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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. 

 

Zaterdag Kip Kerrie Schotel bij 

Sportcafé De Mookies 

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 weer in onze 

eigen Sporthal de Buitenhof. Een wedstrijd tegen de 

nummer laatste uit de poule Ten Donck 1. Ons vlag-

genschip staat na twee speelrondes gedeeld eerste in 

de poule, winst op Ten Donck 1 verstevigt de positie 

van Excelsior 1 in de bovenste regionen van de poule. 

Help ons eerste om deze doelstelling te bereiken 

door ze vanaf de tribune luidkeels aan te moedigen! 

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

Mookies: een heerlijke kip-kerrie-schotel! 

Uiteraard is naast dit menu ook het standaardassortiment te verkrijgen, zoals de 

bekende kapsalon en de saté- en kroepiamenu's. Het belooft dus weer een mooie 

zaterdag te worden, met heerlijk eten! Tot zaterdag! 

Programma 8 december 

16:25 uur Excelsior 2 - TOP 2 

18:00 uur Excelsior 1 - Ten Donck 1 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 5 januari vindt de 

nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar 

hadden we een zeer gezellige recep-

tie met een hoop mensen. Komen jul-

lie dit jaar allemaal weer om te proos-

ten op een mooi, gezond en sportief 

nieuw jaar? Tevens zullen er weer een aantal mensen in het 

zonnetje gezet worden, omdat zij al heel lang lid zijn bij Ex-

celsior. 

De nieuwjaarsreceptie is van 16:00 uur tot 18:00 uur in 

ons clubhuis op sportpark Biesland.  
 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Foto-impressie sinterklaasfeest 

Dat het sinterklaasfeest afgelopen vrijdag een gezellige boel was, bewijst deze foto-impressie. 

Fotografie: vanderkant-fotografie 

  

https://www.facebook.com/vanderkantfotografie/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Inschietshirt vermist  

Normaal komt de sint met cadeautjes aan 

Maar nu wil hij jullie iets vragen gaan 

Sint weet niet of u het al wist: 

Er is een oranje inschietshirt vermist 

Speurpiet is meteen uitgerukt 

Maar helaas is het hem niet gelukt 

Er staat nummer 125 in vermeld 

Hopelijk komt de vinder aangesneld 

Het shirt is van S7-topper Marijn 

Als iemand hem vindt is dat heel erg fijn! 

De korfpraatpiet ontvangt graag uw bericht 

Dan heeft Marijn weer een blij gezicht. 
 

Ook wij zijn lid van de Jubileum Club van 100  

De Jubileumcommissie heeft enige leden van de Club van 

100 gevraagd waarom ze lid zijn geworden. Het startschot is 

voor de fam. Dieteren-Verbeek. 

Sinds enkele jaren is Excelsior de club van 2 van onze kinderen. 

Inger en Jurjen spelen allebei met veel plezier bij deze gezellige 

en sportieve club. We voelen ons vanaf de eerste dag allebei heel 

erg thuis bij deze club. Alhoewel we beiden nooit gekorfbald 

hebben, is Excelsior toch onze club geworden. Daarom vonden 

we ook dat we niet kunnen ontbreken bij de Club van 100. 

Gerrie Dieteren en Malika Verbeek, Inger, Pjotr en Jurjen 

 
 

Jubileum Club van 100, op naar de 100 leden 

De Jubileum Club van 100 t.b.v. het 100-jarig jubileum heeft de afgelopen 

week weer een hoop nieuwe leden mogen noteren. Met de nieuwste donateurs Zondagmiddag borrelclub, 

fam. de Boo, Carin en Bert, fam. Koppert - Sijbring en fam. van der Arend - Jansen telt het aantal leden 

van de JC100 op dit moment zesentachtig (86)! 

De deelnemers van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn vermeld op de voorlaatste pagina van deze 

Korfpraat. 

Alle Jubileum Club van 100 leden, alvast bedankt, en we gaan op naar de 100 leden om het Jubileum  

te maken. 

Nelleke, Linda en Ron 

Ook lid worden van de Jubileum Club van 100? Geef je op bij Jasper, Wilco of Ron, of via jubileum100@ckv-

excelsior.nl. Het lidmaatschap kost €100,-, te betalen in 1 keer of in termijnen. 
 

