaar komen omdat ze eens iets anders samen doen dan korfballen. Pupillen en aspiranten mogen na-

tuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 

Iedere dag zal er gecollecteerd worden van 18:00 tot 20:00 uur. De planning is gemaakt om zoveel mogelijk 

teams te laten lopen op dagen dat ze ook trainen. De training van die avond zal dan ook vervallen. Omdat we 

twee wijken toegewezen hebben, zullen we op de dinsdag in Hof van Delft collecteren, en op woensdag in 

Hoornse Hof. We verzamelen op een plek in die wijk. Op dinsdag bij de Albert Heijn en op woensdag op de 

parkeerplaats aan het Kristalplein. We verzamelen dus niet bij sporthal de Buitenhof.  

Mocht je in plaats van de volle twee uur maar een gedeelte kunnen, dan is dat ook mogelijk. Laat het dan wel 

even weten aan Micke Vrolijk (zie gegevens in colofon). 

De trainingen van de A t/m de E jeugd van 6 en 7 maart worden verplaatst naar 20 en 21 februari. 
 

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 Excel-

sior.  

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 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  27 5 

Praatjes en mededelingen 

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

week precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Uiteraard zal er op deze avond ook gelegen-

heid 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 verwach-

ten. 

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"! 

Op zaterdag 17 maart organiseert de evenementencommissie Excelsior a gogo! Een popquiz voor ieder-

een. In 8 rondes wordt bepaald welk team zich de muziekkenner van het jaar 2018 mag noemen. 

Er zijn verschillende rondes met onder andere vragen over covers, een radiorebus en natuurlijk een muziek-

bingo. 

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 antwoorden 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 aanslui-

ten. 

  

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

Vind je het ook leuk om een kaartje te komen leggen? Kom 

dan naar de klaverjasavond bij Excelsior! 

Wanneer: vrijdagavond 6 april 2018 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 't Veld 

Graag vooraf aanmelden via het formulier op de website, zodat we 

weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. 

Vragen kun je mailen naar: nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Het deelnemersveld tot nu toe (stand 17 februari): 

naam naam 

Piet Ekelmans Riet de Koning 

Henk de Canne Erik de Koning 

Loes de Canne Nico van Dam 

Bert Buijing Sjoerd Wichems 

Niels Mekking Ger en Ellen Wichems 

Stefan van der Gaag Ger en Astrid Bodde 

Willem van der Gaag Tineke Wijnmalen 

Trees Zonderland (2 personen) Leen van den Hooff 

Joke Schram Rinco Happee 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/949-vrijdag-6-april-klaverjasavond-bij-excelsior
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Senioren 

In de poule van Excelsior 1 stond afgelopen zaterdag de topper van het 1e tegen koploper Futura op 

het programma. In sporthal Zuidhaghe zou Futura bij winst kampioen zijn. Beide ploegen werden ge-

steund door een flink aantal supporters. 

In het begin van de wedstrijd vielen de doelpunten moeizaam, maar het was wel Excelsior dat een kleine 

voorsprong nam, en die voorsprong gaf het de gehele wedstrijd niet meer uit handen. Meer dan de spelers 

van Futura wist de scheidsrechter regelmatig verwarring te stichten. De schutters van de thuisploeg werden 

goed verdedigd, en in de tweede helft liep de voorsprong op naar 4 punten. In de laatste 10 minuten werd 

het nog wel heel spannend, toen het scoren bij Excelsior moeilijker werd, en Futura toch puntje voor puntje 

weer dichterbij kwam. Het eindsignaal klonk bij 16-17, een goed resultaat van Excelsior 1, dat zelf toch net 

niet het kampioenschap kan pakken. De Haagse ploeg heeft nu nog een herkansing in de laatste competitie-

ronde tegen het puntloze KZ Danaïden 1. 

