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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. 

 

Ook wij zijn l id van de Jubi-

leum Club van 100 

De Jubileumcommissie heeft enige leden van 

de Club van 100 gevraagd waarom ze lid zijn 

geworden. Deze week vertellen Pauline, Renzo, 

Sten en Tijn ons hun motivatie. 

Wij spelen al jaren met veel plezier bij de mooiste 

korfbalvereniging! Renzo en Pauline hebben 

eerst zelf jaren gespeeld en nu spelen Sten en 

Tijn ook bij Excelsior. Wij zijn als familie bijna ie-

dere zaterdag bij Excelsior te vinden. Natuurlijk 

zijn wij dan ook lid geworden van de Jubileum 

Club van 100! 

 
 

Scheidsrechters: ajb DWF invullen! 

Het gebeurt de laatste weken steeds vaker dat uitslagen van thuiswedstrijden ont-

breken omdat scheidsrechters het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in de KNKV-

app niet invullen. Aan alle scheidsrechters: willen jullie gelijk na de wedstrijd het 

DWF invullen zodat er op zondag niet door Pauline, Erik of Willeke achter uitslagen 

aan gegaan moet worden? Bedankt alvast! 
 

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? Te-

vens zullen er weer een aantal mensen in het zonnetje gezet 

worden, omdat zij al heel lang lid zijn bij Excelsior: 

60 jaar: Lia Verschoor 

25 jaar: Lisette Arends 

Bert-Jan Bron 

Marlise Ruitenbeek 

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/
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1033-jubileum-club-van-100
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Kerstpraat 

Traditiegetrouw plaatst de redactie een kerstboodschap in de vorm van een verhaal of gedicht in de 

Korfpraat daags voor Kerst. Dit jaar heeft de redactie gekozen voor een passage uit het boek De Profeet 

van Kahlil Gibran. In De Profeet staat een wijs man, Almoestafa, op het punt om afscheid te nemen van 

een kleine gemeenschap. Voor hij de groep verlaat schenkt hij de aanwezigen inzicht in vele thema's die deel 

uitmaken van het leven. Zo ook het thema Vriendschap. 

 

Vrienden van Excelsior... fijne dagen! 

De redactie 

 

 

  

Je vriend is het veld waarin jij zaait met liefde en waarvan je oogst met 

dankbaarheid. 

Hij is je voedsel en je thuis. 

Want hij stilt jouw honger en biedt je rust. 

Zo vrijuit als je vriend spreekt, zo onbevreesd kun jij hem tegenspreken of het 

onvoorwaardelijk met hem eens zijn. 

En als hij zwijgt, luistert jouw hart naar het zijne. 

Want in vriendschap worden alle gedachten en alle wensen en verwachtingen 

geboren en gedeeld in een sprakeloze vreugde. 

Bij het afscheid van een vriend is geen verdriet. 

Want dat wat jou in hem het naast staat, wordt duidelijker in zijn afwezigheid. 

Zoals de beklimmer van de berg de berg pas ziet vanaf de vlakte. 

En vriendschap heeft geen ander doel dan het verdiepen van de geest. 

Want liefde verlangt slechts haar eigen mysterie te ontsluiten en als zij meer 

verlangt, blijven haar netten leeg. 

Geef dan je vriend het beste van jezelf. 

Toon hem je diepste dalen, maar ook je hoogste toppen. 

Bezoek je vriend niet om tijd te doden. 

Bezoek hem om de uren te doorleven. 

Want hij vervult je behoeften, maar vult je leegte niet. 

En plezier en gedeelde vreugde maken de vriendschap zoet. 

Want deze kleine dingen zijn een verkwikking en als dauw in de ochtend van het 

leven. 

 

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

Afgelopen zaterdag was al weer de laatste reguliere competitiezaterdag in 2018. Excelsior 1 speelde 

laat in de avond in Haarlem tegen Rapid 1, een ploeg die nog op nul punten stond. Het 1e kwam op 

een vrij ruime voorsprong, maar liet die gedurende de wedstrijd steeds verder uit de handen glippen. 

Diverse wisselingen werkten per saldo niet, en in het slot van de wedstrijd boog de thuisploeg de achterstand 

nog om naar een 17-16 overwinning. Een hele zure en wellicht dure nederlaag voor Excelsior 1 aan het eind 

van dit jaar. 

Excelsior 2 speelde juist al vroeg in Scheveningen tegen het geroutineerde KVS 3; al schroefden de invallende 

heren bij het 2e het aantal ervaringsjaren ook flink op. Simon, Ben en Pim, opnieuw bedankt voor het invallen. 