 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1033-jubileum-club-van-100
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1033-jubileum-club-van-100
mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
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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 web-

shop 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-excel-

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

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!!! 
 

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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Senioren/junioren 

Was de ziekenboeg van de heren van de eerste 3 teams van Excelsior al goed gevuld met 4 mannen; 

donderdagavond kwamen er nog eens 2 (Reinier en Timon) bij. Dat betekende veel schuiven en een 

beroep doen op m.n. heren van het 6e om bij te springen. Dat dat succesvol was blijkt uit de resultaten. 

Van de 9 teams waren er 3 vrij (5, 7 en 8), maar alle andere teams wonnen. Dus een 100% positief resultaat. 

Excelsior 1 reisde naar Tilburg voor de wedstrijd tegen de gelijknamige club; Jasper startte in de basis en 

Anouk, Sabine, Simon, met Jop en Dirk uit A1 zaten op de reservebank. Het 1e startte sterk en liep uit naar een 

1-5 voorsprong, maar in plaats van door te drukken, ontstond er een rommelige wedstrijd met veel fouten. 

De thuisploeg kwam ook helemaal terug en in de tweede helft hield Excelsior wel steeds een minimale voor-

sprong maar bleef Tilburg aanhaken. De eindstand was gelukkig in het voordeel van het 1e: 19-21. Hierna ging 

het snel door naar Kamerik waar Excelsior 2 later startte tegen SDO 2. Ook in het 2e dus invallers: Frank en Pim 

waren bereid gevonden niet in hun eigen team te spelen maar hier de opengevallen plaatsen in te vullen. En 

hoe, zij hadden een belangrijk aandeel in de winst met 18-22. Daarvan waren 13 doelpunten van beide man-

nen.  

Vanuit Kamerik ging het snel weer terug naar Delft om net op tijd te zijn voor de wedstrijd van Excelsior 6 

tegen KVS 6; hier startten Simon en invaller Maarten. Frank en Pim bleven verder op de bank. In de eerste 

helft kwam het scoren een beetje moeizaam op gang (gemiste kansen te over) wat leidde tot een 6-4 rust-

stand, maar in de tweede helft kwam het 6e los en werd het 21-10. 

Eerder op de dag waren ook de andere thuiswedstrijden in winst omgezet: als eerste Excelsior 3 dat Rapid 2 

uit Haarlem ontving, een ploeg die op het veld had gewonnen van het 2e. Met Abe en Fabian M. als uitstekende 

invallers was de eerste helft nog niet overtuigend; bij rust was het 6-10. Maar in de tweede helft was het 

binnen enkele minuten 10-10 en toen kwam het 3e op voorsprong en wist die tot het einde toe vast te houden. 

Met een hele goede 18-16 overwinning als resultaat. 

Ook Excelsior 4 speelde een uitstekende 2e wedstrijd van het seizoen, nu liep het in de eerste helft al ver weg 

van Achilles 5, maximale voorsprong 6 punten. In de tweede helft werd het nog best spannend toen Achilles 

steeds dichterbij kwam. O.a. dankzij een gemiste strafworp door de bezoekers in de laatste minuut won het 

4e opnieuw, met 16-14. 

Excelsior 9 heeft een vreemde competitieplanning: deze week stond alweer de return tegen Nikantes uit Hoog-

vliet op het programma. Een pittige ploeg, waardoor invallers Marijn en Sander flink aan de bak moesten maar 

zij klaarden die klus prima. Het werd een hele spannende wedstrijd waarin het 9e de kleine voorsprong door 

hard werken wist vast te houden tot een 15-13 eindstand. 

Aanstaande zaterdag 8 december spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis, tegen Ten Donck 1 en TOP Arnemuiden 

2. Hopelijk kunnen zij hun goede resultaten tot dusver continueren. Excelsior 6 en 7 zijn vrij. M.n. de heren van 

deze teams zullen gevraagd worden om in te vallen of reserve te zijn bij een ander team.  

Woensdag 5 december: let op, woensdag 5 december vervallen alle trainingen i.v.m. het sinterklaasfeest. 