Ook bij de standaardteams geldt tegenwoordig de regel dat bij gelijk eindigen van 2 of meer teams op een 

positie die kampioenschap of degradatie inhoudt, het onderling resultaat tussen deze (2 of meer) ploegen 

doorslaggevend is. Er worden geen beslissingswedstrijden vastgesteld. 

Om het 1e te voorzien van een 4-tal reserves en door blessures van Vito en Sharmaine reisde Excelsior 2 met 

een flink contingent invallers/reserves van het 3e naar Zaandam voor de wedstrijd tegen ZKV 2. De zege werd 

hier in de loop van de 2e helft zeker gesteld door de thuisploeg; eindstand 26-16. 

Al vroeg in de middag ook de nodige seniorenwedstrijden: Excelsior 7 speelde in Rotterdam tegen Trekvogels 

1, een ploeg met veel routine en een paar sterke schutters in huis. Helaas was deze ploeg opnieuw net te sterk 

voor het 7e, dat een 16-12 nederlaag leed. 

Excelsior 3 speelde om 12 uur met Abe als invaller een wisselende wedstrijd tegen KVS 4; het scoreverloop 

ging in de loop van de wedstrijd op en neer van 4 punten voor naar 4 punten achter en dat leidde al met al 

tot een hele spannende eindfase waarin de stand 20-21 was, en Joris echt 1 seconde voor het fluitsignaal toch 

nog de gelijkmaker scoorde.  

Excelsior 4 had deze week als invaller, voor de nog steeds geblesseerde Daan, Wouter uit A1. Ondanks dat het 

4e zelf veel scoorde werd Korbis 2 de winnaar van deze wedstrijd met een 18-24 eindstand. 

Na een blok jeugdwedstrijden kwamen ook Excelsior 5 en 8 nog aan bod in de Buitenhof. Het 5e ontving 

kampioen Nieuwerkerk 6 en Abe speelde ook hier – gewoon – zijn 2e wedstrijd van de dag. De kleine voor-

sprong van de bezoekers uit het begin bleef eigenlijk de hele wedstrijd staan zodat een 11-14 nederlaag het 

resultaat was. Helaas moesten Christiane en Jessica met blessures uitvallen; gelukkig wilde Ans voor haar eigen 

wedstrijd nog een invalbeurt in het 5e voor haar rekening nemen. 

Het was wel de dag van Abe, want met Abe!!! (complimenten voor zijn conditie!) als scheidsrechter had Excel-

sior 8 weinig moeite met Fiks 5. Heel regelmatig werd een prettige 13-8 overwinning bijgeschreven.  

Het einde van het zaalseizoen nadert; voor alle ploegen staat op 10 maart nog 1 wedstrijd op het programma; 

de komende 2 zaterdagen zijn vrij, alleen Excelsior 7 speelt ook aanstaande zaterdag 24 februari. 

Voor de trainingen betekent dat er geen trainingen zijn in deze 2 weken tussen 19 februari en 2 maart, behalve: 

▪ training voor Excelsior 1, 2 en 3 op dinsdag 20 februari, 19.30-21.00 uur 

▪ training voor Excelsior 7 op woensdag 21 februari, 20.00-21.15 uur 

Alle seniorenteams trainen daarna weer normaal in de eerste week van maart. 

Willeke 

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

Nieuwe leden 

Melina Roufa is lid geworden van CKV Excelsior. Melina gaat voorlopig meetrainen bij de E. Melina veel 

korfbalplezier bij CKV Excelsior! 
 

Wedstrijdwijzigingen 

Op zaterdag 24 februari is ingelast: 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie 

C-045 23354 Olympia C3 - Excelsior C2 09:30 11:00 Mart, Kevin Sporthal Olympia, Spijkenisse 
 

Competitie 

Zaterdag 24 februari en zaterdag 3 maart is er een zeer klein programma. Op 24 februari speelt de C2. Op 3 

maart spelen de B1 en B2. Deze week staan verderop in deze Korfpraat zowel de opstellingen voor 24 februari 

als 3 maart in het clubblad. Als je nu al weet dat je 3 maart op vakantie bent en jouw naam staat als aanwezig 

laat het dan zo snel mogelijk weten aan Erik. 

