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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. 

 

Keukensale.com dendert door 

met D1 

Aad de Beus, de Delftse ondernemer die bijna 4 jaar 

geleden zijn winkel opende aan de Schieweg, is 

steeds verder aan het uitbreiden. De sponsoring 

van D1 heeft inmiddels zijn vruchten met het be-

haalde kampioenschap afgeworpen en daarom wil 

Aad dit met Excelsior uitbreiden! 

“Natuurlijk profiteren wij van de oververhitte hui-

zenmarkt: er zijn veel meer verhuisbewegingen, 

dus er worden meer keukens verkocht. Dat bete-

kent overigens niet dat we achterover kunnen leu-

nen, want dat kan je in Delft echt niet doen”, zo 

geeft Aad aan. “Mond –tot-mondreclame is heel 

belangrijk voor ons en in een “dorp” als Delft kan je 

je echt niets permitteren. Je bouwt je reputatie heel 

langzaam op, maar die kan je binnen een paar weken volledig kwijt zijn. Daarom 

hoeven wij niet altijd alleen maar de goedkoopste te zijn, kwaliteit en ouderwetse 

service staan immers bij ons op nummer 1. Dat is tevens een belangrijke link met 

Excelsior, want daar mag het allemaal heel gezellig zijn, maar men moet ook een 

prestatie willen leveren.” 

Op onze vraag waar Keukensale.com zich dan in onderscheidt, antwoordt Aad re-

soluut: “Ach, weet je wat het is? Iedereen is het inmiddels wel zat om met allerlei 

ongeloofwaardige kortingsacties in de maling genomen te worden. Van-voorprij-

zen, gratis montage en dat soort flauwekul, daar doe ik dus niet aan mee. Je krijgt 

bij ons een Duitse of Nederlandse kwaliteitskeuken met A-merk apparaten voor een 

prijs die men gewend is te betalen bij het grote Zweedse blauw-gele warenhuis! 

Iedereen denkt daar goedkoop uit te zijn, maar ik durf te beweren dat wij een be-

tere kwaliteit én een betere prijs hebben…. Transparantie is bij ons normaal en dáár 

zit met name het onderscheid, dus geen handjeklap maar gewoon ouderwets je 

afspraken nakomen. Helaas kan je je met dat laatste ook al onderscheiden, het is 

triest, maar waar. Verder doen we hier gewoon, dat is al gek genoeg. Bij ons vind 

je geen pratende stropdassen met gladde verkooppraatjes, maar een goed advies 

en een dito prijs." 

Ben je ook geïnteresseerd in wat Keuken-

sale.com je te bieden heeft? Kom dan ge-

rust langs op de Schieweg 93 B in Delft (te-

genover de MAKRO) of bel 015-3649541. 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.keukensale.com/delft
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Praatjes en mededelingen 

 

 “Iedereen heeft het zelfde doel bij Excelsior 1"  

 
 

Eindejaarstop kledingwebshop 

De webshop gaat dicht per 30 november 2018, de kleding die besteld is wordt na 30 november gewoon nog 

uitgeleverd als het op voorraad is. Hierover ontvang je per mail bericht over.  

In het nieuwe jaar wordt de webshop weer open gezet.  

De kledingcommissie 
 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Tijn en zijn korfbalheld!  

Het zaalseizoen is weer begonnen en dan mogen de pupillen oplopen met het eerste. Aan ieder kindje 

wordt de voorkeur gevraagd met wie hij of zij wil oplopen. Maar aan Tijn hoeven we het niet eens meer 

te vragen. Er is maar 1 iemand met wie Tijn wil oplopen en dat is Reinier! 

 

 

Verdien geld voor Excelsior  

Steun Excelsior door je bestelling bij je favoriete webwinkel te plaatsen via onze website. Voor iedere bestelling 

die je plaatst, ontvangen wij als vereniging een commissie. Alle beetjes helpen, dus steun Excelsior! 

Ga naar https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb en klik op de webshop waar 

je wilt gaan shoppen. Omdat je via de Excelsior-site naar de webshop bent gegaan, ontvangt Excelsior een 

commissie bij elke aankoop die je bij een van deze bedrijven doet. Jij betaalt dezelfde prijs, het kost je dus 

niets extra. 

Kortom, in slechts drie stappen steun je onze mooie vereniging: 

1. KLIK OP DEZE LINK: "VERDIEN GELD VOOR EXCELSIOR" OF GA NAAR https://www.ckv-ex-

celsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb 

Jan 2014 

Juni 2018 

Dec 2014 

Dec 2014 

24 NOVEMBER 2018 

Nov 2016 

Sep 2018 Jan 2018 Feb 2017 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
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Praatjes en mededelingen 

2. KLIK OP HET LOGO VAN DE WEBSHOP OF KLIK ONDERAAN OP "KLIK HIER VOOR MEER WEB-

SHOPS" EN KIES OP DE PAGINA VAN SPONSORKLIKS DE GEWENSTE WEBSHOP 

3. SHOPPEN MAAR!!! 
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Zijpraatje 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van en voor Excelsior. Het gaat over Excelsior en in bre-

dere zin over korfbal dat direct gerelateerd is aan Excelsior. 

Af en toe ontvangt de redactie van de Korfpraat een inzending die niet binnen bovenstaand stramien 

van de Korfpraat past, maar wel zeer nuttig wordt geacht om met de vereniging te delen. Kopij die niet 

Excelsior is en niet korfbal is, maar wel een plekje zou kunnen vullen binnen de waarden van onze ver-

eniging en onze sport. 