Willeke 
 

  

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

Nicole: F2 heeft een super goede wedstrijd gespeeld. Heel goed verdedigd met de buik naar de bal. Veel 

ballen er tussen uit gehaald. Iedereen heeft gescoord! 2 trotse coaches 

Aniek: F3 heef super goed gespeeld, helaas waren de anderen gewoon echt beter! Maar ze hebben niet op-

gegeven en tot het eind goed gespeeld❤ 

Jasper: Spanning en sensatie bij Excelsior E3 tegen Phoenix E2, eindelijk een geduchte tegenstander! De Zoe-

termeerders trokken een heerlijke wedstrijd uiteindelijk met 8-7 naar zich toe. 

Melvin: E1 tegen Nieuwekerk 4-9 verloren. Sterk begin, met 3-1 voorgestaan en na een halve wedstrijd zakte 

het wat in. Ik vond ons team niet minder, maar het zat niet mee vandaag. Lise en Daniel, bedankt voor het 

meespelen 

Merit: E7 met 1-2 gewonnen van dubbel zes. Heel hard gewerkt en terecht gewonnen! 

Fleur: De F4 heeft met 17-6 verloren van ONDO F3. Ze waren duidelijk een maatje te groot, maar we bleven 

als team er voor strijden en hebben zo 6 mooie doelpunten gemaakt 💪🏻! Het is ook nog een vermelding 

waard dat de strafworpen met 6-3 gewonnen zijn! 

Sharmaine: De D1 heeft een hele knappe pot gespeeld, 11-7 gewonnen. Hoog tempo, goede kansen gecre-

eerd en fel verdedigd! Wij zijn trots! 

Carolien: C2 had een matige voorbereiding doordat drie spelers bijna te laat waren. Wij hebben weer goede 

dingen gezien! Als we onze kansen verzilverd hadden was het zo klaar als een klontje. Nu verloren we met 

één punt verschil, 7-8. 

Jolanda: C3 en vier inval kanjers hebben laten zien dat ze karakter hebben. Van begin tot eind heeft niemand 

zijn koppie laten hangen, maar geknokt. Mooie acties gezien 👍😄 2-7 verloren. 

Juan: C1 heeft zich vandaag na de toch wel matige wedstrijd van vorige week volledig herpakt. Met een solide 

verdediging, tempowisselingen, mooie aanvallen, "vechten" om je positie én de bal en een goed samenspel 

werd een prachtig eindresultaat bereikt: 7-3! Verdiend resultaat na een supergoede inzet. Als de inzet goed 

is, dan zijn de coaches trots! 💪🏻 
 

Zaalcompetitie 

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. Dit is het begin van de voor-

jaarsvakantie. Uiteindelijk blijft deze wedstrijd gewoon staan op het tijdstip van 15:00 op 23 februari. Fortuna 

kreeg het niet voor elkaar om een uur doordeweeks vrij te maken. 

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 
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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 

competitiekalender 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 volle-

dige competitieronde is geworden.  

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

competitieplanners van het KNKV wedstrijden over zijn die niet gepland kunnen worden, zal deze wed-

strijd 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 (alleen C1 speelt) 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. 

De D4 speelt op een van deze data een uitwedstrijd in De Lier. Ans is aan het inventariseren of dat de wedstrijd 

naar een ander tijdstip kan worden verplaatst. Maar zekerheid hierover is er nog niet! 

Afgelopen zaterdag ging de wedstrijd van de B1 niet door omdat ONDO B3 geen team op de been kon 

brengen. Deze wedstrijd staat nu geprogrammeerd op dinsdag 19 februari om 18:30 in sporthal Kerkpolder. 
 

Grote clubactie 

De laatste boekjes zijn nu ook ingeleverd. De loten kunnen t/m 3 december in het systeem van de Grote 

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

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

de 1.000 loten verkocht! Een mooi resultaat! 
 

Trainingen 

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

1 december 2018 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 23157 Excelsior 3 - Rapid 2 18 16 

R3R 24054 Excelsior 4 - Achilles 5 16 14 

R4P 26428 Excelsior 6 - KVS/Maritiem 7 21 10 

S-023 50359 Excelsior 9 - Nikantes 2 15 13 

A-049 43464 Excelsior A3 - ZKV A1 10 6 

B-015 40821 Excelsior B1 - ONDO B3 verpl. naar 12/2/19 

B-034 40818 Excelsior B2 - Nikantes B1 9 5 

C-018 37991 Excelsior C1 - Twist C1 7 3 

D-001 35190 Excelsior D1 - Olympia D1 11 7 

D-027 36090 Excelsior D2 - KCC/SO natural D1 6 9 

D-057 37293 Excelsior D3 - KVS/Maritiem D2 4 4 

E-006 30097 Excelsior E1 - Nieuwerkerk E2 4 9 

F-018 26858 Excelsior F2 - Weidevogels F1 12 2 

F-041 26941 Excelsior F3 - Maassluis F2 11 16 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 20137 Tilburg 1 - Excelsior 1 19 21 

ROKB 22499 SDO/BlijWerkt 2 - Excelsior 2 18 22 

A2J 28820 Meervogels/Física A2 - Excelsior A1 21 28 

A-034 44296 RWA A2 - Excelsior A2 9 23 

C-032 39104 OZC C2 - Excelsior C2 8 7 

C-054 38021 TOP/SolarCompleet C5 - Excelsior C3  7 2 

D-064 35207 Weidevogels D2 - Excelsior D4 5 9 

E-039 33593 Phoenix E2 - Excelsior E3 7 6 

E-074 30077 Nexus E1 - Excelsior E4 14 3 

E-120 29528 Dubbel Zes E3 - Excelsior E7 1 2 

F-033 26952 ONDO F3 - Excelsior F4 17 6 

  

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


 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  16 10 

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Junioren 

Meervogels A2 – Excelsior A1 

Wedstrijd 2 op het programma. Een tegenstander waar we nog niet veel vanaf wisten. Ze spelen een 

klasse hoger op het veld, maar hebben het daar lastig. Lang leven de techniek want via Dirk wisten we 

te komen aan de beelden DES-Meervogels. Opvallend aan deze ploeg is dat ze aanvallen met continu een 

hoge insnij (dat betekent dat je van iedere kant af direct insnijdt naar de korf om aan te geven), daarna (vooral 

dames) de bal ontvangen en naar binnen willen. Mochten ze schieten, geen aanvang. Een ander spelletje dan 

wij spelen, dus prima om weer andere en nieuwe dingen te oefenen/leren. 

Wat wordt dan het strijdplan? Aanvallend lekker ons eigen spel spelen, hoog tempo, afwisselend 3-1 met 2-2 

en korte kansen creëren. Dat beheersen we inmiddels aardig met 28 goals! Verdedigend hebben we de hele 

competitie nog niet veel goals tegen gekregen (veld totaal 65) en in deze wedstrijd 21. What happened? Niks 

bijzonder, ons doel is dit jaar heel veel te leren en daar hebben we ons deze wedstrijd op gefocust. Ga dat 1-

1 verdedigend duel maar aan, leer je veel van. Dus ja, ook aardig wat doorloopballen achter je oren, geeft niks, 

leer je van. Dit kan je doen als je 10 punten verschil voor staat overigens 😊. Trots op onze ploeg dat jullie 

zoveel progressie maken met elkaar en voor elkaar strijden en iedereen scoort mee, grote complimenten aan 

iedereen, incl. reserves. Danielle (2), Geeske (2), Lonneke (2), Isabella (2), Charlotte (1), Jop (9), Dirk (5), Wouter 

(4), Wesley (1).  

As zaterdag 8 december voor het 2e, de wedstrijd A1-Des A1 om 15.10 uur in de Buitenhof.  

Wouter en Linda 
 

Jeugd 

Excelsior D1 - Olympia D1 

Eerste overwinning in de zaal voor Excelsior D1 

Gelukkig hoefden we vandaag pas om 12 uur te 

spelen en het lijkt erop dat dit een beter tijdstip 

is voor dit team. Alhoewel sommigen wel erg 

vroeg wakker waren om kruidnoten te bakken!  