De laatste zaalcompetitiewedstrijden staan gepland voor zaterdag 10 maart. C2 speelt ook nog een wedstrijd 

op 17 maart uit bij Nexus in Schiedam in de zaal. 
 

Kampioenen!!! 

Afgelopen zaterdag speelden drie teams hun kampioenswedstrijden. Om 9:00 begon de E4. In een spannende 

wedstrijd werd met 3-2 gewonnen van ODO. Er werd geknokt tot het einde en goed gespeeld. De E4 is kam-

pioen! Aldus coach Nynke. 

Hierna speelde de E5 hun kampioenswedstrijd. De E5 heeft met 6-5 gewonnen van Fortuna! En zijn nu kam-

pioen! Wat een topwedstrijd hebben ze gespeeld. Er werd goed verdedigd, goed rond gespeeld. En super 

knap gedaan. #trotse coach 

’s-Middags om 16:20 speelde de C1 tegen Fortuna hun kampioenswedstrijd. Tot 10 minuten voor tijd stond 

een voorsprong van 2 doelpunten op het scorebord. De C1 wist te winnen met 10-5 en is ook kampioen! 

C1, E4 en E5 gefeliciteerd met het kampioenschap!!! 

De medailles zullen jullie ontvangen voor de wedstrijd van Excelsior 1 die gespeeld wordt op zaterdag 10 

maart, aanwezig 18:45. 
 

Kampioenswedstrijd 

Op 10 maart speelt de F2 om 9:00 thuis tegen ONDO F3 de kampioenswedstrijd! Bij winst of een gelijkspel is 

de F2 kampioen! 

Poule F-040 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior (D) F2 11 19 9 1 1 79 46 32 0 

2 ONDO (G) F3 11 18 9 2 0 81 44 37 0 

3 KCR F3 11 13 6 4 1 93 81 12 0 

4 OZC F1 11 12 6 5 0 93 63 30 0 

5 Fortuna/Delta Logistiek F3 11 7 3 7 1 66 87 -21 0 

6 ODO F3 11 6 3 8 0 54 88 -34 0 

7 Weidevogels F2 12 3 1 9 1 43 100 -57 0 
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Trainingen 

Aankomende weken is er een groot aantal wijzigingen in de trainingstijden door de voorjaarsvakantie 

en de collecte van Jantje Beton, waar wij als vereniging al jaren aan deelnemen. En doordat het mate-

riaal dat wij op het veld gebruiken nu in de sporthallen ligt, is het logistiek niet haalbaar om het mate-

riaal binnen een dag van de sporthallen op het veld te krijgen, zodat er in de week vanaf maandag 12 

maart tot en met 15 maart ook niet op het veld getraind wordt. 

LEES  DU S ON DERS TA A N D E GOED:  

Er wordt NIET getraind door B t/m F: 

▪ Op maandag 19 februari; 26 februari; 12 maart 

▪ Op dinsdag 27 februari; 6 maart; 13 maart 

▪ Op woensdag 28 februari; 7 maart; 14 maart 

▪ Op donderdag 22 februari; 1 maart; 15 maart 

Er wordt door de F-teams eenmalig getraind op maandag 5 maart van 18:00-19:00 in sporthal de Bui-

tenhof. 

Wij realiseren ons zeer goed dat het voor ouders lastig is om eenmalig van dag te wisselen, maar door o.a. de 

collecte van Jantje Beton zouden anders de F-teams de komende weken bijna niet trainen.  
 

Oefenwedstrijden veld 

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. 
 