Helaas schoot KVS heel veel beter dan het 2e en werd het een afgetekende 28-18 nederlaag. 

In de Buitenhof een lange reeks thuiswedstrijden, in volgorde:  

Excelsior 3 wist van het veld dat Achilles 3 een hele sterke tegenstander is, en ook in deze wedstrijd in de 

Buitenhof was het niet opgewassen tegen deze felle ploeg. Het werd nu een 13-23 nederlaag. 

Hierna speelde Excelsior 7 een bijzondere wedstrijd tegen Avanti 9. In de eerste helft liepen de bezoekers uit 

naar een 2-9 voorsprong, die bij rust wel iets verkleind werd. Maar in de tweede helft kwam het 7e heel sterk 

terug en won de wedstrijd met 15-14. Linda maakte hier na ruim een half jaar weer haar eerste spelminuten.  

Bij Excelsior 4 startte Fabian voor zijn tweede wedstrijd van de dag. Helaas was DES 4 de betere ploeg en 

verloor het 4e met 10-19. 

In de wedstrijd van Excelsior 5 tegen Valto 4 bestond de herenbezetting voor 75% uit invallers: Maarten, 

Bertjan en Sven bedankt voor het spelen, en Abe voor zijn 2e wedstrijd van de dag, terwijl Wouter juist niet 

speelde maar ging fluiten omdat Erik in zijn wedstrijd ’s middags geblesseerd was geraakt. Het werd een 

goede wedstrijd, al was het jammer dat na een voorsprong van 4 punten aan het einde nog een gelijkspel 

moest worden toegestaan: 19-19. 

Ook Excelsior 8 en 9 speelden uit; voor Excelsior 9 was PKC 9 in eigen huis in Papendrecht net een maatje te 

groot, en het 9e verloor met 20-11. Voor Excelsior 8 werd het een latertje in de Hoornbloem tegen DES 6. Dat 

mocht aan het einde de pret niet drukken want na een tactisch slim gespeelde wedstrijd werd het 11-14 voor 

het 8e.  

Met deze wedstrijden eindigt het eerste blok van deze zaalcompetitie (alleen het 8e speelt a.s. zaterdag nog 

een wedstrijd). Alle invallers en spelers die extra wedstrijden speelden in de afgelopen weken, die bijzonder 

waren door het enorme aantal geblesseerde heren: bedankt!! 

Er volgen nu 3 vrije weekenden; op 12 januari 2019 gaat de competitie voor alle teams weer verder, met hele 

belangrijke thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2 tegen Valto 1 en 2. Zoals het er nu naar uit ziet zullen dan 

bijna alle op dit moment geblesseerden weer kunnen spelen, en kunnen alle teams weer op maximale sterkte 

de strijd aangaan. 

Iedereen hele fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling gewenst. 

Willeke 
 

  

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

Voor de trainingen van de seniorenteams geldt in de komende 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 19.30-20.30 uur (Buitenhof) 

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

Excelsior 8 en 9: woensdag 19 december 20.30-21.30 uur (Buitenhof) 
 

Junioren 

Trainingen junioren rondom kerstvakantie 

In de week voor de kerstvakantie 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. 

▪ A1/A2, dinsdag 18 december, Wippolder, 19:00-20:00 

▪ A3, maandag 17 december, Buitenhof, 19:00-20:00 
 

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: En zo was het (Red.: afbeelding ZATERDAG... GEHAKTDAG). E3 wint dik verdiend 

en overtuigend van Meervogels E3 met 5-10. 

Lisette: F2 8-7 verloren, dik achtergestaan, daarna van 6-6 naar 7-6 achter, toen 7-7 en 

helaas net in laatste minuut 8-7 verloren. Wel goed gewerkt maar helaas net niet... wel 

trots! 

Robert: De F1 heeft heel knap gewonnen van Korbis F2! We hadden meteen heel veel 

goede kansen, maar die gingen helaas mis. Daarna scoorde Korbis 3x, maar de knappe kids van de F1 speelden 

heel goed en knap door, en kwamen 7-3 voor! Omdat ze nu wel scoorden en heel goed gingen verdedigen. 

Vlak voor tijd kwam Korbis nog op 7-4, maar de volle winst ging naar de F1! 

Fleur: De F4 heeft een superleuke wedstrijd gespeeld! De ballen werden goed en snel overgespeeld. En door 

goed samenspel heeft iedereen meerdere keren gescoord. Uiteindelijk is het 11-4 geworden. Ik ben echt trots 

op deze 5 kanjers! 

Pauline: De E2 heeft een fantastische pot gespeeld. