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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. 

 

Reserves en invallers  

Wij zijn een vereniging die "help elkaar!" hoog in het 

vaandel heeft staan. Dit vinden we terug in alle lagen binnen de vereniging en dus 

ook waar het gaat om reserves en invallers op de competitiedagen. De wedstrijd-

secretariaten spannen zich wekelijks in om voor elk team de broodnodige reser-

ves/invallers-bank te vullen zodat elk team een back-up heeft als er onverhoopt 

wat mis is/gaat binnen een team. Reserves en invallers worden wekelijks vermeld 

in het opstellingenblad in de Korfpraat. 

Elk spelend lid (bij de jeugd via de ouders) dient wekelijks in het opstellingenblad 

na te gaan of er een beroep op hem/haar wordt gedaan om in te vallen of reserve 

staan. Check daarbij niet alleen je eigen leeftijdscategorie, maar check ook de ca-

tegorie erboven of eronder (bv. een aantal spelers in de C mogen invallen in de B, 

maar ook in de D). 

Weet waar je eventueel als reserve/invaller opgesteld staat! Het is supervervelend 

voor het team en de coaches als je niet komt opdagen. Dus kijk altijd in de Korfpraat 

of er een beroep op jou wordt gedaan om een ander team te helpen. 

Lees je in de Korfpraat dat je reserve/invaller bent, maar kan je dan niet... meld je 

dan direct af bij het afbeladres (pagina 2 van de Korfpraat), zodat de wedstrijdse-

cretariaten voldoende tijd hebben om een andere oplossing te vinden. 
 

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. Deze week vertelt de Zondagmiddagborrelclub hun motivatie. 

Toen het onvermijdelijke einde van onze geliefde club DKC een feit was, was er niet 

alleen verdriet. Dat verdriet was begrijpelijk, immers sommigen van ons hadden al 

zo'n zestig jaar lief en leed bij deze club met elkaar gedeeld. Ook was er de vrees, dat 

deze contacten wel eens verloren zouden kunnen gaan. Want de wedstrijden van 

DKC 1 en de georganiseerde nevenactiviteiten van de club waren de momenten dat 

wij elkaar ontmoetten.  

Wij besloten daar iets aan te doen en richtten de "Zondagmiddagborrelclub" op. Je 

kent dat tegenwoordig wel, een groepsapp en je telefoon blijft piepen. Niet één keer 

in de twee weken, maar één keer in de twee maanden zouden wij dan bij iemand 

thuis de traditie van na de wedstrijd met een wijntje, een biertje en niet te vergeten 

de bittergarnituur in stand houden. Het bleek al snel dat wij ook hier na afloop vaak 

"bleven hangen" om ter plaatse iets te eten. 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1033-jubileum-club-van-100
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Maar ook bleek dat langzamerhand wij 

elkaar toch ook steeds vaker bij activitei-

ten van Excelsior tegenkwamen. Initia-

tieven daartoe kwamen via de groepsapp 

tot stand. “De Selectie Serveert” was het 

startpunt en daarna kon je ons vaker tegenko-

men. Wij zagen hoe onze nog actieve spelers en 

de loopgroep het naar hun zin hadden en voel-

den ons welkom. 

Dat leek ons een mooie reden om als groep een 

bescheiden bijdrage aan het komende jubileum-

feest te leveren. Zeker zullen een aantal van ons 

dat feest willen meevieren. Wellicht een beetje 

jaloers 😢😊, maar dat zal iedereen wel begrijpen. 
 

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-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!!! 
 

De Zondagmiddagborrelclub 

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
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 5 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar hadden 

we een zeer gezellige receptie met een hoop mensen. Komen jullie dit jaar 

allemaal weer om te proosten 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 Excelsior. 

De nieuwjaarsreceptie is van 16:00 uur tot 18:00 uur in ons clubhuis op sportpark 

Biesland.  
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelde Excelsior 1 zijn tweede thuiswedstrijd van het zaalseizoen, met Jasper op-

nieuw in de basis voor de nog geblesseerde Reinier. Voor tegenstander Ten Donck uit Ridderkerk was 

dit pas de eerste zaalwedstrijd. Het werd een merkwaardige wedstrijd waarin Excelsior veel beter was en 

de bezoekers het vooral van één schutter moesten hebben. Het 1e stond lange tijd op een voorsprong van 6 

punten en wist dat in de eindfase nog uit te bouwen naar een groter verschil en een 30-17 overwinning. 