Veldseizoen 

Het KNKV is nu druk bezig om het veldvoorjaarsprogramma rond te krijgen. In deze periode van het jaar valt 

een groot aantal feestdagen, nl. Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag (met aansluitend een lang weekend), 

Pinksteren. Scholen hebben ook nog meivakantie, waarbij zij zelf mogen bepalen wanneer de leerlingen vrij 

hebben. Voeg daarbij dat het KNKV de zaterdag van de zaalfinale 7 april als “heilig” heeft verklaard en het 

KNKV op zaterdag 2 juni de competitie laat eindigen en er ontstaat een (on)mogelijkheid om te spelen. Er 

zullen dan concessies gedaan moeten worden waardoor er in weekenden gespeeld gaat worden waarin een 

feestdag of vakantie valt. 

Op de volgende zaterdagen wordt (in principe) gespeeld door de B t/m F teams als je in een poule speelt met 

4 ploegen: 

▪ 31 maart (Paasweekend) 

▪ 14 april 

▪ 21 april 

▪ 12 mei (Hemelvaartsweekend) 

▪ 26 mei 

▪ 2 juni 

Speel je in een poule met 7 ploegen, dan is de mogelijkheid aanwezig dat je speelt op 7 april of 28 april en 

op een andere zaterdag vrij bent. Dit komt omdat het getal 7 niet deelbaar is door 2. 
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Uitslagen 

zaterdag 17 februari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2J 15436 Excelsior 3 - KVS/Maritiem 4 21 21 

R2L 15431 Excelsior 4 - Korbis 2 18 24 

R3U 16575 Excelsior 5 - Nieuwerkerk 6 11 14 

S-044 40061 Excelsior 8 - Fiks 5 13 8 

B-024 19595 Excelsior B1 - Vitesse B3 16 5 

B-047 19138 Excelsior B2 - Vriendenschaar B2 5 4 

C-012 24549 Excelsior C1 - Fortuna/Delta Logistiek C4 10 5 

D-031 28424 Excelsior D3 - Avanti D4 4 10 

E-107 35863 Excelsior E4 - ODO E3 3 2 

E-091 35860 Excelsior E5 - Fortuna/Delta Logistiek E6 6 5 

E-109 35424 Excelsior E7 - Refleks E3 6 1 

F-051 38633 Excelsior F3 - Dijkvogels F3 8 3 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1F 12072 Futura 1 - Excelsior 1 16 17 

ROKC 14156 ZKV 2 - Excelsior 2 26 16 

S-015 40073 Trekvogels 1 - Excelsior 7 16 12 

A2J 18862 Maassluis A2 - Excelsior A2 29 9 

A-052 16731 ONDO A4 - Excelsior A3 5 10 

D-006 27939 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 6 5 

D-021 28592 ALO D1 - Excelsior D2 10 9 

D-075 28616 Avanti D6 - Excelsior D4 5 6 

E-051 32707 ONDO E8 - Excelsior E2 9 6 

E-035 32775 Achilles E2 - Excelsior E3 13 12 

E-117 32750 IJsselvogels E4 - Excelsior E6 4 6 

F-040 38612 Weidevogels F2 - Excelsior F2 2 6 
 

https://www.mariekezelisse.nl/


 

 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  27 12 

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Avanti D6 - Excelsior D4 

Rond twaalf uur vertrekken we richting Pijnacker voor de tweede ontmoeting met de dames van Avanti 

D6. De wedstrijd in Delft eind vorig jaar eindigde in een 1-3 overwinning voor Avanti en dus waren we 

gewaarschuwd voor dit damesteam, die staan hun mannetje. De eerste kans in deze wedstrijd op een zonnige 

februaridag was voor Avanti, maar het verdedigingsvak met Britt, Sten, Josyne en Hennieke was zeer gecon-

centreerd en liet weinig ruimte voor een aanval van Avanti. Toch verliest Sten even zijn concentratie en neemt 

Avanti de voorsprong. In ons aanvalsvak met Justin, Marlou, Lizzy en Sofie, is het de enige heer in dit vak die 

zo'n goed afstandsschot heeft en van ver dan ook de gelijkmaker scoort. 

Na de wisseling van helften moet ik een 

groot compliment maken aan Marlou. 