De Korfpraat wil ook graag een platform bieden voor deze inzendingen. De rubriek Zijpraatje (afgeleid van 

"zijpaadje" en/of "zijdelings praatje") biedt vanaf heden deze mogelijkheid! 

De redactie heeft gezamenlijk met de secretaris wel een paar spelregels opgesteld om de invulling van deze 

rubriek werkbaar te maken en te houden: 

▪ Inzendingen voor Zijpraatje dienen beperkt te zijn tot een ca. een half A4-tje. 

▪ De inzending dient indirect gerelateerd te zijn aan Excelsior en onze sport. 

▪ De redactie beoordeelt in overleg met de secretaris of een inzending nuttig is voor de vereniging. 

▪ De redactie bepaalt in overleg met de secretaris of een inzending wordt geplaatst. 

▪ Inzenders van kopij dat niet geplaatst wordt, krijgen hiervan geen apart bericht. 

Zijpraatje ziet het daglicht dankzij onderstaande inzending van onze Piet Ekelmans. Wil jij net zoals Piet ook 

iets in de Korfpraat delen wat in deze rubriek zou kunnen passen? Stuur dan je kopij naar de 

dekorfpraat@ckv.excelsior.nl. 
 

Herbalife - a way of life 

Ingezonden door Piet Ekelmans 

Reclame maken? Nee, daar ben ik niet zo van. En zeker niet in ons gerenommeerde clubblad. Maar voor 

Herbalife wil ik toch een uitzondering maken door mijn persoonlijke ervaringen te vertellen. 

Het is zo’n 1,5 jaar geleden dat ik met een gezet lichaam argeloos over de Wateringse braderie liep, en daar 

aangesproken werd door een vriendelijke dame. Die mevrouw vroeg mij of ik tevreden was met mijn lijf en 

conditie. Nou, dat was toentertijd geenszins het geval. Misschien straalde ik dat ook wel wat uit op die zonnige 

julidag. Om het eufemistisch te zeggen: er hing een klein afdakje over de korte broekrand. Kortom ik maakte 

bij deze mevrouw een afspraak voor een “fitcheck”. Over het resultaat daarvan wijd ik liever verder niet uit, 

maar trots kon ik niet zijn. 

Sindsdien is deze positief-kritische mevrouw mijn life-coach en ik mag wel zeggen met groot resultaat. Inmid-

dels 15 kilo’s lichter en een verbetering van mijn gezondheid, die de huisarts niet eerder in zijn dagelijkse 

praktijk heeft gezien. 

Herbalife is de sportvoeding bij uitstek, en leidt tot betere prestaties. Grote voorbeelden hiervan zijn de heren 

C. Ronaldo en Z. Ibrahimović. Ergo, ik denk dat het een belangrijke ondersteuning kan zijn bij het bedrijven 

van (top)sport. Mij heeft het, zoals vermeld, enorm geholpen bij een verbetering van mijn conditie en lijfstijl. 

Nogmaals, het gaat mij niet om reclame te maken, maar ik denk dat het de serieuze sporter daadwerkelijk kan 

helpen om zijn prestaties te bevorderen. Ik ben in het bezit van een aantal flyers voor een gratis “fitcheck”. 

Heb je hiervoor belangstelling, of wil je meer weten over mijn ervaringen? Meld je dan even bij mij. 

Piet Ekelmans 
 

mailto:dekorfpraat@ckv.excelsior.nl
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Activiteiten 

Sinterklaasfeest  

Lieve Excelsior kinderen en ouders, 

Het is zover…de Sint is ook in Delft aangekomen! Danspiet fluisterde in onze oren dat ze heel veel zin hadden 

in het bezoek aan Excelsior, joepie! 

Dit feest mag je niet missen! Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit zo snel mogelijk via de website! 

Hieronder vind je alle aanmeldingen die de Sint heeft mogen ontvangen: 

naam team naam team naam team naam team 

Elize D1 Femke E3 Tess F2 Rebecca F4 

Zoë D1 Brigitte E4 Daan F3 Thomas  F4 

Fenna  D2 Demian E5 Luz F3 Dex  Pinguïns 

Britt D3 Jop E6 Zian  F3 Matthijs Pinguïns 

Emme  E1 Olivia  F1 Beau  F4 Wouter Pinguïns 

Tijn E2 Evi  F2 Lieve F4   

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!!! 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren/junioren 

De zaalcompetitie 2018-2019 is van start: voor Excelsior 1 een thuiswedstrijd tegen Roda uit Westzaan, 

en dat werd een wedstrijd die aan het eind heel erg spannend werd, met een in de allerlaatste minuut 

een gunstige afloop voor het 1e.  

In de eerste helft leek er nog geen vuiltje aan de lucht, met een 12-8 ruststand. Maar Roda gaf de strijd niet 

op, en een lange doelpuntloze periode van Excelsior in het eerste deel van de tweede helft leidde tot een 12-

14 tussenstand. Met enkele wissels probeerde Mark te zorgen dat de ploegen weer gelijk zouden komen. Dat 

lukte en een hele spannende eindfase volgde. Via 16-16 werd het 17-16 door Sabine, met heel snel alweer 17-

17. Vlak voor tijd schoot Wouter er nog 18-17 in. Roda kreeg de bal nog in de aanval, maar deze werd gelukkig 

onderschept, en met nog 40 seconden op de klok lukte het de aanval van Excelsior de wedstrijd uit te spelen 

en met één puntje verschil deze wedstrijd te winnen. 