Bij Excelsior 2 raakte donderdagavond tijdens de training ook Vito nog geblesseerd, waardoor 3 heren uit het 

6e (Simon, Frank en Pim) fors aan de bak konden in de wedstrijd van het 2e tegen het sterke TOP 2. Het 2e 

stond driekwart van de wedstrijd op een kleine voorsprong, maar in de eindfase was het de conditie en het 

enorme loopvermogen van TOP 2 die net de doorslag gaven om een 13-13 gelijke stand om te buigen naar 

een 13-15 overwinning.  

Excelsior 3 heeft ook nog te maken met 2 geblesseerde heren, maar gelukkig waren Ben en Fabian M. met 

Sven als reserve bereid mee te gaan naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Tilburg 2. In de eerste helft kon het 

3e nog goed meekomen, maar in de tweede helft was Tilburg zuiverder in de afwerking, miste het 3e enkele 

kansen, en werd het tenslotte 18-11. 

Fabian en Fabian gingen daarna door naar Scheveningen voor de wedstrijd van Excelsior 4 tegen KVS 5; helaas 

kon het 4e deze wedstrijd in de eindfase niet in winst omzetten, integendeel, nu was het de tegenpartij die net 

met 13-12 wist te winnen. 

Ook voor Excelsior 5 stond deze zaterdag een verre uitwedstrijd op het programma; zij speelden in Oost-

Souburg tegen het onbekende Atlas 2. Ook hier afmeldingen maar gelukkig konden Koen en Marijn mee om 

in te vallen. Helaas was de tegenstander iets te sterk; het werd 17-11. 

De thuiswedstrijden die na het eerste gespeeld werden konden helaas evenmin in winst worden omgezet. 

Excelsior 8 had het moeilijk met Avanti 8 dat veel scorende spelers in de ploeg had, en verloor uiteindelijk met 

15-21. 

Excelsior 9 ontving ONDO 5, een zeer geroutineerde ploeg met sterke dames en goede schutters. Het 9e was 

hier niet tegen opgewassen en verloor ook ruim met 16-24. 

Aanstaande zaterdag 15 december spelen Excelsior 1 en 2 uit: Excelsior 2 al vroeg in de middag in De Blinkerd 

tegen KVS 3, terwijl het 1e pas behoorlijk laat in Haarlem op bezoek gaat bij Rapid 1, een ploeg die na 3 

wedstrijden nog op nul punten staat. 

Alle teams spelen deze zaterdag weer, waarvan 5 wedstrijden thuis in de Buitenhof; dus daar valt genoeg te 

beleven.  

Voor de samenstelling van de teams wordt het nog puzzelen, omdat de blessures van de 8(!) geblesseerde 

mannen deze week nog niet hersteld zullen zijn. Daarna zijn er 3 weekenden geen wedstrijden, dus er is goede 

hoop dat het grootste deel van deze heren op 12 januari weer kan gaan spelen. 

Willeke 
 

  

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Trainingen senioren rondom kerstvakantie 

Rond de feestdagen zijn er 3 zaterdagen geen wedstrijden: 22 en 29 december en 5 januari (alleen 

Excelsior 8 speelt wel op 22 december). 

Voor de trainingen van de seniorenteams geldt daarom in die drie weken (17 december 2018 t/m 5 

januari 2019) een aangepast schema: 

Excelsior 1 en 2:  dinsdag 18 december 20.30-22.00 uur (Kerkpolderhal) 

 donderdag 3 januari 20.30-22.00 uur (Buitenhof) 

Excelsior 3 en 4: dinsdag 18 december 19.30-20.30 uur (Kerkpolderhal) 

Excelsior 5 en 6: woensdag 19 december 20.00-21.00 uur (Buitenhof) 

Excelsior 7 en 8: maandag 17 december 19.00-20.00 uur (Buitenhof) 

Excelsior 8 en 9: woensdag 19 december 20.00-21.00 uur (Buitenhof) 
 

Junioren 

Trainingen junioren rondom kerstvakantie 

Aankomende week zijn er voor de A nog trainingen en zaterdag drie uitwedstrijden. In de week voor de kerst-

vakantie wordt er alleen op maandag 17 december (A3) en dinsdag 18 december (A1/A2) getraind. Tijdens de 

kerstvakantie zijn er voor de A geen trainingen. Vanaf maandag 7 januari gaan de trainingen weer verder. 
 

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. 

Marco: De E6 had een collectieve off-day helaas. Hierom hebben we - ondanks de hulp van Bastiaan uit de E7 

- geen vuist kunnen maken en is het 0-7 geworden. 