Haar tegenstandster is bijna twee keer zo 

groot, maar Marlou laat zich niet kennen 

en verdedigt uitstekend. Door weer een 

sterke verdediging en leuke aanvallen, 

waarbij we veel terug zien van de afgelo-

pen trainingen, zien we Excelsior groeien in 

de wedstrijd. Lizzy is ook sterk aan het ver-

dedigen en Justin lijkt wat feller te worden. 

In het aanvalsvak wordt mooi rondge-

speeld rond de korf en uiteindelijk is het 

Sten die goed vrij komt te staan en de voorsprong neemt. Het is echter in de verdediging Sofie die net te laat 

reageert waardoor haar dame de gelijkmaker weer kan scoren. In de rust is het Lizzy die plaats maakt voor 

Jayden en Excelsior valt direct goed aan. Het is Justin die nu op aangeven van Marlou de voorsprong neemt, 

2-3. Dan breekt er een tijd aan van veel schoten. Jayden en Marlou proberen het van dichtbij en Justin weer 

van veraf. De dames van Avanti halen alles uit de kast, de lange dame van Marlou omringt haar werkelijk met 

beide armen en de dame van Sofie zwaait zich suf, alles om Excelsior uit haar concentratie te halen. Toch blijft 

de stand tot het laatste kwart gelijk en weten beide teams niet te scoren. 

Het laatste kwart begint en in het aanvalsvak wordt weer heerlijk aangevallen. Hennieke scoort op aangeven 

van Josyne en breidt de voorsprong uit. Direct daarna heeft Avanti hier een mooi antwoord op en brengt het 

verschil weer op 1 punt. Britt geeft een mooie strakke pass op Hennieke en Hennieke scoort de 3-5. Weer is 

er een goede aanval van Avanti met de 4-5 score. Nu wordt het toch wel erg spannend zo aan het eind van 

de wedstrijd. In een poging van Avanti om de bal richting hun aanvalsvak te krijgen weet Josyne de bal prach-

tig te onderscheppen en richting Britt te gooien. Britt heeft een mooi zuiver schot en scoort de 4-6. Avanti 

krijgt in de allerlaatste seconde nog een strafworp en benut deze. Hiermee komt de eindstand van deze wed-

strijd op 5-6. Wat een leuke wedstrijd die we hebben beslist in ons voordeel. Heel veel trotse ouders op de 

tribune en twee zeer trotse coaches langs de kant. Met een hele grote smile op alle gezichten gaan we terug 

richting Delft om na te genieten op deze mooie zonnige zaterdag. 
 

Achilles E2 - Excelsior E3 

Sportcampus Zuiderpark was vandaag de place to be voor beachvolleybal, turnen en de korfbaltopper Achilles 

E2 tegen Excelsior E3. Na twee slopende wedstrijden tegen Phoenix was de volgende stap het verslaan van 

Achilles om nog in de race te zijn voor het kampioenschap. De eerdere wedstrijd werd in het voordeel beslist 

van Excelsior en dus gingen de kinderen vol vertrouwen deze wedstrijd in. Het was echter wel erg vroeg, 

verzamelen om kwart over acht en negen uur spelen. De eerste tien minuten werd al duidelijk dat deze wed-

strijd niet zomaar gewonnen zou worden, Achilles zat vaak goed tussen de passes van Excelsior en leek ook 

D4 is op dreef! 
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wel wat beter in de wedstrijd te zitten. Toch is het Mees die de openingstreffer op zijn naam schrijft en 

niet veel later zorgt Rick voor een 0-2 voorsprong. Nadat Achilles de aansluitingstreffer heeft gemaakt 

wordt er een overtreding gemaakt op Mees. Hij neemt zelf de strafworp, maar deze stuitert helaas van 

de rand eruit. Nadat Rick in botsing komt met het hoofd van een tegenstander is het fijn dat Olaf uit 

de E1 mee is gekomen en kan invallen. De dame van Zonne weet nog voor het einde van het eerste 

kwart de stand gelijk te brengen. 