Hiervoor ging Excelsior 2 uitstekend van start in deze competitie met een hele dikke overwinning op het 

sterker geachte KCC 4. De doelpunten vielen gemakkelijk en met 30-16 overwinning op zak kan het 2e vol 

vertrouwen de rest van het zaalseizoen tegemoet treden. 

Eerder op de dag speelden Excelsior 5 en 8. Het 5e kreeg het sterke KZ Danaïden 2 op bezoek, een ploeg die 

op het veld in de poule van Excelsior 2 speelt. Het tempo en het scorend vermogen van deze ploeg maakten 

het het 5e erg moeilijk, en de bezoekers wonnen met 16-23. Joost, nog bedankt voor het reserve zijn. 

Al vroeg voor een seniorenwedstrijd ontving Excelsior 8 Fortuna 6. In deze wedstrijd was het ook erg span-

nend, met een eindfase waarin eerst Fortuna voorstond, daarna Excelsior 1 puntje voor had, maar Fortuna vlak 

voor tijd toch de gelijkmaker erin schoot: 14-14. 

In de uitwedstrijd veel goede resultaten: van de 6 wedstrijden slechts 1 nederlaag. 

Excelsior 3 reisde naar Middelburg voor de wedstrijd tegen ONDO 2, met 3 heren van A1 als reserve. Deze 

wedstrijd werd met 14-20 vrij simpel gewonnen, maar de fysieke wedstrijd leidde wel tot een enkelblessure 

van Okker, en ook Mart kwam niet ongeschonden uit de strijd. 

Excelsior 4 speelt in bijna dezelfde klasse als op het veld en haalde in een spannende wedstrijd in Maasdijk 

tegen Dijkvogels 3 direct de eerste punten binnen door met 16-17 te winnen. 

In Maasland had Excelsior 6 ondanks de afwezigheid van Ben en Frank geen moeite met ODO 4; ook hier de 

extra reserves/invallers Wouter en Rachelle bedankt. De eindstand was 12-18. 

In de TU-sporthal was Excelsior 7 een stuk sterker dan Paal Centraal 5, ook met invallers Harrie en Veronique. 

Hier was de winst met 8-13 voor het 7e, al had de score nog veel hoger kunnen zijn door de vele gemiste 

kansen. 

In Hoogvliet was Nikantes 2 net iets sterker dan Excelsior 9, dat na de schrik van een 6-0 achterstand in het 

begin goed terugkwam, maar de winst net met 17-16 aan de thuisploeg moest laten. 

De ziekenboeg, die al bij het begin van het seizoen bestond uit 2 heren (Sander R en Wayne) bestond, is 

gisteren uitgebreid: Okker, en ook Reinier, Mart en Mario liepen erg moeilijk zaterdagavond. Hopelijk vallen 

die blessures mee, maar voor de komende weken wordt het puzzelen om alle teams zo goed mogelijk samen 

te stellen. Alle geblesseerden sterkte gewenst, en alle invallers/reserves alvast bedankt. 

Aanstaande zaterdag 1 december zijn Excelsior 5, 7 en 8 vrij. De overige teams veel succes gewenst. 

Willeke 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches en trainers van de jeugd blikken de coaches van de dag wekelijks terug 

op de jeugdwedstrijden. 

Jasper: Excelsior E3 opent zaalseizoen met overtuigende 0-12 zege tegen Achilles E3 

Fabiën: de E5 heeft met 13-0 gewonnen. Top begin van het seizoen, trots op ze 💕 

Elvira: De E2 heeft met 15-5  gewonnen van dijkvogels. Goede wedstrijd met een heleboel mooie doelpunten. 

Toppers💪🏻 

Anouk: de F3 heeft een hele spannende wedstrijd gespeeld. Ze stonden achter maar zijn goed terug gekomen. 

Eindstand 9-9👍 

Renzo: D4 begint goed in de zaal! D4 wint met 4-1. Goed gespeeld allemaal👍 

Fleur: De F4 heeft een onwijs leuke wedstrijd gespeeld waarbij er heel goed (met het gezicht naar de bal) werd 

verdedigd. Uiteindelijk is het 9-7 geworden tegen Valto F4💪🏻! 

Melvin: De E1 heeft met 5-8 gewonnen van Korbis en het viertal heeft veel leuke dingen laten zien. Dit was 

een echte teamprestatie. 

Jikke: De eerste punten zijn binnen van de D2! Onwijs goede wedstrijd gespeeld met z'n allen! Mees, Zoë en 

Christina goed ingevallen. 

Marco: Wat een inzet van de E6 tegen Avanti, helaas in de score niet terug te zien (6-1) 

Robert: De F1 won met 6-9 van Nieuwerkerk! De eerste (competitie) overwinning van het jaar! Vooral de eerste 

30 minuten fantastisch gespeeld, ballen onderschept, en goed overgegooid. De laatste 10min al bezig met de 

intocht van Sinterklaas, zodat de tegenstander nog wat illusies kreeg. 

Bob: De C2 verliest met 3-4 van Nexus C1, een tweede helft met veel strijd was niet genoeg om van een fysiek 

sterkere en oudere ploeg te winnen! Maar de comeback maakt de trainers trots 

Lotte: De B1 helaas verloren van Refleks. 8-6. Een goede wedstrijd waarbij iedereen voor elkaar heeft gewerkt. 