Nicole: Pfff, wat een spannende wedstrijd voor de F2! Na een 3-0 achterstand kwamen we met de rust terug 

tot 3-4. De 2e helft vocht de F2 zich terug naar een voorsprong van 7-4. Thor kwam nog terug tot 8-8 waardoor 

de laatste minuut heel spannend was. Gelukkig wist de f2 de rust te bewaren en een goeie kans te benutten 

en te winnen met 8-9. 💪💪💪 

Fabiën: E5 heeft tegen Weidevogels E1 gespeeld. Ze waren super goed aan het spelen, alleen helaas verloren. 

Ben trots 4 -12 

Anouk: de F3 heeft met 3-8 gewonnen! We zijn super trots op ze👍💪 

Elvira: E2 heeft met 6-16 verloren van een sterk Achilles. Maar wat hebben ze gevochten. Super super trots op 

onze kanjers! 

Jasper: E3 wint nipt van ONDO E4. Na een comfortabele 8-2 bij rust zet ONDO de achtervolging in en komt 

tot 11-10, gelukkig duurde de wedstrijd geen minuut langer. Als Team van de Week begeleidt de E3 het 1e 

hopelijk ook naar een zege! ⚫⚪⚫ 

Renzo: D3 wint in een spannende wedstrijd met 7-6 van Achilles. Lekker hard gewerkt en verdiend gewon-

nen.👍 

Fleur: De F4 verliest met 12-4 van Die Haghe F2. De eerste helft ging Die Haghe voortvarend van start en 

scoorden ze er 9, maar de tweede helft hebben we ons herpakt en waren er hele leuke aanvallen met een paar 

mooie doelpunten. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Melvin: De E1 met 14-8 verloren van Phoenix, ondanks een sterkere tegenstander en meer mannelijke 

wissels, toch met vlagen goed gespeeld. Nog wel meer variatie in het spel brengen en beter passen. 

Verdediging stond erg goed. 

Carolien: De C2 moest tegen Wion C1, allemaal 2e-jaars C-tjes. Tot het einde gestreden met opgeheven 

hoofd. Verloren met 11-0. 

Dik: C1 moest uit tegen koploper ODO. Ondanks dat C1 net als vorige week hard geknokt heeft met 

goed samenspel en variërend spel bleek ODO te sterk en werd met 11-4 verloren. De stand was nogal 

geflateerd, mede dankzij de scheids... Daarom toch drie trotse coaches! 

Juan: C3 had een lastige wedstrijd tegen een sterkere Phoenix. Phoenix zat flink op de bal en maakte veel 

handenballen, maar de scheids die voor de eerste keer floot, was daarin niet goed geïnstrueerd: ze floot er 

nauwelijks voor. Daardoor veel balverlies voor C3 en terug te zien in de uitslag: 11-1 verloren. Wel een stij-

gende lijn gedurende de wedstrijd: de eerste helft werden we overrompeld, maar in de tweede helft gaven we 

minder toe. 
 

Trainingen aspiranten & pupillen rondom kerstvakantie 

Het standaard zaaltrainingsschema zoals verderop in de Korfpraat is vermeld, is voor de komende week nog 

geldig. Voor de week van 17 december is het schema bij de jeugd rigoureus aangepast, zie hieronder. 

TEAMS DIE IN WEEK 51 NIET  TRAINEN OP DE STANDAARDLOCATIES/-DAGEN/-TIJDEN: 

▪ D1/D2, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 17:30-18-30 

▪ C1, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 17:30-18-30 

▪ C3, dinsdag 18 december, Van Rijslaan, 18:00-19:00 

▪ E1/E2, dinsdag 18 december, Angolastraat, 18:15-19:15 

▪ E5, F1/F2/F3/F4, woensdag 19 december, Kerkpolder, 17:45-18:45 

▪ C2, woensdag 19 december, Buitenhof, 18:00-19:00 

▪ D1/D2, F1/F2/F3/F4, donderdag 20 december, Buitenhof, 17:45-18:45 

▪ E1 t/m E7, donderdag 20 december, Kerkpolder, 18:00-19:00 

▪ C1, D3/D4, donderdag 20 december, Buitenhof, 18:45-19:45 

▪ B1/B2, donderdag 20 december, Kerkpolder, 19:00-20:00 

Bovengenoemde trainingen vervallen dus!!! 

