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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 

Junioren A spelers 

Thijs 

Aspiranten B spelers 

Veronique** 

Aspiranten C spelers 

Ans** 

Aspiranten B & C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D spelers 

Ans** 

Pupillen E & F spelers 

Alicia** 

Pupillen D, E & F scheidsrechters 

Marit 

*/** 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. 

 

Voorbeschouwing zaal  

Glissenaar is voor niemand bang en heeft vertrouwen in 

het zaalseizoen 

Terwijl de temperatuur buiten richting het nulpunt daalt, bereidt de selectie van 

Excelsior zich voor op een nieuw zaalseizoen. En in vergelijking met eerdere jaren 

doet het vlaggenschip dit vol vertrouwen. Het team van de nieuwe trainer Mark 

Glissenaar staat met acht overwinningen uit acht wedstrijden aan kop in de Eerste 

Klasse. Een heel contrast met vorig jaar, toen Excelsior zich in een beslissingswed-

strijd veilig moest spelen. 

Over onze nieuwe hoofdtrainer gesproken, Mark Glissenaar is momenteel drie 

maanden aan de slag bij Excelsior en heeft het naar zijn zin in Delft-Noord. “De 

eerste maanden waren erg intensief en leuk. We leren elkaar steeds beter kennen 

en ik ben erg te spreken over de gedreven groep.” Ook leert de nieuwe trainer de 

vereniging steeds beter kennen en ook dat spreekt hem aan. “Excelsior is een club 

waar veel mensen meeleven met de selectie en betrokken zijn bij de vereniging. Ik 

leer die groep mensen ook een beetje kennen en dat is leuk.” 

De positieve resultaten helpen Glissenaar uiteraard om zijn plek te vinden binnen 

de groep en de vereniging. “Uiteraard ben ik tevreden met de uitslagen, we hebben 

er als groep bewust voor gekozen om resultaatgericht te spelen. Voor een onge-

slagen status op het veld had ik vooraf natuurlijk wel getekend.” Gevraagd naar de 

invloed van de trainer reageert Glissenaar bescheiden en terughoudend. “Misschien 

is mijn grootste invloed dat we als team niet vrijblijvend aanvallen. Ik wil graag dat 

iedereen de taak uitvoert waar hij of zij het beste in uitkomt met de discipline om 

bewuste keuzes te maken en zich niet af te laten leiden door een tegenstander of 

de ruimte die iemand krijgt. En als het bij ons eenmaal gaat lopen dan kunnen we 

over veel schijven gevaarlijk zijn.” 

Ook aanvoerder en boegbeeld van het eerste team, Reinier van den Hoek, is te 

spreken over de nieuwe trainer en de resultaten tijdens het veldseizoen. “De com-

binatie van een aantal nieuwe spelers (o.a. Lisanne Bron, Kevin Berghout en Wayne 

Stienstra) én een nieuwe coach heeft een nieuwe dynamiek in de ploeg gebracht. 

Dat stukje extra en de bijkomende kwaliteiten is precies het verschil waardoor het 

dit seizoen zo goed loopt.” Wel is Van den Hoek stellig over het desastreus verlopen 

veldseizoen vorig jaar: “Vorig seizoen hadden we nooit in die positie terecht mogen 

komen.”

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Het zaalseizoen is wel weer een heel ander verhaal. Er zal weer met de schotklok worden gespeeld en 

Excelsior zit in een lastige poule met ploegen als ONDO (Middelburg), Valto, ZKV en Roda. Excelsior 

heeft in de afgelopen seizoenen al enkele keren gespeeld tegen ONDO en ook deze ploeg is dit veld-

seizoen nog ongeslagen met zeven overwinningen en een gelijkspel. ONDO is traditiegetrouw een las-

tige opponent voor Excelsior. Gelukkig zijn tradities er af en toe ook om gebroken te worden. Ook heeft 

ons vlaggenschip voldoende ervaring opgebouwd met tegenstander Valto. De balans tegen de ploeg uit De 

Lier ziet er al een stuk positiever uit. De laatste vier confrontaties in de zaal werden alle vier gewonnen door 

de zwart-witten. Daarnaast heeft Valto het lastig dit veldseizoen. In de Overgangsklasse staat de ploeg onder-

aan met twee punten uit acht wedstrijden. 

Naast Valto is ZKV de enige ploeg met ervaring in de Overgangsklasse. Vorig jaar lukte het de ploeg, ook 

uitkomend in de kleuren zwart-wit, niet om zich te handhaven in de Overgangsklasse. Dit veldseizoen draait 

de ploeg uit Zaandam goed mee in de Eerste Klasse en staat het iets over de helft bovenaan met twaalf uit 

acht. Met een punt minder dan ZKV heeft de tweede tegenstander uit Noord-Holland, Roda uit Westzaan, ook 

een prima veldseizoen achter de rug. De ploeg staat keurig derde en zal dit seizoen hoger willen eindigen dan 

vorig seizoen, toen het op de vijfde plaats eindigde in de Eerste Klasse. 

Met een Overgangsklasser en vier ploegen in de top van de Eerste Klasse is deze zaalpoule goed bedeeld. 

Daarnaast zal Excelsior net als vorig seizoen weer af mogen reizen naar het zuiden, Tilburg om precies te zijn. 

Deze ploeg eindigde vorig jaar als vijfde in de poule bij Excelsior. Dit veldseizoen is Tilburg nog niet heel erg 

op dreef in de Tweede Klasse gezien de derde plaats die het daar inneemt. De andere veld-Tweede-Klasser is 

de derde ploeg uit Noord Holland, Rapid. Deze Haarlemse ploeg staat dit veldseizoen op een zesde plaats 

met zes uit acht en kwam vorig zaalseizoen in de Eerste Klasse niet verder dan een zesde plaats met zeven uit 

veertien. 

En als laatste ploeg in de poule een kampioen uit de Tweede Klasse. Ten Donck werd vorig seizoen met 

eenentwintig punten kampioen en mag zich nu laten zien in de Eerste Klasse. Hoewel de ploeg uit Ridderkerk 

dit veldseizoen uitkomt in de Derde Klasse en daar op een derde plaats staat, mag deze ploeg niet onderschat 

worden. Het is een ervaren team met als blikvanger oud-Fortunees en oud-Deetos speler Raymond Witvliet. 

Onze eigen oud-Fortunees, Reinier van den Hoek, kijkt uit naar het zaalseizoen en gelooft dat er wel iets te 

halen valt voor Excelsior. “Als we met dezelfde instelling en beleving spelen, kunnen we in de zaal ook weer 

goed presteren.” En ondanks de goede resultaten tijdens het veldseizoen blijft de aanvoerder waken voor 

onderschatting. “We zullen wel allemaal moeten doen waar we goed in zijn en niet denken dat we het wel 

even gaan doen. Op het veld hebben we het ook een paar keer lastig gehad dus zullen we iedere week weer 

dezelfde passie en strijd moeten leveren.” 