Sharmaine: De D1 heeft verloren van KCR D1. Het was een moeizame wedstrijd waarin we in de tweede helft 

heel hard geknokt hebben maar helaas geen punten mochten meenemen naar Delft. 

Nynke: De D4 heeft met 4-1 gewonnen! Eerste gewonnen wedstrijd van het jaar! Hard gewerkt met elkaar en 

voor elkaar. 

Renzo: D3 wint met 2-8 van Futura. Leuke wedstrijd waarin iedereen hard heeft gewerkt. Goed gedaan D3👍 

Jolanda: C3 heeft heel lang op 1-1 gestaan. Er werd goed verdedigd. De tegenstander gooide er later iets 

meer in. Uitslag 2-6. 
 

Zaalcompetitie 

De kop is er af: om 10:30 kwamen de eerste uitslagen binnen. Als dit een voorteken is voor de zaalcompetitie 

dan belooft dit zaalseizoen een goed seizoen te worden! 12-0, 13-0, 15-5 en 9-9 waren de eerste vier uitslagen 

die in de trainersapp werden gemeld!  

De wedstrijd van F2 van afgelopen 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. 
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Wedstrijdsecretariaat 

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

afgestemd 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. Dit is het begin van 

de voorjaarsvakantie. Fortuna heeft gevraagd om de wedstrijd te verplaatsen omdat een groot aantal 

spelers op vakantie zijn. Dit wordt waarschijnlijk een doordeweekse wedstrijd. Datum en tijdstip volgen 

in een later clubblad. 

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 (voorlopig C1 maar wedstrijd wordt mogelijk verplaatst) 

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. 
 

Grote clubactie 

De laatste boekjes zijn nu ook ingeleverd. De loten kunnen t/m 29 november in het systeem van de Grote 

Clubactie worden ingevoerd. Heb je nog boekjes? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Leen van den 

Hooff of Erik de Koning. Het zou zonde zijn als de loten niet meer kunnen worden ingevoerd. Er zijn nu al rond 

de 950 loten verkocht! Een mooi resultaat! 
 

Trainingen 

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

Zaalschoenen 

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

dijk 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. 
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Wedstrijdsecretariaat 

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 parkeer-

garage. Als je de parkeergarage binnenrijdt, moet je wel langs een slagboom en ontvang je een par-

keerkaartje. 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 zaterdag 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 thuiswedstrijd. 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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Uitslagen 

24 november 2018 

klasse nr wedstrijd uitslag 

1E 21354 Excelsior 1 - Roda 1 18 17 

ROKB 22471 Excelsior 2 - KCC/SO natural 4 30 16 

R3S 24594 Excelsior 5 - KZ Danaïden 2 16 23 

S-030 50365 Excelsior 8 - Fortuna/Delta Logistiek 6 volgt*  

A2J 28733 Excelsior A1 - ODO A1 26 4 

A-034 43131 Excelsior A2 - 't Capproen A2 volgt*  

C-032 38767 Excelsior C2 - Nexus C1 3 4 

C-054 39227 Excelsior C3 - ALO C2 2 6 

D-064 34790 Excelsior D4 - Avanti/Flexcom D5 4 1 

E-008 30972 Excelsior E2 - Dijkvogels E4 15 5 

E-074 29438 Excelsior E4 - Avanti/Flexcom E5 2 6 

E-045 33369 Excelsior E5 - Die Haghe E2 13 0 

F-033 26629 Excelsior F4 - Valto F3 9 7 

klasse nr wedstrijd uitslag 

R2L 23798 ONDO (M) 2 - Excelsior 3 14 20 

R3R 24999 Dijkvogels 3 - Excelsior 4 16 17 

R4P 27160 ODO 4 - Excelsior 6 12 18 

S-043 46059 Paal Centraal 5 - Excelsior 7 8 13 

S-023 50364 Nikantes 2 - Excelsior 9 17 16 

B-015 42652 Refleks B2 - Excelsior B1 8 6 

B-034 42637 ONDO B4 - Excelsior B2 6 6 

C-018 40120 HKV/Ons Eibernest C1 - Excelsior C1 9 1 

D-001 35692 KCR D1 - Excelsior D1 9 5 

D-027 34772 Olympia D2 - Excelsior D2 volgt*  

D-057 36204 Futura D2 - Excelsior D3 2 8 

E-006 30948 Korbis E1 - Excelsior E1 5 8 

E-039 29462 Achilles E3 - Excelsior E3 0 12 

E-116 33381 Avanti/Flexcom E6 - Excelsior E6 6 1 

F-030 27774 Nieuwerkerk F3 - Excelsior F1 6 9 

F-041 27347 Nieuwerkerk F4 - Excelsior F3 9 9 

* Door een storing in Sportlink afgelopen zaterdag ontbreken er een aantal uitslagen. 

Deze worden volgende week gepubliceerd.  

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

Junioren 

Excelsior 1 - RODA 1 

Knokken voor de punten 

In een wedstrijd die achteraf gezien misschien onnodig pas in de laatste minuut beslist werd door Wouter 

met een schot van afstand hebben we de eerste overwinning in de zaal binnen.  