TEAMS DIE IN WEEK 51 TRAINEN OP EEN ANDERE  LOCATIE/DAG/TIJD: 

▪ C1, maandag 17 december, Buitenhof, 18:00-19:00 

▪ E1/E2/E5, F1/F2/F3/F4, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 17:30-18:30 

▪ D1/D2, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 18:30-19:30 

Alle jeugdteams C t/m F trainen dus in week 51 één keer, sommigen op de normale locatie/dag/tijdstip, an-

deren op een gewijzigde locatie/dag/tijdstip. 
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Uitslagen 

8 december 2018 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 21353 Excelsior 1 - Ten Donck 1 30 17 

ROKB 22415 Excelsior 2 - TOP 2 13 15 

S-030 50366 Excelsior 8 - Avanti/Flexcom 8 15 21 

S-023 50357 Excelsior 9 - ONDO 5 16 24 

A2J 28565 Excelsior A1 - DES A1 21 9 

A-034 43130 Excelsior A2 - KCR A3 15 7 

C-032 38060 Excelsior C2 - WION C1 0 11 

D-027 36957 Excelsior D2 - ODO D2 11 2 

D-057 37532 Excelsior D3 - Achilles D3 7 6 

E-008 29699 Excelsior E2 - Achilles E1 6 16 

E-039 32987 Excelsior E3 - ONDO E4 11 10 

E-045 30151 Excelsior E5 - Weidevogels E1 4 12 

E-116 31170 Excelsior E6 - Meervogels/Física E5 0 8 

E-120 28884 Excelsior E7 - Meervogels/Física E4 5 6 

F-018 26726 Excelsior F2 - Thor F1 9 8 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 23722 Tilburg 2 - Excelsior 3 18 11 

R3R 24883 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 4 13 12 

R3S 24223 Atlas 2 - Excelsior 5 17 11 

A-049 44733 HKV/Ons Eibernest A3 - Excelsior A3 9 8 

B-034 42422 KOAG B4 - Excelsior B2 1 5 

C-018 39872 ODO C1 - Excelsior C1 11 4 

C-054 38356 Phoenix C2 - Excelsior C3 11 1 

D-001 37520 Korbis D1 - Excelsior D1 14 11 

E-006 33842 Phoenix E1 - Excelsior E1 14 8 

E-074 29643 Dijkvogels E3 - Excelsior E4 5 4 

F-041 28818 Luno F1 - Excelsior F3 3 8 

F-033 26719 Die Haghe F2 - Excelsior F4 12 4 

  

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

Jeugd 

Korbis D1 - Excelsior D1 

Excelsior D1 laat veel kansen liggen in Waddinxveen 

In de late namiddag verzamelden we in 

onze sporthal en wensten coaches Timon en 

Sharmaine hun kids veel succes. Op het pro-

gramma staat de uitwedstrijd tegen het 

voor ons onbekende Korbis uit Waddinx-

veen. Daar aangekomen kan de wedstrijd 

om stipt vijf uur beginnen. Met reserves 

Eline en Rick op de bank en coaches Lissette 

en Robert langs de lijn zien we de eerste 

aanval van Excelsior ontstaan en mist Zoë 

helaas een mooie doorloop op aangeven 

van Thijs. De vaart zit er vanaf het begin van 

de wedstrijd behoorlijk in en op de tribune vragen we ons af of dit de hele wedstrijd kan worden volgehouden. 

Korbis krijgt een vrije bal en benut een mooie kans, 1-0. Direct de aanval daaropvolgend is het Cristina die de 

gelijkmaker scoort. Ondanks dat het weer lastig is de bal uit te verdedigen komt de bal in de aanval bij Zoë 

en zij scoort de 1-2. Dan lukt het onze verdediging wel om de aanval van Korbis te onderbreken en zorgt Thijs 

met een mooie doorloop voor een verschil van twee punten, 1-3. In het aanvalsvak van Korbis staat een lange 

heer die deze wedstrijd goed van zich laat horen. De eerste keer dat hij scoort is van afstand, 2-3. Nadat Zoë 

op aangeven van Mees de stand op 2-4 brengt weet de lange heer van Korbis voor de tweede keer raak te 

schieten. Maar ook Thijs heeft een prachtig afstandsschot en zet de stand op 3-5. We zien een sterke Joya in 

de afvang en het onderscheppen van de ballen, waardoor onze aanval weer een kans krijgt. Zoë mist, Cristina 

vangt af en Thijs scoort de 3-6. In het tweede kwart wordt weinig gescoord. Er zijn wel goede aanvallen, maar 

Elize staat verdedigd en mist een doorloop op aangeven van Martin. Ook Korbis krijgt kansen en missen een 

strafworp na een overtreding van Zoë. Mees wordt er nog even op gewezen dat de ballen er niet overheen 

moeten, maar erlangs en vanuit een vrije bal mist Martin op aangeven van Jochem. Zowel de heer van Mees 

als Joya missen kansen, maar gelukkig weet Joya uiteindelijk wel te scoren, net zoals Korbis. Hiermee komt de 

ruststand op 4-7. 