Zoals gewoonlijk starten Elize, Joya, Martin en Jo-

chem in de verdediging en is het aanvalsvak met 

Zoë, Cristina, Mees en Thijs direct bij de eerste 

aanval gevaarlijk met een mooie doorloop van 

Zoë die ze helaas mist. Na een vrije bal van Olym-

pia is het Martin die goed verdedigd en de bal 

weer in het aanvalsvak brengt. In deze tweede 

aanval mist Zoë nog een keer, maar gelukkig is 

daar Mees en hij scoort de 1-0. 

Direct de aanval daarna scoort de heer van Olympia de gelijkmaker. De dame van Cristina begaat haar eerste 

overtreding waardoor ze een strafworp tegen krijgt. Thijs neemt de strafworp, maar mist. Nadat ook Mees 

nog mist, een mooie onderschepping van Jochem met een kans van Cristina is het uiteindelijk Zoë die raak 

schiet, 2-1. De diverse aanvallen volgen elkaar snel op met prachtige kansen en doelpunten. Olympia weet 

twee keer raak te schieten en Cristina scoort tussendoor ook nog even, 3-3. Mees verdedigt prima en Martin 

heeft een mooie actie, maar het is Joya die de 4-3 scoort en direct daarna is het Martin die de stand op 5-3 

zet. In de rust geven Sharmaine en Timon nog even een peptalk en na het fluitsignaal gaat onze D1 weer 

lekker van start. Er wordt volop aangevallen waarbij er helaas veel kansen worden gemist. Cristina krijgt weer 
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een strafworp mee, maar weer mist Thijs deze, ook nog bij de tweede poging. Joya wordt steeds feller en 

onderschept de aanval van Olympia. Voor de derde keer krijgt Cristina een strafworp en helaas voor de 

derde keer wordt er gemist. Uiteindelijk is het net voordat er van helft wordt gewisseld, Cristina die een 

mooie doorloop scoort op aangeven van Thijs, 6-3. Olympia mag de bal uitnemen en direct scoort een 

dame van Olympia van ver, 6-4. Martin heeft zijn antwoord dan al wel klaar en scoort de 7-4. Olympia 

scoort uit een vrije worp de 7-5. Ook worden er kansen gemist, door Elize en Martin, maar uiteindelijk 

is het Joya die een strafworp benut, 8-5. Olympia komt daarna niet tot een aanval en het is Elize die 

eindelijk van ver durft te schieten, 9-5. Olympia komt weer dichterbij doordat zowel een dame als een heer 

scoren, 9-7. Dit was wel het laatste punt voor Olympia, want nadat Elize nog een doorloop mist gaan zowel 

Joya als Elize nog een keer klaar staan voor een doorloop. Joya gaat als eerste en beide dames van Olympia 

gaan met haar mee. Hierdoor komt Elize vrij te staan en kan de 10-7 scoren. Daarna is het een prachtig af-

standsschot van Joya die door de korf gaat. Hiermee komt de eindstand op 12-7. 

Leuke wedstrijd om te zien, goede aanvallen, goed verdedigingswerk, maar, volgens alle experts op de tribune, 

ook nog voldoende aandachtspunten om op te trainen. 
 

Excelsior D3 - KVS D2 

Excelsior D3 sleept in allerlaatste minuut het welverdiende punt binnen. 

De tweede wedstrijd van deze competitie ontbreekt 

helaas Sofie in onze D3. Gelukkig is Micha van onze D4 

bereid om reserve te staan. De wedstrijd begint met in 

de verdediging Lizzy, Jasper, Josyne en Britt en in onze 

aanval zien we Justin, Nynke, Marlou en Hennieke. Het 

is pas in de vijfde minuut van deze wedstrijd dat onze 

D3 een goede eerste aanval kan opzetten. Het zijn zo-

wel Justin als Hennieke die de aanval kunnen afronden, 

maar helaas verzuimen te scoren. De in grote getale 

aanwezige ouders zien in korte tijd de aanvallen van 

KVS wel benut worden en zo staat KVS snel op een 0-

2 voorsprong. Ondanks de luidruchtige toeschouwers 

(voornamelijk Excelsior-ouders) blijven de kinderen vol concentratie op het spel. Nog voor het wisselen van 

helften zien we een mooie onderschepping van Britt, goed verdedigingswerk van Josyne en uiteindelijk in de 

aanval een prachtig afstandsschot van Justin, Raak! Zo staat het 1-2. 