Hoofdtrainer Glissenaar deelt deze mening en kijkt met vertrouwen vooruit naar het zaalseizoen, ook al moest 

hij nog wel even een lastige keuze maken door een heer en een dame (Wayne Stienstra en Sabine Nolet red.) 

af te laten vallen. “Het is vooral een vervelende beslissing die ik genomen heb toen ik de veldcompetitie heb 

geëvalueerd. Ik heb een weloverwogen keuze gemaakt waar ik volledig achter sta. Dat gaat alleen over korfbal 

en hoe ik denk dat ik de sterkste opstelling kan maken. Het heeft niets te maken met de spelers zelf, het zijn 

beiden heel fijne mensen.” 

De tactiek voor dit zaalseizoen blijft hetzelfde als tijdens het veldseizoen. Trainer Glissenaar wil zich in de 

eerste weken vooral richten op puur resultaat. “We hopen de eerste wedstrijden weer te winnen zodat we een 

goede uitgangspositie hebben tegen ploegen als Valto, ONDO en ZKV. Als we geen onnodige schade oplopen 

denk ik dat we lang mee moeten gaan doen voor de bovenste plekken.” Dat de trainer ambitieus is blijkt ook 

wel uit zijn doelstelling voor het aankomende zaalseizoen. “Mijn doelstelling is om een serieuze kampioens-

kandidaat te zijn. We spelen in een poule met meerdere tegenstanders die mee kunnen strijden om het kam-

pioenschap en wij zijn voor niemand bang.” Bepalend voor het bereiken van dit grote doel is wat de spelers 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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zelf over hebben om dit te bereiken. “Aan ons de taak om elke week 

het maximale van onszelf te vragen en alles voor elkaar over te 

hebben.” 

Van den Hoek sluit zich voorzichtig aan bij deze doelstelling en 

plaats ook een kanttekening. “Er zitten een aantal goede ploegen 

in de poule waar we rekening mee moeten houden. In die wed-

strijden draait het om de details en de vorm van de dag. Ik denk 

dat een plek in de top drie reëel is en als we in de belangrijke wedstrij-

den een goed plan hebben en als een team spelen dan zouden we ook 

zomaar eens eerste kunnen worden.” 

Afgelopen weekend heeft de selectie zich voorbereid op de start van 

het zaalseizoen met een driekamp bij Vriendenschaar in Hardinxveld 

met verder nog Merwede als tegenstander. Komende zaterdag 24 no-

vember trapt Excelsior de competitie af in eigen huis tegen Roda. Aan-

vang om 17.25 uur met na de wedstrijd van ons vlaggenschip het tradi-

tionele openingsbuffet verzorgd door Willem en Leny Mook van Sport-

café De Mookies (sommige tradities moeten we natuurlijk wel in ere 

houden). 
 

Zaalopening & Buffet  

Inschrijven kan nog tot dinsdag 20 november! 

Aanmeldingen tot dusverre (stand 16 november) 

naam team arr. naam team arr. naam team arr. 

Anouk dV. Selectie 1x€10 Denise E. 6 1x€10 Lonneke vH. A1 1x€10 

Jasper V. Selectie 2x€10 Fleur vdK. 6 2x€10, 2x€7 Denise G. A2 1x€10 

Jazz H. Selectie 1x€10 Jacqueline S. 6 1x€10 Minoesch B. A2 1x€10 

Jill G. Selectie 1x€10 Jikke B. 6 2x€10 Aad dR. Overig 2x€10 

Kevin B. Selectie 1x€10 Lisette E. 6 1x€10, 2x€7 Annelies en Ron Overig 2x€10 

Lotte E. Selectie 1x€10 Wesley T. 6 1x€10 Bert B. Overig 2x€10 

Maarten T. Selectie 1x€10 Danique H. 7 1x€10 Bob M. Overig 2x€10 

Mariska dV. Selectie 1x€10 Marloes vE. 7 2x€10 Dieke en Piet Overig 2x€10 

Mark G. Selectie 1x€10 Erik vdK. 8 1x€10 Emily J. Overig 1x€10 

Merit H. Selectie 2x€10 Janna B. 8 1x€10 Fabio G. Overig 1x€10 

Reinier en Sharmaine Selectie 2x€10 Job vdB. 8 4x€10 Jaap vdL. Overig 2x€10 

Ryan H. Selectie 1x€10 Lars N. 8 1x€10 Johan en Ineke Overig 2x€10 

Sabine N. Selectie 1x€10 Lynn H. 8 1x€10 Juan Z. Overig 1x€10, 2x€7 

Sanne M. Selectie 1x€10 Marit N. 8 1x€10 Leen en Gonnie Overig 2x€10 

Simone R. Selectie 1x€10 Nathan odK. 8 1x€10 Margreet en Henk Overig 2x€10 

Timon M. Selectie 1x€10 Nynke S. 8 1x€10 Marjo H. Overig 4x€10 

Vito H. Selectie 1x€10 Rachelle en Simon 8 2x€10 Nelleke K. Overig 3x€10 

Wouter K. Selectie 1x€10 Thijs A. 8 1x€10 Nicole B. Overig 1x€10, 2x€7 

Gina A. 4 1x€10 Wesley N. 8 1x€10 Niels M. Overig 1x€10 

Hanna vD. 4 1x€10 Mario dB. 9 1x€10 Piet W. Overig 1x€10 

Kevin B. 4 1x€10 Riet, Petra, Erik 9 3x€10 Robert Jan H. Overig 2x€10 

Bob vdL. 5 1x€10 Rob B. 9 1x€10 Tommy K. Overig 1x€10 

Elke R. 5 2x€10 Danielle B. A1 1x€10 Wilco dK. Overig 2x€10 

Floor H. 5 1x€10 Geeske vB. A1 1x€10 Wilma G. Overig 4x€10 

Lex V. 5 1x€10 Isabella vdM. A1 1x€10    

Hét evenement van 2017 was zonder enige twijfel de zaalopening met het ongeëvenaard buffet in Sportcafé 

De Mookies. Het was een ouderwets gezellige avond, waarbij er door ruim 130 leden volop werd gelachen, 

gegeten, gezongen en gedronken. Oude vriendschappen herleefden en nieuwe vriendschappen zijn tijdens 

deze avond gesloten. Conclusie: een avond om nooit meer te vergeten! 