Direct na de rust zien we de lange heer van Korbis weer van ver scoren. Nadat Zoë eerst nog mist krijgt ze na 

een onderschepping van Thijs nog een kans die ze wel benut, 5-8. Ook Korbis komt direct weer tot scoren, 6-

8. Dan zien we veel missers in onze aanval waardoor de voorsprong niet verder uitgebreid kan worden. Korbis 

komt na schoten van weer de lange heer twee keer en de andere heer van ver tot scoren en brengt de stand 

weer in het voordeel van Korbis, 9-8. De dame van Korbis doet er nog een schepje bovenop en brengt de 

stand op 10-8. Nadat Zoë weer in het verdedigingsvak staat en Elize aanvallend minder kan inbrengen wordt 

er tactisch gewisseld. Elize en Jochem gaan eruit voor Rick en Eline. Dan wordt Zoë eruit gehaald voor Elize en 

komen Zoë en Jochem weer terug in het aanvalsvak. Jochem en Joya (2x) zorgen ervoor dat de stand nog 

gelijk komt nadat ook de heer van Korbis weer van ver heeft raak geschoten. De laatste paar minuten maakt 

Korbis het verschil door in tegenstelling tot ons, wel de aanvallen goed af te maken. Met twee afstandsschoten 

en een strafworp die benut wordt komt de eindstand op 14-11. Een ontzettend leuke en spannende wedstrijd 

gezien, jammer van de vele gemiste kansen en af en toe niet oplettende verdediging. Desalniettemin werd er 

op de terugweg volop gezellig meegezongen met All I want for Christmas.... 
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Excelsior D3 - Achilles D3 

'Good old'-coaches Renzo en Pauline begeleiden D3 naar overwinning 

Na een stormachtige nacht stond 

deze ochtend de thuiswedstrijd te-

gen Achilles op het programma. He-

laas waren onze eigen coaches Lon-

neke en Geeske afwezig wegens andere 

verplichtingen. Gelukkig zagen we, tijdens 

het verzamelen, onze 'good old'-coaches 

Renzo en Pauline al druk in de weer als 

scheidsrechter en zaalwacht. Natuurlijk 

werd de D3 ondertussen aangespoord om 

zich klaar te maken en alvast in te schieten. 

Met het weer in grote getale aanwezige pu-

bliek van ouders en grootouders kon de 

wedstrijd mooi op tijd beginnen. Dit keer 

was de eerste aanval voor de dames Hennieke, Nynke en Marlou en rots in de branding de heer Sten. Diverse 

schoten worden gelost, maar de korf wordt nog niet geraakt. De eerste aanval van Achilles treft wel direct de 

korf doordat een heer van Achilles onze verdediging (Sofie, Josyne, Britt en Jasper) overbluft. Natuurlijk raken 

we hier niet van onder de indruk en heeft Hennieke haar antwoord klaar, 1-1. Dit belooft een spannende 

wedstrijd te worden. Sterke afvang van Jasper zorgt ervoor dat de aanval de bal krijgt. Helaas raakt een mooie 

doorloop van Marlou op aangeven van Sten niet de korf en komt de bal weer in de aanval bij Achilles. Een 

mooi afstandsschot van een dame zorgt ervoor dat Excelsior weer op achterstand komt. Maar daar heeft onze 

aanval weer direct een antwoord. Na een afstandsschot van Sten en Hennieke en goede afvang van Marlou 

en Nynke is het uiteindelijk Hennieke die de stand weer gelijk brengt, 2-2. Nog voor het wisselen van helften 

scoren beide teams nog een keer. Voor Excelsior is dat een geheel vrijstaande Nynke die de stand koelbloedig 

op 3-3 brengt. In de verdediging zien we een zeer felle Marlou die een aantal mooie onderscheppingen heeft. 

In de aanval is het Britt die twee kansen krijgt en dankzij de goede afvang van Sofie blijft Excelsior in balbezit. 

Op de middellijn is er een gevecht om de bal die door Britt gewonnen wordt. Een mooie pass naar Jasper die 

de bal weer bij Brit bezorgt, zorgt ervoor dat ze ons voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong brengt, 4-3. 