De eerste aanval na de eerste 12,5 minuten is voor Excelsior, goed rondspelen, maar helaas wordt de korf niet 

gevonden. KVS schakelt snel om en een heer scoort de 1-3. 

Direct na deze score is er weer een mooie aanval van KVS, maar is er volgens de toeschouwers toch echt wel 

sprake van snijden. Onze verdediging heeft het lastig, maar gelukkig heeft KVS twee keer nodig om goed te 

schieten en is onze verdediging er bij het tweede schot wel goed bij. De bal wordt weer naar de aanval ge-

speeld en Britt probeert een doorloop welke mislukt. Dan is de spelpositie zo dat op de tribune door voormalig 

coach Pauline wordt gezegd: "nu blijven staan Britt en dan naar binnen". Alsof ze het hoort voert Britt uit zoals 

gezegd en scoort de 2-3. Nadat de aanval van KVS is onderbroken en de bal weer bij onze aanval is komt de 

bal bij Lizzy en zij schiet hem er van veraf in, 3-3. Ondanks goed verdedigingswerk van Marlou weet KVS de 

ruststand nog op 3-4 te zetten. Na rust komt Sten erin voor Hennieke. Deze tweede helft zien we best weer 

leuke aanvallen, er wordt zelfs in het veld overlegd met elkaar hoe er beter gespeeld kan worden, maar er 

moet echt actiever verdedigd worden. Beide teams zijn niet trefzeker in deze tweede helft en voor de korf 

langs uitverdedigen zien we ook veel gebeuren. KVS krijgt veel meer kansen en Excelsior heeft hier wel een 

engeltje op de korf zitten, want dat er nog slechts 1 punt verschil is, mag een wonder heten. In de allerlaatste 

minuut komt de bal nog een keer bij onze aanval terecht nadat Justin goed verdedigd en Sten de bal afvangt. 

Er wordt lekker rondgespeeld en wanneer de bal bij Britt komt roept iedereen "SCHIETEN!".... tja wat kan je da 
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anders? Britt schiet en ja hoor, de toppers van de D3 slepen er nog een punt uit. Goed gespeeld. Volgende 

week weer een thuiswedstrijd, hopelijk ook dan met alle supporters aanwezig. 
 

Phoenix E2 - Excelsior E3 

Excelsior E3 strijdend ten onder tegen Phoenix E2 

Ondanks een overtuigende overwinning in de eerste speelronde, beloofde de tweede wedstrijd van de 

E3 in het zaalseizoen een stuk pittiger te worden. In Zoetermeer traden onze toppers aan tegen Phoenix 

E2: een team dat op papier tot de beste van deze klasse behoort en op het veld indrukwekkend eerste werd 

in een sterke poule. Een heerlijk affiche. De spelers, coaches en supporters kijken reikhalzend uit naar een 

zaalseizoen waarin het team zich mag meten met kwalitatief uitstekende tegenstanders.  

Het fysiek sterke Phoenix E2 werd in de eerste minuten compleet overrompeld door de goede start van de E3. 

Via snelle uitbraken en zuivere afronding zetten de bezoekers 0-2 op het scorebord. Verdedigend stond de 

E3 prima. Phoenix liet zich verleiden tot ongevaarlijke schoten van afstand. Ze waren echter scherper op de 

afvallende ballen en konden zo verschillende keren van dichtbij aanleggen. In het restant van het eerste kwart 

kwamen ze op gelijke hoogte.  

De beste aanvallen van de zwart-witten volgden uit een zorgvuldige opbouw met korte passes. Dit was dan 

ook een aandachtspunt voor de wedstrijd. In het tweede kwart werd dit uitstekend opgepakt, en liep de E3 

weer uit naar een 2-4 voorsprong. Na het vieren van een goal met de gebruikelijke high-fives, was Phoenix 

echter slim bij het snel uitnemen van de bal: ze maakten direct de 3-4. Deze goal kan dan ook op het conto 

worden geschreven van de coaches, die het vieren van doelpunten expliciet stimuleren.  