Renier van den Hoek 

(Archieffoto: Marieke Zelisse) 
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Dit jaar wordt het zaalseizoen opnieuw geopend met 

zo’n feestelijk buffet! Ditmaal op zaterdag 24 novem-

ber 2018. De avond is voor alle leden, supporters en 

overige relaties van Excelsior. Dit mag je natuurlijk 

niet missen. Deelname aan het buffet bedraagt 

slechts € 10,- p.p. en voor kinderen tot en met 14 jaar 

bedraagt het slechts € 7,- p.p. 

Aanmelden (klik hier) voor het buffet is verplicht en kan 

via de website van Excelsior. LET OP: tot uiterlijk dinsdag 

20 november kan je je nog inschijven!!! 

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met 

Erik vd K., Nathan od K. en Lars N. of mailen naar floorma-

nager@ckv-excelsior.nl. 
 

Dirk zonder broek 

De kop van dit stukje klinkt als de aankondiging van een nieuw sponsorcontract met een supermarktketen, 

maar helaas is dit het trieste verhaal van broekloze Dirk uit A1. Het verhaal van Dirk: 

Ik ben 2 (3 kan ook) weken geleden op dinsdag na de training mijn Excelsior-trainingsboek maat L kwijtgeraakt. 

In de Buitenhofhal, na mijn training (einde 20:45) was ik mij aan het omkleden en toen ik thuis was, was ik hem 

kwijt. Ik had hem aan op de heenweg, toen ik terug ging deed ik klakkeloos een broek aan die ik achteraf hele-

maal niet ken en ook niet van ons is. Hij lijkt er echter best wel op. Zwarte broek met dezelfde witte streep op de 

zijkanten van de pijpen, maar alleen geen Excelsior-logo. 

Herken je jezelf in dit verhaal, met het verschil dat jouw trainingsbroek 2 weken geleden (3 kan ook 😊) opeens 

voorzien is van een Excelsior-logo? Zoek dan Dirk op om een einde aan deze nachtmerrie te maken. 

Namens Dirk, bedankt alvast! 
 

Helden van de week – meelopen met de selectie 

De helden van de week waren super gedurende het veldseizoen! Wij zien dit nu al als een groot succes en zijn 

blij dat we dit in de zaal lekker voort kunnen zetten. Nu hebben ook de toppers van de D het geluk dat we 

hun vanaf nu meenemen in de indeling. Wij zouden jullie graag allemaal wat beter leren kennen. En jij hebt 

toch ook altijd al willen weten hoe dat nu ongeveer gaat als je later zelf in de selectie speelt? Bij een wedstrijd 

van het eerste en tweede komt best veel kijken. Wie is er bijgelovig van de selectie? En wie heeft er speciale 

voeding voorafgaand aan de wedstrijden? Daar kunnen jullie dit seizoen achter komen!  

Afgelopen seizoenen hebben wij jullie al regelmatig in mogen zetten om wedstrijden van het eerste en het 

tweede te filmen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor jullie niet altijd even boeiend was. Maar deze video-

beelden zijn voor ons van groot belang! Deze worden namelijk geanalyseerd om te kijken naar tegenstanders 

maar vooral ook om te kijken naar wat wij zelf beter zouden kunnen doen. Komend seizoen willen wij dit dus 

weer van jullie vragen, maar dan blijft het niet alleen bij filmen. Het wordt een leuk programma omtrent de 

twee wedstrijden. Het is dan ook de bedoeling dat als je op het schema staat met het hele team aanwezig 

bent. Hoe dit programma eruitziet dat horen jullie op de dag zelf, maar laten we alvast verklappen dat het 

voor jullie vooral een leerzame en leuke middag zal worden!  

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1037-openingsfeest-en-buffet-bij-sportcaf-de-mookies
mailto:floormanager@ckv-excelsior.nl
mailto:floormanager@ckv-excelsior.nl
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Het schema voor de hele zaalcompetitie staat hieronder. Dit schema staat tevens de gehele zaalperiode 

wekelijks achterin de Korfpraat. 

De teams die tijdens de zaalperiode niet ingedeeld zijn hoeven niet te treuren. Op het veld gaan we weer 

verder en zien we jullie er graag bij! Het belooft een heel gaaf zaalseizoen te worden. Wij gaan ervoor zorgen 

dat jullie hier een klein aandeel in mogen hebben voor de selectie en hier een beetje aan mogen proeven. 

Doe vervolgens allemaal goed je best en wie weet speel je zelf over een paar jaar de topwedstrijden voor 

Excelsior 1 en 2!  

Wanneer er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Mariska de Vroed en/of Sharmaine van den 

Hoek. Wij zijn op donderdagen altijd in de Buitenhof.  
 

Team van de week 

Bij iedere thuiswedstrijd van Excelsior 1 tijdens het zaalseizoen is er een Team van de Week. De spelers van 

het Team van de Week – uitgerust in het zwart-witte Excelsiortenue – lopen voorafgaand aan de wedstrijd van 

Excelsior 1 op met de helden en heldinnen uit ons eerste. Op 23 maart 2019, de laatste thuiswedstrijddag, is 

deze eer voorbehouden aan alle kampioenen! 

Onderstaand schema geeft aan welk team het vaandel van Team van de Week mag dragen. Zorg dat je aan-

wezig bent als je aan de beurt bent en geniet van het applaus! En moedig na het oplopen Excelsior 1 goed 

aan, zodat zij zeker weten winnen! 

Datum Wedstrijd Helden van de week Aanwezig 

za 24 november 15:50 Excelsior 2 – KCC 4  

17:25 Excelsior 1 – Roda 1 

Excelsior D1, jullie mogen deze week heeel vroeg 

jullie bed uit. Maar gelukkig kunnen jullie na je 

wedstrijd nog even thuis bijslapen om fit aan de 

start van de selectiemiddag te kunnen verschij-

nen. 

15:15 

in Buitenhof 

za 8 december 16:25 Excelsior 2 – TOP (A) 2   

18:00 Excelsior 1 – Ten Donck 1  

Excelsior C1, de toppers van de C1 spelen deze 

dag zelf om 14:00 uur bij ODO en wanneer zij 

weer terugkomen mogen ze zich rond 16:00 uur 

melden bij Mariska en Sharmaine. 

16:00 

in Buitenhof 

za 12 januari 16:20 Excelsior 2 – Valto 2  

17:55 Excelsior 1 – Valto 1  

Excelsior B2, nadat de B2 in Pijnacker Avanti een 

lesje geleerd heeft kunnen ze zich opmaken voor 

een middag met de selectie. Jullie spelen om 

12:55 in Pijnacker en zijn daarna welkom bij Ma-

riska en Sharmaine in de Buitenhof. 