Een dag later voel ik altijd pas echt hoe lekker het is dat je uiteindelijk wel gewoon wint, tijdens en vlak na de 

wedstrijd ben je vooral bezig met het proces van de wedstrijd en de momenten die je daarin beleeft, emotie 

en beleving bij spelers, maar ook onzekerheid en frustratie die je waarneemt. Als je dat om kunt zetten in een 

uiteindelijke overwinning wil ik dat een overwinning met perspectief noemen☺ 

Na een glansvertoning van ons 2e team dat KCC een lesje gaf in collectief korfbal wisten we dat RODA een 

geduchte tegenstander zou zijn die we niet mochten onderschatten.  

Waar het 2e de 30 goals wist te halen zag dat er bij ons na 20 minuten ook zo uit, met name door sterke 

afronding in die fase liepen we naar 11-5 uit. Datzelfde vak had het tegelijkertijd ook verdedigend lastig waar-

door we niet konden doorgaan en het gat niet blijvend gemaakt kon worden.  

Wat twijfel en lichte frustratie sloop tegen het einde van de eerste helft enigszins in ons spel en dat ruikt een 

tegenstander misschien ook wel, met een aantal zuivere doelpogingen maakten ze hier dankbaar gebruik van 

en kwamen ze binnen 5 minuten op gelijke hoogte en het duurde tot 12-14 tot wij ons weer konden herstellen. 

In de laatste fase hebben we met elkaar wel laten zien dat we ergens voor kunnen knokken. Wouter zat met 

zijn schot al in de goede richting en Reinier vocht zich onder de korf naar een aantal belangrijke rebounds. 

Lotte en Lisanne zaten minder in de wedstrijd dan we gewend zijn van hen, maar gingen in de eindfase simpel 

en steunend spelen. Voor mij was het ook geen geluk of toeval dat Wouter de 18-17 binnen schiet, ik heb 

eerder het gevoel dat het pech zou zijn geweest als we het niet af hadden kunnen maken.  

Verdedigend beslissend! 

Op 15 minuten na in de wedstrijd hebben we verdedigend de tegenstander uitstekend bestreden. Ook toen 

het in de laatste aanval van RODA spannend werd bleven we eigenlijk rustig en maakten we geen onnodige 

fouten. Dit is ook wat we af gesproken hadden. Gezien het geringe aantal tegendoelpunten en het aantal vrije 

worpen en strafworpen dat we tegen krijgen denk ik dat we daar de wedstrijd verdiend gewonnen hebben. 

Dat is een mooie basis om op voort te bouwen en een stap in de goede richting.  

Deze punten geven vertrouwen dat we lastige potjes weten te winnen, de komende weken verwacht ik een 

team te zien dat sterk gaat groeien in stabiliteit en die met elkaar blijft werken naar de beste kansen in een 

wedstrijd. Mijn voorspelling zou zijn dat we het dan in zulke potjes geen moment lastig moet hebben. 

Bedankt voor alle support van de bank en tribunes! We hopen jullie over 2 weken graag allemaal weer terug 

te zien in grote getalen!! 

Dit kan beste wel eens dat zetje zijn wat we af en toe nodig gaan hebben! 

Mark 
 

Excelsior A1 – ODO A1 

Op het veld van verloren... korfbal is gewoon anders geworden. Niet die palen en dat balletje natuurlijk en ook 

nog steeds 30 minuten in de zaal, maar vakken en wissels (en geloof ik ook blessures). Afijn. Geen excuus maar 

op het veld lukte het ons gewoon niet, hadden wederom toen 4 blessures aan de kant en 1 blessure 10 minu-

ten voor aanvang van de wedstrijd - dat doet wat met een ploeg, maar wilde de ballen er niet in, het ging 

gewoon niet lekker, maar ja dus wel 2 punten misgelopen daar, dat kan ons op het veld nog wel de das om 

doen, maar ik dwaal af, terug naar de zaal.  
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Geweldig zo die vlaggen van het jubileum 2020 in de zaal en laten we eerlijk zijn, de ambiance en het 

spelletje is toch net even wat sneller en pittiger op het veld. A1 was er klaar voor. Al weken in de zaal 

aan het voorbereiden, halve finale Haagse Korfbaldagen, klaar voor de competitie. Nu hebben wij 

(Wouter en ik) de spelers verteld graag de opstelling dinsdag bekend te maken. Dat is ons werkelijk 

vanaf augustus 1 keer gelukt, 1 uitwedstrijd veld. Daarna blessure na blessure. Maar goed, we dachten 

het dit keer weer te proberen. Helaas donderdagavond op de training wederom een blessure. Aan de 

kant zaten Noa, Isa en nu ook Lonneke. Charlotte uit de A2 speelde mee en prima gedaan.  

Dit was zo’n wedstrijd waarin het gewoon liep als ‘uit een boekje’. Snelle aanvallen, goeie 3-1 kunnen spelen 

met hoog baltempo, wisselend naar 2-2. En hop goal, goal, goal. Goeie ballijnpressie (kan nog echt een stuk 

beter 😊), maar wat hebben we genoten van jullie allemaal. De tegenstander was ook echt wel wat minder, 

maar dan nog om zelf door te gaan en tempo te blijven maken en scherp te blijven, klasse.  

Uitslag hier een welverdiende 26-4.  