Na rust kwam Phoenix E2 direct op gelijke hoogte. Het antwoord van de Excelsiorianen was veelzeggend: wéér 

zetten de spelers mooie aanvallen om in goals: 4-6. Phoenix schakelde een tandje bij en de E3 kreeg het 

lastiger. De passing werd onzorgvuldiger. De thuisploeg promoveerde hun onderscheppingen dankbaar tot 

goals via de snelle uitbraak. Ook vielen er gaten in de dekking, waardoor de Zoetermeerders meermaals van 

dichtbij konden aanleggen. Tegen het vierde kwart waren de verhoudingen compleet gekanteld: 8-6. Twee 

minuten voor tijd legde de E3 met de aansluitingstreffer de basis voor een spannende slotfase. Hierin kwam 

het team helaas niet meer tot een goede kans. De punten bleven in Zoetermeer.  

Ondanks dit eerste verlies, kunnen de spelers en coaches ontzettend trots terugblikken op deze wedstrijd. 

Phoenix E2 is een sterk team. Het is de verdienste van de spelers, die zich goed coachbaar toonden, dat ze 

door discipline en zuivere afronding tot de laatste seconden mochten strijden voor de punten. De spanning, 

emotie en sensatie van deze wedstrijd geeft dan ook meer voldoening dan een gemakkelijke overwinning. 

Spanning en sensatie alom in deze heerlijke krachtmeting. 

Aanstaande zaterdag speelt de E3 om 10 uur thuis tegen ONDO (G) E4. De E3 is tevens Team van de Week, 

en mag met het eerste mee oplopen. Voor coach Ryan Heemskerk bestaat er geen mooiere manier om naar 

het veld begeleid te worden. 
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Opstellingen 

8 december 2018 

team opstelling reserve 

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

Jasper, Kevin, Omar, Ryan, Vito, Wouter K., heer S6, heer S6 

 

heer S6 

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

Fabian G., Koen V., heer S6, heer S4  

 

heer S4 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Sander dH., Pim S. 

 

Koen T. (S7) 

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

Abe, Jeroen, Lex, Wouter LC. 

 

Marijn (S7) 

6 vrij  

7 vrij  

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik vdK, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N 

 

9 
Annebertien, Ans, Carolien, Veronique 

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

Sanne (S7), Robin (A3) 

reserveheer S8 

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 vrij  

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

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

Inger (B1) 

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

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Nathan, Olivier 

Nathalie (D4) 

Micha (D4) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Eline T (C2) 

Nick (D2) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Geblesseerd: Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Elize (D1), Cristina (D1) 

Jochem (D1) 

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

Jasper, Justin, Sten 

 

D4 vrij  

E1 
Emme, Melissa 

Jurjen, Stefan, Thomas H 

 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Ruben, Tijn  

 

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Lennart, Senne 

 

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 
Lisa, Roos 

Bastiaan, Jip, Niven 

 

F1 vrij  

F2 
Evi E, Sara, Tess  

Anthony, Erik J 

 

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 8 december 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

1E 21353 Excelsior 1 - Ten Donck 1 16:15 18:00 Mark M. Kuif Sporthal De Buitenhof 

ROKB 22415 Excelsior 2 - TOP 2 15:30 16:25 Maarten M. Mooren Sporthal De Buitenhof 

S-030 50366 Excelsior 8 - Avanti/Flexcom 8 18:30 19:30 Willeke Nelis B Sporthal De Buitenhof 

S-023 50357 Excelsior 9 - ONDO 5 19:45 20:40 Rob wordt geregeld Sporthal De Buitenhof 

A2J 28565 Excelsior A1 - DES A1 14:15 15:10 Linda, Wouter R.v.d. Akker Sporthal De Buitenhof 

A-034 43130 Excelsior A2 - KCR A3 13:00 14:00 Leanne, Wayne Reiner vd H Sporthal De Buitenhof 

C-032 38060 Excelsior C2 - WION C1 12:15 13:00 Bob, Carolien Fabian M Sporthal De Buitenhof 

D-027 36957 Excelsior D2 - ODO D2 11:15 12:00 Jikke, Hannah, Gina Jazz H Sporthal De Buitenhof 

D-057 37532 Excelsior D3 - Achilles D3 10:15 11:00 Lonneke, Geeske Jessica M Sporthal De Buitenhof 