15:45 

in Buitenhof 

za 26 januari 16:30 Excelsior 2 – Tempo 2   

18:05 Excelsior 1 – ZKV 1 

Excelsior A1, jullie spelen om 11:00 uur thuis te-

gen Dijkvogels A1. Nadat jullie de vogels (en Job 

en Denise) fladderend naar huis sturen kan de 

middag met de selectie beginnen. 

16:00 

in Buitenhof 

za 9 februari 16:30 Excelsior 2 – SDO 2 

18:05 Excelsior 1 – Tilburg 1  

 

Excelsior D3, op het veld al kampioen geworden 

en in de zaal mogen jullie de selectie ondersteu-

nen door helden van de week te zijn. Jullie spelen 

deze dag al om 10:00 uur bij KVS maar we zien 

jullie graag ‘s middags weer in de Buitenhof. Ko-

men jullie rond 16:00 uur naar Mariska en 

Sharmaine? 

16:00 

in Buitenhof 

za 9 maart 16:30 Excelsior 2 – KVS 3 

18:05 Excelsior 1 – Rapid 1  

 

Excelsior D4, op deze mooie zaterdag spelen jul-

lie om 14:20 tegen ONDO D6. Nadat jullie een 

mooie partij hebben neergezet zien we jullie 

graag rond 16:00 uur weer in de Buitenhof. We 

zien er naar uit om jullie de kneepjes van het vak 

te leren. 

16:00 

in Buitenhof 

za 23 maart 17:45 Excelsior 2 – TOP (S) 4 

19:25 Excelsior 1 – ONDO (M) 1  

Excelsior A2, het zou kunnen dat het deze dag 

om de spreekwoordelijke knikkers gaat. Jullie ma-

ken dit van dichtbij bij! Zelf spelen jullie om 15:20 

in de Buitenhof. Dus nadat jullie wat gedronken 

hebben zien we jullie graag bij het tweede rond 

17:00. 

17:00 

in Buitenhof 
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datum aanwezig team van de week 

za 24 november 17:00 E1 & E2 

za 8 december 17:30 E3 & E4 

za 12 januari 17:30 E5 & E6 & E7 

za 26 januari 17:30 Pinguïns 

za 9 februari 17:30 F1 & F3 

za 9 maart 17:30 F2 & F4 

za 23 maart 19:00 Kampioenen 
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Sinterklaasfeest  

Sinterklaas is onderweg naar Nederland en we ontvingen deze brief van de Sint en zijn pieten! Alle pupillen, 

pinguïns en kinderen van Excelsior-leden zijn van harte uitgenodigd voor het Sinterklaasfeest op vrijdag 30 

november bij Excelsior. Komen jullie ook!? Geef je op via de site, want dit mag je niet missen! 

  

Waar: Het clubhuis van Excelsior 

Wanneer: vrijdag 30 november 

Tijd: van 18:30 tot 20:30 

Voor wie: Alle pinguïns & pupillen van Excelsior én 

kinderen van Excelsior-leden 

Neem je teamgenootjes mee en geef je op 

via de site van Excelsior!!! 

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Senioren/junioren 

Na 3 weken met oefenwedstrijden voor de zaal, altijd een wat rommelige periode omdat teams nog 

niet helemaal bekend of compleet zijn, gaat de zaalcompetitie a.s. zaterdag van start met een eerste 

blok van 4 wedstrijdweken tot en met 15 december, waarna al weer een onderbreking van 3 weken volgt 

vanwege de kerstvakantieperiode. 

Vanaf 12 januari gaat de zaalcompetitie weer verder tot en met 30 maart, met nog 2 weken vrij tijdens de 

voorjaarsvakantie. 

In deze Korfpraat vind je ook de indelingen van de seniorenteams, met zeer uitdagende poules voor Excelsior 

1 tot en met 3, hele pittige grotendeels onbekende tegenstanders. Voor de overige 6 teams meer bekende 

tegenstanders, maar ook leuke nieuwe competities. 

Tot slot: de Korfpraat is het medium waarin het wedstrijdprogramma bekend wordt gemaakt voor alle activi-

teiten: spelen, coachen, fluiten en overige acties. In de zaal zijn elke week ook gedurende de gehele dag 

zaalcommissarissen nodig, en een bezetting van de jurytafel bij de thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2.  

Kijk dus nu voor het complete programma, maar ook elke week weer opnieuw wat er van je verwacht wordt 

in die zin: een wedstrijd fluiten, leiden, of een blok van 2 uur zaalcommissaris zijn. En ook het reserve zijn bij 

of invallen in een ander team; de aanschrijving daarvoor gebeurt ook via de Korfpraat.  

Een aantal teams (Excelsior 5 t/m 9) heeft een extra vrij weekeinde maar het is goed mogelijk dat je dan kunt 

invallen bij een ander team. Dat vind je dan bij de opstellingen voor de zaterdag die elke week gepubliceerd 

worden. 

Mocht je een zaterdag echt niet kunnen spelen, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten, want op het laatste 

moment invallers regelen lukt vaak niet, en dan bestaat het risico dat je ploeg incompleet een wedstrijd moet 

spelen.  

De eerste competitieronde a.s. zaterdag spelen alle teams, dus heel veel succes gewenst allemaal. 

Willeke 
 

Materialen sporthallen en gymzalen 

Tijdens de zaalperiode trainen we in sporthallen en gym-

zalen die ook door sporters van andere verenigingen wor-

den gebruikt. De ruimte om de materialen van al die spor-

ten op te bergen is redelijk beperkt dus wordt van ieder-

een gevraagd dat op de juiste manier te doen. 

In alle zalen dienen de palen dichtbij elkaar in een aange-

geven vak geplaatst te worden, zodanig dat andere spor-

ters ook bij hun materiaal kunnen komen. 

Hiernaast een foto van hoe de palen in de berging van de 

Buitenhof opgeruimd moeten worden, dus:  

▪ de losse voeten en schuifpalen in het aangegeven vak 

(zie foto) 

▪ de manden in het houten rek 

▪ de losse palen in de beugels langs de muur + daarna de baskets weer op de aangegeven plekken daarvoor 

terugschuiven. 