Na de rust komt Lizzy erin voor Jasper en Justin komt erin voor Nynke. Ook na de rust blijft Marlou gefocust 

op de bal en weer onderschept zij het uitverdedigen van Achilles. Hennieke ontvangt de bal en scoort de 5-3. 

Justin krijgt in de aanval twee kansen via een doorloop. Ondanks de wisseling van heren door Britt en Lizzy is 

het een dame van Achilles die de stand op 5-4 brengt. Dan krijgt onze aanval veel kansen en lijkt het een 

beetje op prijsschieten. De dame van Achilles heeft echter maar één kans nodig en brengt de stand weer gelijk. 

Wat een vechtlust zien we bij onze D3, ditmaal is het Sten die knokt om de bal binnen te houden, wat hem 

ook lukt. De bal komt voor een doorloop bij Justin. Hennieke vangt af en brengt de stand op 6-5. Met nog 

twaalf en een halve minuut te gaan is het weer een dame van Achilles die de stand gelijk brengt, 6-6. In deze 

laatste minuten zien we bij beide teams veel kansen die niet benut worden. Dan uiteindelijk, na een voor het 

gevoel uren durende aanval, is het Britt die ons op voorsprong brengt. Nog vele kansen volgen, maar door 

goed verdedigen aan beide kanten is dit de eindstand, 7-6. En slepen Josyne, Hennieke, Marlou, Sofie, Nynke, 

Lizzy, Britt, Sten, Jasper en Justin onder begeleiding van Renzo en Pauline de welverdiende winst binnen. 

Genoten van deze wedstrijd, op naar de volgende in Hoek van Holland tegen ONDO. 
 

Excelsior E3 - ONDO E4 

E3 ziet comfortabele voorsprong na rust verdampen 

Op zaterdagochtend 8 december kwamen de spelers van Excelsior E3 naar de Buitenhof met één gemeen-

schappelijk doel: zich revancheren voor de eerste nederlaag van het seizoen. Binnen de spelersgroep zelf was 

geen moment onrust ontstaan over de kwaliteit van dit team. Integendeel, de E3 had uitstekend weerstand 
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geboden tegen het sterke Phoenix E2. Enkele critici (namen bekend bij de redactie) plaatsten echter hun 

vraagtekens bij de houdbaarheidsdatum van het Delftse sterrenensemble, inclusief de staf. 

Onder vocale begeleiding van de supporters, namen de zwart-witten vanaf het eerste fluitsignaal het 

initiatief tegen ONDO (G) E4. In het eerste kwart combineerde de E3 zich als vanouds naar een 4-0 

voorsprong. Het spel ging over en weer, maar door enkele goed uitgespeelde aanvallen en zuivere 

schoten ging het voordeel naar de thuisploeg. De E3 ging door met het maken van het spel, waar ONDO 

op de uitbraak wachtte, en zo uiteindelijk met de 5-1 ook op het scoreformulier kwam. Schijnbaar onaan-

getast antwoordde het Team van de Week met drie simpele maar effectieve aanvallen. Ruststand: 8-2.  

In de rust trachtte de coaches twee wijzigingen door te voeren. In aanvallend opzicht werden de spelers ge-

vraagd keihard te werken om de schoten af te vangen. De cruijffiaanse logica hierachter: meer rebounds, meer 

schoten, meer goals. Verdedigend was het oppassen voor de snelle uitbraken van ONDO, die rap van korf tot 

korf combineerden voor simpele kansen. De spelers gingen hiermee aan de slag. In een zakelijk derde kwart 

werd tweemaal gescoord aan beide kanten: 10-4.  

Op het oog leek de wedstrijd beslist, maar niets was minder waar. In de laatste strategische bespreking drukte 

coach Ryan Heemskerk de spelers op het hart nog tien minuten gefocust te blijven. Na de prima uitgespeelde 

11-4, begon de Delftse aanvalsmachine echter te haperen. ONDO, anderzijds, vond de formule om de defensie 

van de E3 te kraken. Via de lange bal creëerde ONDO meerdere opgelegde kansen. Vooral de tegenstander 

van Femke liep mooie lijnen en werd hierbij aangespeeld door haar teamgenoten. Femke zette de turboknop 

aan om aan te haken (goed gewerkt team!), maar toch werd ONDO keer op keer gevaarlijk via de uitbraak. De 

‘s Gravenzanders maakten goal, na goal, na goal en onderschepten zelfs vroeg in de aanvalsopbouw van de 

E3 de ballen. Met nog drie minuten op de klok, was de voorsprong geslonken tot 11-8. In de twee volgende 

minuten scoorde ONDO nog tweemaal en was het met 11-10 weer helemaal terug in de wedstrijd. Een bloed-

stollende laatste minuut volgde, waarin beide teams nog een kans creëerde. Beide pogingen waren onsucces-

vol, waardoor de E3 er gelukkig met de volle buit vandoor ging. Leidsvrouw van dienst, Femke, floot af bij 11-

10 (bedankt voor het fluiten!). 