Na een hele korte peptalk is het direct na het 

fluitsignaal Elize die de voorsprong weer pakt. Achil-

les countert echter goed en de heer van Rick brengt 

de stand weer gelijk. Zo gaat het over en weer, Mees 

scoort zowel de 3-4 als de 3-5 en Achilles zorgt net 

voor de rust dat er slechts een punt verschil is. Op de 

tribunes wordt druk gesproken over de spannende 

wedstrijd en dat de spelers van Excelsior niet goed in 

de wedstrijd zitten. Het lijkt wel of ze dromerig en 

moe zijn. We hopen dat de rust ze even goed doet. 

En dat lijkt er inderdaad op, Rick (er weer ingekomen 

voor Olaf) scoort echt een prachtige doorloop, 4-6. 

Maar dan maakt Elize een flinke smakkerd op haar 

elleboog en mag Olaf er weer in komen. Excelsior lijkt even beduusd door de val van Elize en Achilles profiteert 

daar direct van. De dame van Zonne weet binnen no time twee keer te scoren. Olaf krijgt nog een mooie kans 

en Mees neemt de verdediging van Rick zijn heer goed over. Zonne lijkt wat dromerig vandaag en gaat er 

even uit voor Elize. De heer van Rick zorgt voor de eerste voorsprong van Achilles in de wedstrijd. Rick maakt 

nog gelijk, maar zowel de heer van Mees als de heer van Olaf (beide spelend als dame) zorgen voor de 9-7. 

Het laatste kwart komt Zonne er weer in voor Olaf, Rick verliest nog even zijn schoen en Elize haar schot rolt 

voor de tweede keer uit de korf. Mees neemt een mooie doorloop op aangeven van Elize, mist, vangt zelf af 

en scoort de 9-8. Nadat Zonne de gelijkmaker scoort is het de heer van Rick die de 10-9 scoort. Elize scoort 

een mooie doorloop, maar deze wordt afgekeurd wegens lopen? Achilles schiet de elfde erin en Zonne scoort 

tweemaal achter elkaar zodat het weer gelijk staat. 

Pfff, op de tribune zouden we in onze handjes knijpen met een gelijkspel, maar vrezen het ergste. Zowel de 

heren van Achilles als Mees weten nog een keer raak te schieten. In de allerlaatste seconde scoort Mees de 

gelijkmaker, maar volgens de scheidsrechter snijdt hij hierbij en wordt de gelijkmaker dus afgekeurd. Met 

hangende koppies gaan de kids (en coaches) van het veld, maar natuurlijk krijgen ze een applaus vanaf de 

tribune. Het was niet hun wedstrijd, dat was duidelijk. Heel erg balen dat hiermee ook het kampioenschap uit 

het zicht is. Of Phoenix moet de laatste wedstrijd tegen Fortuna nog verliezen en wij moeten onze laatste 

wedstrijd tegen Fortuna nog winnen. Dat laatste hebben we zelf in de hand, maar Phoenix zal niet verliezen 

van Fortuna en daarmee lijkt het er sterk op dat Excelsior E3 deze competitie geen kampioen meer zal worden. 
 

Excelsior E5 - Fortuna E6 

Zaterdag stond voor de E5 de wedstrijd van het jaar op het programma. De altijd al beladen stadsderby tegen 

Fortuna kreeg nog een extra dimensie: beide teams maakten namelijk aanspraak op de titel in de zaalcompe-

titie. De twee Delftse teams hadden slechts 2 verliespunten opgelopen, Excelsior mocht als favoriet de wed-

strijd ingaan vanwege een iets beter doelsaldo: +88 voor Excelsior tegen +84 van Fortuna. Voor wat het waard 

is natuurlijk… 

E3 knokt voor wat ze waard is! 
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De spanning was te snijden voor de wedstrijd. Bij 

de uitwedstrijd waren de emoties nog hoog op-

gelopen en werd het verlies toen in de ijshal 

van Fortuna als onrechtvaardig gevoeld. Dit 

keer zou het anders lopen, er was niets aan 

het lot overgelaten: een goede scheidsrechter 

was ingepland, de spelers werden gecheckt of 

ze echt bij het team hoorden en er was aan Excel-

sior-zijde zelfs een tweede (mental)coach aange-

steld.  