  

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Poule-indelingen senioren en junioren 

1E  ROKB  R2L 

ONDO (M) 1  TOP/SolarCompleet 4  ONDO (M) 2 

Valto 1  Valto 2  Excelsior 3 

Rapid 1  KVS/Maritiem 3  Rapid 2 

ZKV (Za) 1  Tempo 2  Achilles (Hg) 3 

Roda 1  KCC/SO natural 4  Roda 2 

Excelsior 1  Excelsior 2  VEO 3 

Ten Donck 1  TOP (A) 2  Sporting Delta 3 

Tilburg 1  SDO/BlijWerkt 2  Tilburg 2 

     
R3R  R3S  R4P 

Dijkvogels 3  Atlas 2  ODO 4 

Excelsior 4  Excelsior 5  Excelsior 6 

Achilles (Hg) 5  KZ Danaïden 2  KVS/Maritiem 7 

DES 4  Avanti/Flexcom 4  Weidevogels 4 

ODO 3  Valto 4  Avanti/Flexcom 5 

ONDO (G) 3  DES (D) 5  Valto 5 

Weidevogels 3  OZC 2  Paal Centraal 3 

KVS/Maritiem 5     

 

S-043  S-030  S-023 

Avanti/Flexcom 9  Avanti/Flexcom 8  Excelsior 9 

DES 8  DES 6  Nikantes 2 

Excelsior 7  Excelsior 8  ONDO (G) 5 

Meervogels/Física 6  Fortuna/Delta Logistiek 6  PKC/SWKGroep 9 

ODO 5  ONDO (G) 4  RWA 6 

ONDO (G) 6  Paal Centraal 4  Trekvogels 2 

Paal Centraal 5  Valto 6   

     
A2J  A-034  A-049 

Refleks A1  Excelsior A2  Avanti/Flexcom A6 

ONDO (G) A2  KCR A3  Excelsior A3 

Nikantes A1  ODO A2  HKV/Ons Eibernest A3 

ODO A1  ONDO (G) A3  Maassluis A4 

Excelsior A1  RWA A2  NIO A2 

DES A1  't Capproen A2  ONDO (G) A4 

Meervogels/Física A2  Vitesse (Ba) A3  ZKV (Zu) A1 
 

Jeugd 

Zaalcompetitie 

Afgelopen zaterdag speelden alle B t/m F teams oefenwedstrijden. In sporthal Kerkpolder werd een E- en F-

toernooi afgewerkt. Het was er vanaf 8:45 t/m 13:00 gezellig druk. De B1 en B2 speelden uiteindelijk toch nog 

een oefenwedstrijd, ondanks dat beide tegenstanders op donderdag en vrijdag hadden afgebeld omdat zij 

geen teams op de been konden brengen. De C3 had de primeur om te gaan spelen in een gloednieuwe hal 

in Utrecht. Maar om 9:30 bleek maar een half deel van de zaal licht te hebben. Dit werd opgelost door te 

spelen in een halve zaal waarbij als de bal onderschept was het andere vak inclusief tegenstanders werd ge-

wisseld. Ondertussen had de gemeente Utrecht een elektricien gebeld en om 10:30 bij de start van de wed-

strijd van de C1 was er wel licht in de hele zaal.  

Vanaf aanstaande zaterdag wordt er weer om de punten gespeeld. De zaalcompetitie 2018-2019 zal aan-

staande zaterdag beginnen en loopt dit jaar door tot en met zaterdag 30 maart. In de loop van komende week 
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zal een extra editie van ons clubblad De Korfpraat worden gemaild met daarin alle tijden van de zaalwed-

strijden. 

Let op dat er op 24 november ook in sporthal Kerkpolder wordt gespeeld. Dat er op deze datum ook 

in Kerkpolder wordt gespeeld komt doordat er ’s avonds een buffet is in sporthal de Buitenhof en de 

Sinterklaasintocht in Delft is. 

De wedstrijd van F2 van aanstaande zaterdag is verplaatst naar woensdag 12 december. 

Op zaterdag 22 december wordt er niet gespeeld, behalve door D1, D2, E5, E6. Dat er op deze datum wordt 

gespeeld komt omdat er verenigingen zijn die zeer lastig zaalruimte kunnen inhuren. Dan is deze datum een 

uitwijkdatum. Het betreft overigens allemaal uitwedstrijden. 

De F1 speelt de wedstrijd van 22 december nu op vrijdag 15 februari om 17:00. Robert heeft dit tijdstip afge-

stemd met de ouders van de F1. En uit inventarisatie bleek dat 17:00 vrijdagmiddag geen probleem is. 

Op zaterdag 23 februari wordt er alleen gespeeld door C1 om 15:00 bij Fortuna. 

Op zaterdag 16 maart zullen de thuiswedstrijden in sporthal Kerkpolder worden gespeeld. Dit komt omdat 

een bedrijf ruim een jaar geleden al gevraagd heeft aan de gemeente Delft of dat de sporthal Buitenhof te 

huren was op zaterdag 16 maart tussen 9:00 en 18:00. De gemeente heeft aan Excelsior toen gevraagd of dat 

voor ons een bezwaar zou zijn. Het KNKV had toen nog niet aan de verenigingen gecommuniceerd dat het 

competitieschema ging veranderen qua data. Normaal werd de zaalcompetitie afgewerkt tussen globaal half 

november en 9 maart. En 16 maart valt buiten deze periode. Excelsior heeft derhalve aangegeven dat het geen 

probleem was. Maar een paar maanden later kwam ons korfbalverbond KNKV met een nieuwe competitieka-

lender voor het seizoen 2018-2019: hierop was te zien dat de zaalcompetitie zou gaan lopen vanaf zaterdag 

24 november t/m 31 maart! Met als gevolg dat zaterdag 17 maart wel een volledige competitieronde is ge-

worden.  

Op zaterdag 23 maart zal de C2 spelen in Kerkpolder: doordat de vereniging gegroeid is en er voor de com-

petitieplanners van het KNKV wedstrijden over zijn die niet gepland kunnen worden, zal deze wedstrijd worden 

gespeeld in Kerkpolder. 

Op zaterdag 2 februari spelen de B1, B2 en C1 hun thuiswedstrijden in sporthal Kerkpolder. De reden hiervan 

is dat het restaurant in de Buitenhof dan om 18:00 sluit. 

Op zaterdagen 29 december, 5 januari, 23 februari (behalve C1) en 2 maart wordt er niet gespeeld.  

Op zaterdagen 26 januari, 2 en 9 februari zijn er opendagen bij de middelbare scholen in Delft tussen 10:00 

en 13:00. Bij de thuisprogrammering van de D-teams is hiermee rekening gehouden op deze data. Vandaar 

dat de thuiswedstrijden van de D teams op deze data na 13:00 zijn geprogrammeerd. Om niet steeds van 

paalhoogte te moeten wisselen en het combineren met reserves bij andere teams binnen Excelsior zo optimaal 

mogelijk te laten zijn, is gekozen om de D-teams te programmeren op latere tijdstippen op deze zaterdagen. 

Veel succes alvast tijdens de zaalperiode! En wie weet kunnen wij bij de laatste thuiswedstrijd van Excelsior 1 

weer net zoveel kampioenen huldigen als op het veld! 
 

Grote clubactie 

De boekjes kunnen worden ingeleverd t/m 23 november. Tijdens de zaalperiode kun je dit doen bij de trainers. 
 