De E3 laat zien dat het ook in deze hogere klasse prima kan meekomen. De comeback van ONDO geeft de E3 

wat huiswerk voor de rest van de competitie. Anderzijds is de vroeg vergaarde voorsprong bewonderenswaar-

dig, en bleek het geslagen gat precies groot genoeg om de punten in Delft te houden.  

Als Team van de Week mochten de spelers van de E3 ’s avonds mee oplopen met Excelsior 1 (zie coverfoto). 

Een geweldige eer voor beide partijen, des te meer omdat zowel Ryan als Jasper in de basis startten. Onder 

begeleiding van de E3 behaalde Excelsior 1 haar grootste zege van dit zaalseizoen.  

Aanstaande zaterdag treft de E3 een oude bekende: Meervogels E3. Spanning en sensatie gegarandeerd in 

Zoetermeer, komt dat zien! 
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Opstellingen 

12 december 2018 

team opstelling reserve 

F2 
Evi E, Sara, Tess  

Anthony, Erik J 

 

15 december 2018 

team opstelling reserve 

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

Jasper, Kevin, Omar, Ryan, Wouter K., 3 heren S6  

 

Fabian G. (bij S2) 

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

Fabian G., Koen V., 2 heren uit S5/S4/A1 

 

heer A1 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

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

 

heer A1 

5 
Christiane, Elke, Jessica, Loes?, Nikky 

Abe, Wouter LC., Sven, Bertjan, Maarten (1 heer nog door te schuiven naar S3 of S4) 

Femke (S4) 

 

6 
Denise, Esther, Fleur, Jacqueline, Jikke, Kelly?, Lisette A, Lisette E 

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

 

 

7 
Cynthia, Linda, Marloes, Sanne K., Stella 

Koen T., Jesse, Marijn, Sander vV. 

 

reserveheer S8 

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

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

 

9 
Alicia, Annebertien, Diana?, Carolien, Veronique 

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

Robin (A3) 

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 

Joshua (B1) 

A3 
Chimène, Fabienne, Fleur vdB, Linsey, Nadine, Nathalie, Robin dR 

Daan, Gijs, Luuk, Rik 

 

B1 
Dani, Inger, Lieke, Lucía, Sanne 

Bram, Milan, Paul, Piet, Joshua 

 

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

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, AFWEZIG: Joran 

Joya (D1) 

Thijs (D1) 

C2 Eline T, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne Eline B (C3), Romy (D2) 

C3 vrij  

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Sofie (D2) 

Nick (D2) 

D2 vrij  

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

Jasper, Justin, Sten 

 

Micha (D4) 

D4 
Merle, Nathalie, Sanne, Sofie P, AFWEZIG: Demi, Julieta 

Micha, Olaf, Thomas 

Marlou (D3) 

Jasper (D3), Justin (D3) 

E1 vrij  

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Ruben, Tijn  

 

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Lennart, AFWEZIG: Senne 

Melissa (E1) 

E5 
Roemjana 

Demian, AFWEZIG: Ole, Teun, Evi N 

Lennart (E4), Ruben (E2) 

Emma (E4) 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 
Lisa, Roos 

Bastiaan, Jip, Niven 

 

F1 
Fenna, Olivia 

Kai, Jens, Reinout 

 

F2 
Evi E, Sara, Tess  

Anthony, Erik J 

 

F3 vrij  

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! 

woensdag 12 december 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

F-018 27375 Excelsior F2 - Nexus F1 09:30 10:00 Lisette, Nicole regelt Lisette Sporthal Kerkpolder 

zaterdag 15 december 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

R2L 23555 Excelsior 3 - Achilles 3 16:15 17:10 Ronald, Barry J. Deurloo Sporthal De Buitenhof 

R3R 24643 Excelsior 4 - DES 4 18:30 19:35 Pieter scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

R3S 24617 Excelsior 5 - Valto 4 19:45 20:50   P. Vermeul Sporthal De Buitenhof 

R4P 26878 Excelsior 6 - Weidevogels 4 15:00 16:00   scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

S-043 45086 Excelsior 7 - Avanti/Flexcom 9 17:30 18:25 Danique, Linda Abe R Sporthal De Buitenhof 