In onze nieuw gebruikte korfbalapp KorfballScout kunnen we duidelijk zien dat de score in de vakken goed 

verdeeld is in 12 en 14 goals. Goed gedaan. Zoals een A1-speler tegen ons zei, er zijn er 2 zonder goals in 

deze wedstrijd, maar zonder hun hadden we toch ook niet gewonnen. Teamwork dus. (Jop 9, Wesley 5, Dirk 

5, Joost 2, Danielle 3, Geeske 2). Dank reserves van de A2.  

Op naar Meervogels volgende week!  

Wouter & Linda  
 

Jeugd 

KCR D1 - Excelsior D1 

Onze eerste tegenstander in de nieuwe competitie is de D1 van Korfbal Combinatie Ridderkerk (KCR). Niet 

wetende wat we konden verwachten van deze tegenstander was het gehele team om 8:00 uur aanwezig bij 

sporthal de Buitenhof, inclusief de twee reservespelers Fenna en Rick. Na een half uurtje rijden komen we aan 

in Ridderkerk, de één via de gewone weg, de ander via het fietspad! Het team wordt nog even kort geïnfor-

meerd door coach Sharmaine over de tactiek en daarna klonk het eerste fluitsignaal. De eerste aanval is voor 

KCR en het wordt direct duidelijk dat deze tegenstander niet zomaar een verlies zou accepteren op hun thuis-

front. Na een afstandsschot en een vrije bal komt de bal in het bezit van Martin, maar Excelsior weet de bal 

niet uit het verdedigingsvak te gooien waardoor KCR een volgende aanval kan opzetten en de 1-0 scoort. 

Nadat ook Excelsior een eerste aanval kan opbouwen weet Cristina mooi de gelijkmaker te scoren, 1-1. Beide 

ploegen vallen over en weer aan, maar de verdediging van KCR is toch sterker qua uitverdedigen. Dit maakt 

duidelijk het verschil (naast de lengte en fysieke kracht) en brengt KCR nog voor de wissel op een 2-1 voor-

sprong. Ook na de wissel van helften is het andere vak van KCR sterk in de aanval en het uitverdedigen en 

staat het binnen korte tijd 4-1 door onder andere een mooi afstandsschot van de heer van KCR. Excelsior laat 

zich echter niet van de wijs brengen en blijft volop aanvallen wanneer mogelijk. Martin mist een doorloop na 

aangeven van Jochem. Zoë onderschept en Joya benut de mooie kans en scoort de 4-2. 

Daarna wordt hard gewerkt aan de volgende aanval en er zijn best wat kansen die helaas niet beloond worden. 

KCR daarentegen komt makkelijker tot aanvallen en de dame van KCR heeft een prachtig afstandsschot en 

scoort de 5-2. Nadat zowel Joya als Elize een doorloop missen en Sharmaine nog even duidelijk maakt dat 

iedereen te laat is fluit de scheids voor de rust.  

In de eerste minuut van de tweede helft mist Zoë een mooi schot en vergeet zelf haar bal af te vangen. KCR 

brengt daarna snel de bal weer in hun aanvalsvak en scoren simpel de 6-2.  
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Gelukkig blijft onze D1 knokken voor wat ze waard zijn en dit 

wordt beloond door een mooie score van Thijs. Kort daarna 

krijgt Thijs ook nog een strafworp mee, maar heeft niet de 

rust om zich te concentreren en mist helaas. Een afstands-

schot van Mees rolt uit de korf en helaas staat er niemand 

om de bal af te vangen. In het aanvalsvak van KCR is daar weer 

de dame met het mooie afstandsschot en weer weet zij de korf 

te raken, 7-3. In de daaropvolgende aanval van KCR tikt Elize de 

bal uit de lucht, en de handen van haar tegenstandster en krijgt daar-

voor een strafworp tegen. KCR benut haar strafworp en brengt de 

stand op 8-3. Voor de tweede keer wisselen de teams van helft en 

scoort Jochem. Helaas staat hij verdedigd. Ondanks dat er soms wat 

gehuppeld wordt, creëren onze toppers van de D1 meerdere kansen. 

Uiteindelijk is het Joya die de achterstand terugbrengt naar 8-4. In 

de laatste minuten wordt nog steeds gestreden voor wat we waard 

zijn en nadat KCR er nog één scoort, weet ook Joya de korf nog een keer te raken. De eindstand komt daarmee 

op 9-5. Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten waar de coaches aan kunnen werken met dit team, maar alle 

kinderen hebben laten zien niet op te geven totdat het laatste fluitsignaal heeft geklonken en daar kunnen 

we alleen maar trots op zijn.  
 

Achilles E3 - Excelsior E3 

E3 start zaalseizoen met klinkende overwinning 

De gelauwerde en bejubelde spelers van Excelsior E3 mochten na een fantastisch veldseizoen enkele weken 

herstellen en toewerken naar de zaal. Na een pittig toernooi in de voorbereiding, stond op 24 november de 

eerste zaalwedstrijd op het programma tegen en bij Achilles E3.  

De sportaccommodatie Zuiderpark was zó mooi, dat we besloten er een extra rondje omheen te rijden voor-

afgaand aan de wedstrijd. Eenmaal binnen wisten de spelers zich warm te lopen in de catacomben van dit 

topsportcentrum. Het team verscheen ontzettend scherp aan de start: de spelers gretig, de coaches scherp 

gekleed in de nieuwe kledinglijn van de E3 (Guusje bedankt!!).  