Trainingen 

T.o.v. het schema van vorige week is er een wijziging: DE D2 ZAL I.P.V. WOENSDAG OP DONDERDAG GAAN 

TRAINEN TUSSEN 17:45-18:45 IN SPORTHAL BUITENHOF. Deze wijziging houdt wel in dat er voor de 

teams op donderdag tussen 17:45 en 18:45 iets minder ruimte is. De trainers hebben onderling hiervoor 

al een oplossing gevonden. 

Op woensdag 5 december wordt er niet getraind i.v.m. de viering van Sinterklaas.  
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Zaalschoenen 

In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen. Deze schoenen zijn te koop bij Maltha Sport op de Oude 

Langendijk 23 te Delft. Als je zegt dat je lid bent van CKV Excelsior ontvang je ook nog 10% op de 

schoenen. Schoenen waarop ook buiten wordt gelopen mogen niet worden gebruikt in de sporthallen. 
 

Vertrek tijdens zaalperiode naar uitwedstrijden 

Tijdens de zaalperiode wordt vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. In sporthal de Buitenhof worden bijna 

alle thuiswedstrijden van alle Excelsiorteams gespeeld. Onder de sporthal is een gratis parkeergarage. Als je 

de parkeergarage binnenrijdt, moet je wel langs een slagboom en ontvang je een parkeerkaartje. Als je er 

weer uitgaat doe je het kaartje in de automaat en gaat de slagboom weer open. De sporthal is binnendoor 

vanaf de parkeergarage direct bereikbaar. Er is een fietsenstalling aan de Martinus Nijhofflaanzijde. Op zater-

dag is het restaurant in de Buitenhof altijd geopend vanaf de eerste thuiswedstrijd die Excelsior speelt. De 

sporthal zelf is geopend een halfuur voor de eerste wedstrijd tot en met een halfuur na de laatste thuiswed-

strijd. Als er een wedstrijd gespeeld wordt, kun je NIET inschieten langs het veld. Inschieten doe je tijdens de 

rust van de wedstrijd die voor jou wordt gespeeld of je moet het eerste team zijn die speelt dan heb je iets 

meer tijd. Als je naar een wedstrijd van jouw kind komt kijken dan doe je dat vanaf de tribune. Het is namelijk 

verboden om met niet sportschoenen en schoenen waarop buiten is gelopen de zaal te betreden. De tribune 

in de Buitenhof is te bereiken via het restaurant. 
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Opstellingen 

24 november 2018 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Jill G., Jill K., Leanne, Lisanne, Lotte, Merit, Sabine, Sanne M., Simone 

Jasper, Kevin, Omar, Reinier, Ryan, Timon, Vito, Wayne, Wouter K. 

 

3 
Demi, Floor J., Jazz, Joyce, Marieke, Yara 

Fabian G., Koen, Mart, Okker 

 

Dirk, Wesley (A1) 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH. 

 

Pim S. 

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

Abe, Bob, Jeroen, Lex, Wouter LC. 

 

6 
Fleur, Jacqueline, Jikke, Lisette E. 

Erik vdV, Robin, Pim J., Simon, Wesley T 

Rachelle 

7 
Cynthia, Marloes, Sanne K., Stella 

Koen T., Jesse, Marijn, Sander vV. 

Veronique (S9) 

Mario (S9) 

8 
Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik vdK, Job, Thijs, Wesley N 

 

2 heren S7 

9 
Annebertien, Ans, Diana, Carolien, Veronique 

Erik dK, Harry, Mario, Micke?, Rob, Robert 

 

A1 
Danielle, Geeske, Isa, Isabella, Lonneke, Noa 

Dirk, Joost, Jop, Wesley, Wouter 

 

A2 
Anouk, Charlotte, Denise, Fleur D, Minoesch, Robin K 

Mark J, Mark S, Nico, Rick, Sydney 

 

A3 vrij  

B1 
Dani, Inger, Lieke, Lucía, Sanne 

Bram, Milan, Paul, Piet, Joshua 

 

B2 
Aniek, Dieuwke, Esmee, Mirre, Selina, Yuliana 

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

Lieselotte (C2) 

 

C2 Eline T, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne Finnian (C1), Olivier (C3) 

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Nathan, Olivier 

Maud (C2) 

Joran (C1) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Fenna (D2) 

Rick (D2) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Geblesseerd: Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Cristina (D1), Zoë (D1) 

Mees (D1) 

D3 
Britt, Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V, afwezig Hennieke 

Jasper, Justin, Sten 

 

Micha (D4) 

D4 
Demi R, Julieta, Merle, Nathalie, Sanne, Sofie P 

Micha, Olaf, Thomas 

 

Jasper (D3) 

E1 
Emme, Melissa 

Jurjen, Stefan, Thomas H 

 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Ruben, Tijn  

 

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

 Senne Afwezig Lennart  

Jop (E6)  

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 vrij  

F1 
Fenna, Olivia 

Kai, Jens, Reinout 

 

F2 vrij  

F3 
Daan, Yannick, Zian 

Luz, Sanne 

 

F4 
Lieve, Rebecca 

Beau, Enzo, Thomas D 

 

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

UIT: Vertrek vanaf sporthal de Buitenhof! THUIS: Let op, sommige wedstrijden worden in de Kerkpolderhal gespeeld! 

zaterdag 24 november 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

1E 21354 Excelsior 1 - Roda 1 15:45 17:25 Mark A. Klingenberg Sporthal De Buitenhof 

ROKB 22471 Excelsior 2 - KCC/SO natural 4 14:45 15:50 Maarten J. Zandbergen Sporthal De Buitenhof 

R3S 24594 Excelsior 5 - KZ Danaïden 2 13:30 14:35   scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

S-030 50365 Excelsior 8 - Fortuna/Delta Logistiek 6 10:00 11:00 Willeke Robertjan H. Sporthal De Buitenhof 

A2J 28733 Excelsior A1 - ODO A1 11:15 12:10 Linda, Wouter T. Kuiper Sporthal De Buitenhof 

A-034 43131 Excelsior A2 - 't Capproen A2 12:30 13:25 Leanne, Wayne Omar vB. Sporthal De Buitenhof 

C-032 38767 Excelsior C2 - Nexus C1 10:15 11:00 Bob, Carolien Rob M. Sporthal Kerkpolder 

C-054 39227 Excelsior C3 - ALO C2 11:15 12:00 Jolanda Jill K. Sporthal Kerkpolder 

D-064 34790 Excelsior D4 - Avanti/Flexcom D5 09:15 10:00 Nynke, Dirk Marijn M. Sporthal De Buitenhof 