E-008 29699 Excelsior E2 - Achilles E1 08:30 09:00 Elvira, Pauline Robin de R Sporthal De Buitenhof 

E-039 32987 Excelsior E3 - ONDO E4 09:30 10:00 Jasper, Ryan Femke G Sporthal De Buitenhof 

E-045 30151 Excelsior E5 - Weidevogels E1 09:30 10:00 Robin, Fabiën Maaike W Sporthal De Buitenhof 

E-116 31170 Excelsior E6 - Meervogels/Física E5 08:30 09:00 Marco Femke G Sporthal De Buitenhof 

E-120 28884 Excelsior E7 - Meervogels/Física E4 09:30 10:00 Joshua, Merit, Mark Robin K A2 Sporthal De Buitenhof 

F-018 26726 Excelsior F2 - Thor F1 08:30 09:00 Lisette, Nicole Robin K A2 Sporthal De Buitenhof 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R2L 23722 Tilburg 2 - Excelsior 3 13:00 15:10 Ronald, Barry De Westerwel, Tilburg zelf regelen 

R3R 24883 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 4 17:15 18:40 Pieter Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) zelf regelen 

R3S 24223 Atlas 2 - Excelsior 5 15:45 18:10   Sporthal de Belt, Oost Souburg zelf regelen 

A-049 44733 HKV/Ons Eibernest A3 - Excelsior A3 14:15 15:30 Mario, Wouter HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelt Fred 

B-034 42422 KOAG B4 - Excelsior B2 16:00 17:30 coaches vervanging regelen Sporthal Krimpenerwaard College, Krimpen ad Ijssel regelen contactouders 

C-018 39872 ODO C1 - Excelsior C1 13:00 14:00 Simon, Dik, Juan Sporthal De Hofstede, Maasland regelen contactouders 

C-054 38356 Phoenix C2 - Excelsior C3 09:45 11:00 Juan Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer regelen contactouders 

D-001 37520 Korbis D1 - Excelsior D1 15:30 17:00 coaches vervanging regelen Sporthal De Dreef, Waddinxveen regelen contactouders 

E-006 33842 Phoenix E1 - Excelsior E1 09:00 10:00 Okker, Melvin Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer regelen contactouders 

E-074 29643 Dijkvogels E3 - Excelsior E4 09:00 10:00 Charlotte, Denise, Minoesh Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelen contactouders 

F-041 28818 Luno F1 - Excelsior F3 08:45 10:00 Aniek, Anouk De Vaart, Linschoten regelen contactouders 

F-033 26719 Die Haghe F2 - Excelsior F4 11:00 12:00 Fleur Sportcampus Zuiderpark, Den Haag regelen contactouders 

       zaalcommissaris 

● Jurytafel 1: [V] Piet E. [T] Rob M. [S] Marco D. [O] Lars N. ● Team van de week: E3 & E4; aanw: 17:30, wedstrijd S1: 18:00  8.30-14.00 Pauline V. tel.nr. in e-mailuitgave 

● Jurytafel 2: [V] Erik vdK. [T] Lars N. [S] Nathan odK. ● Helden van de week: C1; aanw: 16:00, wedstrijd S2: 16:25 14.00-16.00 Anouk dV 

  [V] Juryvoorzitter, [T] Tijdbediening, [S] Schotklok, [O] Omroeper 16.00-18.00 Wesley N 

       18.00-20.00 Harrie J 

       20.00-22.00 Rob M 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 08-12-2018 2G 21740 Refleks 1 - Atlantis 1 20:20 KNKV Michel S Marimbahal, Rijswijk 

za. 08-12-2018 A1G 25571 Maassluis A1 - KOAG A1 13:20 KNKV Jos van V Olympia, Maassluis 

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

maandag 17 december 2018 Danique en Linda   

 



  

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  16 16 

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 en Marloes 

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 
Zondagmiddag 

borrelclub 
Fam. de Boo Carin en Bert Fam. Koppert - Sijbring 

Fam. v.d. Arend - Jansen 
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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: Een D1/S2-fan! 

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, 

Desiree, Robin, Jasper, Linda, Nicole, Ron 

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 

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 
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