In het eerste kwart overrompelde de E3 haar tegenstander met flitsende aanvallen. Veel snelheid naar binnen, 

in combinatie met gedisciplineerde ondersteuning onder de korf, resulteerde in een comfortabele 0-5 voor-

sprong na 10 minuten spelen. In het tweede kwart zette het team deze goede lijn voort, de basis leggend voor 

een klinkende overwinning. Moeiteloos combineerde de E3 richting de korf. Waar Achilles continu trachtte 

haar verdedigende strategie aan te passen aan de Delftse aanvalsformatie, vond de E3 telkens weer de zwakke 

gaten in de verdediging. Met twee goals van wereldklasse combineerde de E3 zich naar een 0-9 ruststand. 

Enkele toeschouwers fluisterden onderling woorden als ‘totaalkorfbal’, ‘weergaloos’ en ‘historische overwin-

ning’.  

In de tweede helft veranderden de coaches de aanvalsstrategie in een poging het gehele team te laten scoren. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe het team zich hierop instelt. Naast een boost voor het teamgevoel, is 

een opdracht als deze ook belangrijk voor de toekomst, wanneer de verhoudingen dichter bij elkaar liggen 

en specifieke kansen kunnen worden uitgespeeld. De scheidsrechter floot af bij een welverdiende 0-12 eind-

stand. Een groot compliment gaat ook uit naar het sterke verdedigende werk. Voor het eerst dit seizoen wist 

de zwart-witte formatie de ‘nul’ te houden. Excelsior E3 geeft hiermee een duidelijk signaal af naar de rest van 

de poule: zelfs na de afgedwongen promotie is het team hongerig om stappen te blijven maken. 

Als kers op de taart liep Femke ’s avonds mee op met Excelsior 1. Onder haar begeleiding begon coach Ryan 

Heemskerk sterk aan zijn wedstrijd. Vanaf de zijlijn mocht Femke toekijken hoe het eerste een zwaarbevochten 

overwinning behaalde!  

Aanstaande zaterdag speelt de E3 uit bij Phoenix. We gaan keihard werken om deze eerste mooie wedstrijd 

een passend gevolg te geven!  
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Opstellingen 

1 december 2018 

team opstelling reserve 

1 
Jill K., Lisanne, Lotte, Merit,  

Kevin, Reinier, Ryan, Wouter K. 

2 dames S2 

1 heer S2, Simon  

2 
Anouk, Jill G., Leanne, Sabine, Sanne M., Simone 

Jasper, Omar, Timon, Vito 

Jazz 

Fabian G. 

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

Fabian G., Koen V., Mart?, Abe 

 

Ben?, 2 heren A1 

4 
Femke, Gina, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH. 

Nynke (S8) 

Pim S. 

5 vrij  

6 
Denise, Esther, Fleur, Jacqueline, Lisette A, Lisette E 

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

 

7 vrij  

8 vrij  

9 
Alicia, Annebertien, Ans, Diana, Carolien, Veronique 

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

Marloes (S7) 

Marijn, Koen (S7) 

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 
Chimène, Fabienne, Fleur vdB, Linsey, Nadine, Nathalie, Robin dR 

Daan, Gijs, Luuk, Rik 

 

B1 
Dani, Inger, Lieke, Lucía, Sanne 

Milan, Piet, Joshua, AFWEZIG: BRAM, GEBLESSEERD: PAUL 

Gijs (B2), David (C1)?/heer B2? 

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

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

Milan (B1) 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

Joya (D1) 

 

C2 
Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne, AFWEZIG: Eline Jochem (D1) 

Martin (D1), Thijs (D1) 

C3 
Anne, Renske, Vera, AFWEZIG: Eline B. 

Cas, Leo, Nathan, AFWEZIG: Olivier 

Sofie vV (D2), Romy (D2) 

Jayden (D2), Kilian (D2) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Fenna (D2) 

Nick (D2) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, GEBLESSEERD: Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Zoë (D1), Lizzy (D3) 

Mees (D1) 

D3 
Britt, Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V, Hennieke, AFWEZIG: Sofie V. 

Jasper, Justin, Sten 

 

Micha (D4) 

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

Micha, Olaf, Thomas 

 

Justin (D3) 

E1 
Emme, Melissa 

Jurjen, AFWEZIG: Stefan  

Lise (E2) 

Daniel (E2) 

E2 vrij  

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Senne, Lennart  

 

E5 vrij  

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 
Lisa, Roos 

Bastiaan, Jip, Niven 

 

F1 vrij  

F2 
Evi E, Sara, Tess  

Anthony, AFWEZIG: Erik J 

Kai (F1) 

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 1 december 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

R2L 23157 Excelsior 3 - Rapid 2 14:15 15:10 Ronald, Barry G. Auwerda Sporthal De Buitenhof 

R3R 24054 Excelsior 4 - Achilles 5 17:30 18:25 Pieter R. Pardoen Sporthal De Buitenhof 

R4P 26428 Excelsior 6 - KVS/Maritiem 7 19:45 20:45   scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

S-023 50359 Excelsior 9 - Nikantes 2 18:30 19:35 Rob Job vd B Sporthal De Buitenhof 

A-049 43464 Excelsior A3 - ZKV A1 13:15 14:00 Mario, Wouter Micke V Sporthal De Buitenhof 

B-015 40821 Excelsior B1 - ONDO B3 12:15 13:00 Sander Fabian G Sporthal De Buitenhof 

B-034 40818 Excelsior B2 - Nikantes B1 16:45 17:25 Kevin, Mart, Bart Sander de H Sporthal De Buitenhof 