E-008 30972 Excelsior E2 - Dijkvogels E4 08:30 09:00 Elvira, Pauline Wouter dB. Sporthal De Buitenhof 

E-074 29438 Excelsior E4 - Avanti/Flexcom E5 08:30 09:00 Charlotte, Denise, Minoesh Robin dR. Sporthal De Buitenhof 

E-045 33369 Excelsior E5 - Die Haghe E2 08:30 09:00 Robin, Fabiën Rick H. Sporthal De Buitenhof 

F-033 26629 Excelsior F4 - Valto F3 09:30 10:00 Fleur Sanne K. Sporthal Kerkpolder 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R2L 23798 ONDO (M) 2 - Excelsior 3 14:00 16:50 Ronald, Barry Sportcomplex De Sprong, Middelburg zelf regelen 

R3R 24999 Dijkvogels 3 - Excelsior 4 15:45 17:15 Pieter Sporthal Maasdijk, Maasdijk zelf regelen 

R4P 27160 ODO 4 - Excelsior 6 13:45 15:00   Sporthal De Hofstede, Maasland zelf regelen 

S-043 46059 Paal Centraal 5 - Excelsior 7 aw 16:30 17:30 Danique, Linda Sportcentrum TU-Delft, Delft op eigen gelegenheid 

S-023 50364 Nikantes 2 - Excelsior 9 13:45 15:10 Rob Sportgebouw Campus, Hoogvliet zelf regelen 

B-015 42652 Refleks B2 - Excelsior B1 10:30 11:30 Sander Sportcentrum De Schilp, Rijswijk regelen contactouders 

B-034 42637 ONDO B4 - Excelsior B2 15:00 16:20 coaches vevanging regelen De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

C-018 40120 HKV/Ons Eibernest C1 - Excelsior C1 16:00 17:00 Simon, Dik, Juan HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 

D-001 35692 KCR D1 - Excelsior D1 08:00 09:00 Sharmaine, Timon, Jazz Sporthal De Wissel, Ridderkerk regelen contactouders 

D-027 34772 Olympia D2 - Excelsior D2 09:45 11:00 Jikke, Hannah, Gina Sporthal Olympia, Spijkenisse regelen contactouders 

D-057 36204 Futura D2 - Excelsior D3 12:00 13:00 coaches vevanging regelen Sporthal Zuidhaghe, Den Haag regelen contactouders 

E-006 30948 Korbis E1 - Excelsior E1 09:00 10:05 Okker, Melvin Sporthal De Dreef, Waddinxveen regelen contactouders 

E-039 29462 Achilles E3 - Excelsior E3 08:30 09:25 Jasper, Ryan Sportcampus Zuiderpark, Den Haag regelen contactouders oranje inschietshirts 

E-116 33381 Avanti/Flexcom E6 - Excelsior E6 09:45 10:45 Marco Sportcentrum De Viergang, Pijnacker regelen contactouders 

F-030 27774 Nieuwerkerk F3 - Excelsior F1 09:00 10:00 Robert Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

F-041 27347 Nieuwerkerk F4 - Excelsior F3 08:00 09:00 Aniek, Anouk Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

      zaalcommissaris Kerkpolder zaalcommissaris Buitenhof 

      9:30-10:00 Fleur vdK tel.nr. in e-mailuitgave 8:30-11:00 Vito H. tel.nr. in e-mailuitgave 

      10:00-11:00 Bob vdL., Carolien N. 11:00-13:00 Anouk dV. 

      11:00-12:00 Jolanda V. 13:00-15:00 Sabine N. 

       15:00-17:00 Isabelle vdM. & Noa J. 

       17:00-19:00 Lynn H. 

● Jurytafel 1: [V] Piet E. [T] Rob M. [S] Marco D. [O] Job vdB. ● Team van de week: E1 & E2; aanw: 17:00, wedstrijd: 17:25 

● Jurytafel 2: [V] Leen vdH. [T] Marco D. [S] ntb. ● Helden van de week: D1; aanw: 15:15, wedstrijd S2: 15:50 

  [V] Juryvoorzitter, [T] Tijdbediening, [S] Schotklok, [O] Omroeper 

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
https://www.topdesk.com/nl/
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Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 24-11-2018 A1G 25631 Ondo A1 - KCC/SO natural A2 14:00 KNKV Frido K De Hoekstee, Hoek van Holland 

za. 24-11-2018 AOKB 25436 KVA A1 - KZ/Thermo4U A1 13:35 KNKV Michel S De Nieuwe Bankras, Amstelveen 

za. 24-11-2018 A1H 25514 Juliana A1 - RWA A1 12:00 KNKV Jos van V Het Veerhuis, Oud gastel 

za. 24-11-2018 R1D 22842 Meervogels/Física 2 - DOS Kampen/Veltman 2 18:30 KNKV Wouter le C De Veur, Zoetermeer 
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Trainingstijden zaal  

  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof1 Van Rijslaan4 Angolastraat5 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Angolastraat 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 

17:30-17:45 
C1 

D1 

D2 

  

17:30-17:45 

17:45-18:00 

E5 

F1/F2/F3/F4 

D1/D2 

F1/F2/F3/F4 

17:45-18:00 

18:00-18:15 
C2 

C3 

D4 

C3 
D3 

E3/E4/E6/E7 
C2 

E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6/E7 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

E1, E2 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

B1 

B2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

  

C1 

D3 

D4 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7-S8 

A3 

  

A1 

A2 

S5+S6* 

S7+S8* 

A2 

B1/B2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

  

19:15-19:30 

19:30-19:45 

S3-S4 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S3 

A1 

19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

  

A3 

S9 

  

S4 

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 

  

S7+S8* 

S5+S6*   

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 

S5+S6*/S7+S8* training S5+S6 en S7+S8 per week wisselend 

even weken S7+S8 19 uur / S5+S6 21 uur 

oneven weken S5+S6 19 uur / S7+S8 21 uur 

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 november 2018 geen training (brrr!) maandag 17 december 2018 Danique en Linda 

maandag 26 november 2018 Wayne en Timon maandag 24 december 2018 geen training, kerstavond 

maandag 3 december 2018 Lotte en Sabine maandag 31 december 2018 geen training, oudejaarsdag 

maandag 10 december 2018 Omar   
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Helden/Team van de week  

Helden van de week 

datum wedstrijd Helden van de week aanwezig 

za 24 november 15:50 Excelsior 2 – KCC 4  

17:25 Excelsior 1 – Roda 1 

Excelsior D1, jullie mogen deze week heeel vroeg jullie bed uit. Maar 

gelukkig kunnen jullie na je wedstrijd nog even thuis bijslapen om fit 

aan de start van de selectiemiddag te kunnen verschijnen. 