Excelsior startte dan ook sterk. Met de in de winter-

transferperiode overgekomen Micha in de basis, bleek aan het spel en de kansen duidelijk dat de Excelsioria-

nen scherp waren. Bij vlagen werd Fortuna weggespeeld met de snelle omschakeling, de lange bal en goed 

positiespel. Na 5 minuten resulteerde dat in het eerste doelpunt: Daniel schoot raak. Binnen 3 minuten scoorde 

Micha daarna 2x en een snelle aanval werd door Lise bekroond: 4-0! De eerste rust moesten onze stadsgeno-

ten dus gebruiken om de psychologische en sportieve tik te verwerken. Dat deden ze goed want in de twee 

volgende kwarten scoorde alleen Yara nog en maakte Fortuna zijn eerste fortuinlijke punt. Daarbij moet wel 

gezegd worden dat Excelsior heel veel kansen miste… 

Met 5-1 het laatste kwart ingaan, terwijl je hebt laten zien veel beter te spelen. Dat betekent dat er geen vuiltje 

aan de lucht is. Toch?  

Kort na de start kreeg Fortuna een strafworp en werd het 5-2. Drie minuten later (en 6 gemiste kansen van 

Excelsior verder) scoorde Fortuna opnieuw 5-3. Gelukkig scoorde Lise toen in stijl met een mooie doorloopbal: 

6-3 en nog 3 minuten op de klok. Nog steeds niets aan de hand. Toch? 

Maar nog geen minuut later stond het 6-4 na een aanval van Fortuna. En Excelsior bleef zelf kans op kans 

missen. Het zou toch niet? 

Nee, gelukkig niet. Toen de ouders al aan het aftellen wa-

ren scoorde Fortuna nog wel de 6-5. Maar de uitstekend 

fluitende scheidsrechter had de zoemer ook gehoord en 

maakte een einde aan de wedstrijd. Waarna een groot 

gejuich op het veld te horen was. Kampioenuuuuuuh! Dik 

verdiend gewonnen, dik verdiend kampioen.  

Onze voorzitter kwam Ruben, Justin, Micha, Yara, Lise en 

Daniel feliciteren. Met een heerlijke zak snoep en een po-

litiek correct mandarijntje daarin verstopt gingen de kids 

juichend het weekend in.  

Opnieuw werd onder leiding van coach Elvira een kampioenschap binnengehaald, het derde in twee jaar. Top 

gedaan! 
 

Weidevogels F2 - Excelsior F2 

De F2 pakt nu echt de koppositie! 

Maak kennis met de F2. Dit team bestaat grotendeels uit net gestarte korfballers en doet het verrassend goed. 

Erik speelt al iets langer, Teun begon vlak voor de zomer, Jop en Fiene werden - na de vriendjestrainingen - 

vlak voor de zaalcompetitie lid en onlangs kwam Sieme er ook nog bij zodat er nu een mooi vijftal is.  

Waar er aan het begin van de zaalcompetitie nog regelmatig een invaller nodig was, togen de vier heren en 

de dame afgelopen zaterdag met alleen F2-ers naar Bleiswijk voor de revanche tegen de Weidevogels. Al 

vanaf het begin van de zaalcompetitie wint de F2 wedstrijd na wedstrijd, alleen van de Weidevogels - die 

Spanning voor de wedstrijd! 

Kampioenuhhhhh! 
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onderaan in de poule staat - werd nota bene verloren. Dit wilde de F2 niet nog eens laten gebeuren, dus 

vol goede moed op weg naar Bleiswijk! 