B-015 41959 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B4 11:15 12:00 Sander Koen T Sporthal De Buitenhof 

B-034 41956 Excelsior B2 - Olympia B3 13:15 14:00 Kevin, Mart, Bart Nathan odK Sporthal De Buitenhof 

C-018 39311 Excelsior C1 - GKV C1 12:15 13:00 Simon, Dik, Juan Annebertien B Sporthal De Buitenhof 

D-001 34502 Excelsior D1 - Valto D1 10:15 11:00 Sharmaine, Timon Erik de K Sporthal De Buitenhof 

D-064 37000 Excelsior D4 - ONDO D6 14:15 15:00 Nynke, Dirk Cynthia W Sporthal De Buitenhof 

E-074 33020 Excelsior E4 - DES E1 09:30 10:00 Charlotte, Denise, Minoesh Marit N Sporthal De Buitenhof 

E-116 31942 Excelsior E6 - Valto E5 09:30 10:00 Marco Sanne K Sporthal De Buitenhof 

E-120 31844 Excelsior E7 - Maassluis E6 08:30 09:00 Joshua, Merit, Mark Wouter de B Sporthal De Buitenhof 

F-030 28514 Excelsior F1 - Korbis F2 08:30 09:00 Robert Fleur vd B Sporthal De Buitenhof 

F-033 28452 Excelsior F4 - Meervogels/Física F3 08:30 09:00 Fleur Rick H Sporthal De Buitenhof 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1E 21670 Rapid 1 - Excelsior 1 18:00 20:25 Mark Kennemer Sportcenter, Haarlem zelf regelen 

ROKB 22511 KVS/Maritiem 3 - Excelsior 2 13:00 14:30 Maarten Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) zelf regelen 

S-030 50367 DES 6 - Excelsior 8 aw 20:15 21:15 Willeke Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

S-023 50358 PKC/SWKGroep 9 - Excelsior 9 15:15 16:45 Rob Sportpark Oostpolder, Papendrecht zelf regelen 

A2J 28859 Nikantes A1 - Excelsior A1 10:30 12:00 Linda, Wouter Sportgebouw Campus, Hoogvliet Isabella, Lonneke, Danielle 

A-034 43966 Vitesse A3 - Excelsior A2 13:15 14:50 Leanne, Wayne Sportpark de Bongerd, Barendrecht Denise, Fleur D, Minoesch, Robin K 

A-049 44865 ONDO A4 - Excelsior A3 18:15 19:30 Mario, Wouter Westlandhal, 's Gravenzande regelt Fred 

C-032 39272 Refleks C2 - Excelsior C2 11:15 12:15 Bob, Carolien Sportcentrum De Schilp, Rijswijk regelen contactouders 

D-057 36305 ONDO D3 - Excelsior D3 10:45 12:00 coaches vervanging regelen De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

E-008 31867 ONDO E5 - Excelsior E2 09:00 10:00 Elvira, Pauline De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

E-039 29034 Meervogels/Física E3 - Excelsior E3 08:00 09:00 Jasper, Ryan Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

E-045 33080 HKV/Ons Eibernest E1 - Excelsior E5 13:30 14:30 Robin, Fabiën HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 

F-018 27815 ONDO F2 - Excelsior F2 08:00 09:00 Lisette, Nicole De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

       zaalcommissaris 

         8.30-14.00 Erik dK. tel.nr. in e-mailuitgave 

       14.00-16.00 Jacqueline S 

       16.00-18.00 Stella K 

       18.00-20.00 Denise E 

       20.00-22.00 Marloes vE 

  

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. 15-12-2018 R1G 22614 Sporting Trigon 2 - Telstar/dé Register Makelaar 2 13:05 KNKV Michel S 5 Mei-hal, Leiden 

za. 15-12-2018 3G 21605 Paal Centraal 1 - TOGO 1 19:30 KNKV Jos van V Fortuna-hal, Delft 

za. 15-12-2018 CHKB 26224 Die Haghe C1 - Tempo C1 16:40 KNKV Frido K Breedtehal sportcampus zuiderpark, Den haag 

za. 15-12-2018 2E 19921 VZOD 1 - Exakwa 1 15:30 KNKV Wouter le C Proosdijhal, Kudelstaart 
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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 10 december 2018 Lotte en Sabine maandag 24 december 2018 geen training, kerstavond 

maandag 17 december 2018 Danique en Linda 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 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 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) 
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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 E3/S1-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, Ron, 

Desiree, Jasper, Nathan 

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 

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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