15:15 

in Buitenhof 

za 8 december 16:25 Excelsior 2 – TOP (A) 2   

18:00 Excelsior 1 – Ten Donck 1  

Excelsior C1, de toppers van de C1 spelen deze dag zelf om 14:00 uur 

bij ODO en wanneer zij weer terugkomen mogen ze zich rond 16:00 

uur melden bij Mariska en Sharmaine. 

16:00 

in Buitenhof 

za 12 januari 16:20 Excelsior 2 – Valto 2  

17:55 Excelsior 1 – Valto 1  

Excelsior B2, nadat de B2 in Pijnacker Avanti een lesje geleerd heeft 

kunnen ze zich opmaken voor een middag met de selectie. Jullie spe-

len om 12:55 in Pijnacker en zijn daarna welkom bij Mariska en 

Sharmaine in de Buitenhof. 

15:45 

in Buitenhof 

za 26 januari 16:30 Excelsior 2 – Tempo 2   

18:05 Excelsior 1 – ZKV 1 

Excelsior A1, jullie spelen om 11:00 uur thuis tegen Dijkvogels A1. 

Nadat jullie de vogels (en Job en Denise) fladderend naar huis sturen 

kan de middag met de selectie beginnen. 

16:00 

in Buitenhof 

za 9 februari 16:30 Excelsior 2 – SDO 2 

18:05 Excelsior 1 – Tilburg 1  

 

Excelsior D3, op het veld al kampioen geworden en in de zaal mogen 

jullie de selectie ondersteunen door helden van de week te zijn. Jullie 

spelen deze dag al om 10:00 uur bij KVS maar we zien jullie graag ‘s 

middags weer in de Buitenhof. Komen jullie rond 16:00 uur naar Ma-

riska en Sharmaine? 

16:00 

in Buitenhof 

za 9 maart 16:30 Excelsior 2 – KVS 3 

18:05 Excelsior 1 – Rapid 1  

 

Excelsior D4, op deze mooie zaterdag spelen jullie om 14:20 tegen 

ONDO D6. Nadat jullie een mooie partij hebben neergezet zien we 

jullie graag rond 16:00 uur weer in de Buitenhof. We zien er naar uit 

om jullie de kneepjes van het vak te leren. 

16:00 

in Buitenhof 

za 23 maart 17:45 Excelsior 2 – TOP (S) 4 

19:25 Excelsior 1 – ONDO (M) 1  

Excelsior A2, het zou kunnen dat het deze dag om de spreekwoorde-

lijke knikkers gaat. Jullie maken dit van dichtbij bij! Zelf spelen jullie 

om 15:20 in de Buitenhof. Dus nadat jullie wat gedronken hebben zien 

we jullie graag bij het tweede rond 17:00. 

17:00 

in Buitenhof 

 

Team van de week 

datum aanwezig team van de week 

za 24 november 17:00 E1 & E2 

za 8 december 17:30 E3 & E4 

za 12 januari 17:30 E5 & E6 & E7 

za 26 januari 17:30 Pinguïns 

za 9 februari 17:30 F1 & F3 

za 9 maart 17:30 F2 & F4 

za 23 maart 19:00 Kampioenen 
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Jubileum Club van 100  

Donateurs Jubileum Club van 100 

De Excelsior Jubileum Club van 100 is opgericht om het 100-jarig jubileum in 2020 financieel te 

ondersteunen. De wens is om het 100-jarig jubileum  te maken met 100 donateurs die ieder €100,- bijdragen. 

De donateurs van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn hieronder vermeld. Sta je er niet bij maar wil je er bij staan? Meld je aan 

bij Jasper, Wilco of Ron of stuur een mail naar jubileum100@ckv-excelsior.nl. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bob van der Leeden Petra de Koning Nelleke, Cobi, Bart Johan Zantman Mario den Boer 

Pauline en Renzo Marlieke en Maarten Nicole en Joost Lisette Ekelmans Lotte Elliott 

Nathan op den Kelder Lars Nieuwerf Erik van der Kramer Martin Panis Annelies en Ron 

Gonnie en Leen Simon van den Berg Riet de Koning Wesley Toet Wayne Stienstra 

Fleur en Robin Leny en Wim Mook Bertjan Bron Jesse Ekelmans Koen van Domburg 

Rob den Heijer Jasper Veerman Erik de Koning Job van den Berg Vito Heemskerk 

Micke Vrolijk Willeke en Wilco Ryan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk Johan van den Bosch 

Elvira en Dik Timon Meulenberg 
Sharmaine van den Hoek 

Janssen 

 

Julia, Andrea en Juan Emily Janssen 

Jikke en Ben Mariska de Vroed Tineke en Piet Lisette en Frank Anoniem I 

Simon Bolle Fam. Albers Margreet en Henk Dieke en Piet 
Reiner van den Hoek 

Janssen (nr. 11) 

 

mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
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Jubileum Club van 100  

     

     

     

     

     

  

   

Omar van Bunnik 

(nr. 14) 
Pim de Jong Leanne en Wouter Joyce Dijkgraaf  Carolien en Edwin 

Emiel de Kruijff Fam. Almeida-Carrion Sander Verschoor Fam. de Vreede Rachelle van den Berg 

Jill Koster Okker van Batenburg Merit en Yasmin Kevin Brouwer Fabio Gronsveld 

Louelle Klinkenberg Lisanne Bron Jazz Stefan van der Gaag Wieneke en Gerald 

Ellis en Frans 
Daan en Thijs 

Arkenstein 
Danique Halbe Britte Heijink Linda Heemskerk 

Fam. van Leipzig Jan Heemskerk 
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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  

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Technische zaken: Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

Algemene zaken: Micke Vrolijk 

 Lex Veldhuis 

SECRETARIAAT  

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  

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

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 ME DIA  

      

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

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

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar ook 

over belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Marieke Zelisse Photography 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg 

 Micke Vrolijk  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Thijs, Ans, Véronique, Alicia, Jos, Job, Dirk, 

Sharmaine, Nikky 

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 november 2018 Bestuursvergadering 

24 november 2018 Zaalopening & buffet 

28 november 2018 Reservering Paal Centraal 

30 november 2018 Sinterklaasfeest 

8 december 2018 Kantine gereserveerd 

15 december 2018 Kantine gereserveerd 

17 december 2018 Bestuursvergadering 

21 januari 2019 Bestuursvergadering 

25 januari 2019 De Selectie Serveert 2.0 

8 februari 2019 Reünie Zomerkamp 

18 februari 2019 Bestuursvergadering 

25 maart 2019 Bestuursvergadering 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

8 mei 2019 Bestuursvergadering 

17 juni 2019 Bestuursvergadering 

20-27 juli 2019 Excelsior Zomerkamp 

geel-gemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week 

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

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
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mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
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