C-018 37991 Excelsior C1 - Twist C1 15:45 16:25 Simon, Dik, Juan Rob M Sporthal De Buitenhof 

D-001 35190 Excelsior D1 - Olympia D1 11:15 12:00 Sharmaine, Timon Piet E Sporthal De Buitenhof 

D-027 36090 Excelsior D2 - KCC/SO natural D1 10:15 11:00 Jikke, Hannah, Gina Maaike W Sporthal De Buitenhof 

D-057 37293 Excelsior D3 - KVS/Maritiem D2 09:15 10:00 Lonneke, Geeske Johan de L Sporthal De Buitenhof 

E-006 30097 Excelsior E1 - Nieuwerkerk E2 08:30 09:00 Okker, Melvin Gijs Netto Sporthal De Buitenhof 

F-018 26858 Excelsior F2 - Weidevogels F1 08:30 09:00 Lisette, Nicole Nico H Sporthal De Buitenhof 

F-041 26941 Excelsior F3 - Maassluis F2 08:30 09:00 Aniek, Anouk Mark S Sporthal De Buitenhof 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1E 20137 Tilburg 1 - Excelsior 1 14:00 16:30 Mark De Westerwel, Tilburg regelt Sharmaine 

ROKB 22499 SDO/BlijWerkt 2 - Excelsior 2 16:45 18:30 Maarten Sporthal De Schulenburch, Kamerik regelt Mariska 

A2J 28820 Meervogels/Física A2 - Excelsior A1 12:00 13:35 Linda, Wouter Sporthal De Veur, Zoetermeer Wouter, Isa, Geeske 

A-034 44296 RWA A2 - Excelsior A2 16:00 17:20 Piet E Sporthal Rhoon, Rhoon Rick, Mark J, Anouk, Charlotte 

C-032 39104 OZC C2 - Excelsior C2 13:45 15:10 Bob, Carolien Sporthal De Enk, Rotterdam regelen contactouders 

C-054 38021 TOP/SolarCompleet C5 - Excelsior C3 13:30 15:00 Jolanda Sporthal De Wasbeek, Sassenheim regelen contactouders 

D-064 35207 Weidevogels D2 - Excelsior D4 11:00 12:15 Nynke SRC Rottemeren, Bleiswijk regelen contactouders 

E-039 33593 Phoenix E2 - Excelsior E3 09:00 10:00 Jasper, Ryan Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer regelen contactouders 

E-074 30077 Nexus E1 - Excelsior E4 08:30 09:30 Charlotte, Denise, Minoesh Margriethal, Schiedam regelen contactouders 

E-120 29528 Dubbel Zes E3 - Excelsior E7 09:15 10:15 Joshua, Merit, Mark Sporthal Gaslaan, Den Haag regelen contactouders 

F-033 26952 ONDO F3 - Excelsior F4 09:00 10:00 Fleur De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

       zaalcommissaris 

        8.30-13.00 Ans vD. telefoonnummer in e-mailuitgave 

       13.00-16.00 Fabian M. 

       16.00-18.00 Sander dH. 

       18.00-20.00 Denise E. 

       20.00-22.00 Pim dJ. 

 

  

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. 01-12-2018 22710 R1F Avanti/Flexcom 3 - Juliana 2 19:10 KNKV Michel S De Viergang, Pijnacker 

za. 01-12-2018 23808 R2P DES (D) 3 - Nieuwerkerk 3 19:20 KNKV Jos van V De Hoornbloem, Den Hoorn 

za. 01-12-2018 25357 AOKC Fortuna/Delta Logistiek A2 - Nieuwerkerk A1 12:15 KNKV Wouter le C Fortuna-hal, Delft 

za. 01-12-2018 23492 R2M Achilles 2 - Futura 2 15:40 KNKV Frido K Sportcampus Zuiderpark, Den Haag 
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Trainingen 

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 26 november 2018 Wayne en Timon maandag 17 december 2018 Danique en Linda 

maandag 3 december 2018 Lotte en Sabine maandag 24 december 2018 geen training, kerstavond 

maandag 10 december 2018 Omar maandag 31 december 2018 geen training, oudejaarsdag 
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Helden/Team van de week  

Helden van de week 

datum wedstrijd Helden van de week aanwezig 

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 D2 is deze week aan de beurt als helden van de week! De 

toppers van de D2 staat een leuke middag te wachten en we kunnen 

niet wachten om ze mee te nemen in alle zaken omtrent de wedstrij-

den van de selectie! 

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 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 Heemskerk Stefan van der Gaag Wieneke en Gerald 

Ellis en Frans 
Daan en Thijs 

Arkestein 
Danique Halbe Britte Heijink Linda Heemskerk 

Fam. van Leipsig Jan Heemskerk Arno de Boer Fam. Dieteren-Verbeek Ellen en Jaap 

Nelis Bijl 
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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  

VERTROUWENSPERSO ON 

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, 

Sharmaine, Nikky, Leen, Desiree, Linda, Pauline, Mark, 

Jasper 

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 

28 november 2018 Reservering Paal Centraal 

30 november 2018 Sinterklaasfeest 

8 december 2018 Kantine gereserveerd 

14 december 2018 Kantine gereserveerd 

15 december 2018 Kantine gereserveerd 

17 december 2018 Bestuursvergadering 

5 januari 2019 Nieuwjaarsborrel 

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 
 
 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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mailto:lex.veldhuis@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenadministratie@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/
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