De wedstrijd begon direct met goed overgooien en al snel wist Teun de eerste twee ballen erin te 

gooien. De F2 bewoog meer dan De Weidevogels, waardoor er toch regelmatig een speler aanspeel-

baar was en Teun er nog eens twee in gooide. Ondertussen had De Weidevogels er een vijfde 'super-

speler' bij en werd het zoeken naar een vrijlopende speler lastiger. Het werd zelfs 1-4. Maar door zaken 

als een slimme lage bal langs de heup van de verdediger van Fiene, het handige afvangen van Sieme, het 

onvermoeibaar verdedigen van Jop en de mooie lage-overgooi-met-stuit van Erik wist onze F2 De Weidevo-

gels toch nog af te troeven ondanks een man minder in het veld. Excelsior scoorde uiteindelijk 6 punten. De 

Weidevogels schoten er vlak voor het fluitsignaal nog wel eentje in, maar dat mocht niet meer baten: 2-6 voor 

Excelsior!  

Lang had de F2 één of meerdere wedstrijden minder gespeeld, waardoor de stand in de poule wat vertekende, 

maar nu hebben alle teams 11 wedstrijden gespeeld en pakt de F2 met 19 punten nu echt de koppositie! 

Gevolgd door ONDO met 18 punten. De laatste wedstrijd van de zaal is een rechtstreeks duel om het kampi-

oenschap: op 10 maart is het om 9:00 uur Excelsior F2 - ONDO F3, kom de F2 aanmoedigen! 
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Opstellingen 

donderdag 22 februari 

team opstelling reserve 

A1 
Femke, Isabella, Jazz, Noa 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

zaterdag 24 februari 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 
Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

Erik Kr., Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

Linda, Danique 

Koen 

8 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

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

Sander, Invallen: Piet (C1), Bram (C1), Afwezig: Olivier, Gijs 

Sanne (C1), Inger (C1) 

 

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

zaterdag 3 maart 

team opstelling reserve 

B1 
Aniek, Anouk, Fabiën, Lucia, Liekke, Afwezig: Fleur 

Joshua, Mark, Thom Afwezig: Rick, Nico 

Dame C1 

Heer C1 

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

Luuk, Mark, Paul, Milan, Teun 

 

 

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

donderdag 22 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

A1E 18674 Excelsior A1 - RWA A1 19:00 19:30 Omar, Tommy W. Dirks 19.00 - 21.00 Tommy v.d. Kooy 

zaterdag 24 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

S-015 40071 KCC/SO natural 8 - Excelsior 7 15:00 16:25 Willeke Sporthal Schenkel, Capelle aan den Ijssel zelf regelen oranje inschietshirts! 

C-045 23354 Olympia C3 - Excelsior C2 09:30 11:00 Mart, Kevin Sporthal Olympia, Spijkenisse regelen contactouders 
 

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 19 februari 2018 Omar maandag 9 april 2018 Wesley Nolet en Nathan  

maandag 26 februari 2018 Voorjaarsvakantie maandag 16 april 2018 Lex 

maandag 5 maart 2018 Sander en Thinka maandag 23 april 2018 Job en Jill 

maandag 12 maart 2018 Hernandes maandag 30 april 2018 Meivakantie 

maandag 19 maart 2018 Timon en Emily maandag 7 mei 2018 Meivakantie 

maandag 26 maart 2018 Okker en Mart maandag 14 mei 2018 Ben en Jikke 

maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag 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, Bart, Micke, Nicole, Jeroen, 

Desiree, Caroline, Hans 

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 

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 

13 april 2018 Kantine gereserveerd 

20 april 2018 Reservering Cornelius Musiusschool 

20 april 2018 Vrijwilligersavond 

26 april 2018 Reservering Max Havelaarschool 

15 mei 2018 Reservering Herman Broeren College 

8 juni 2018 Reservering Max Havelaarschool 

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 

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 

10 maart 2018 KAMPIOENENNN!!! 18:45 
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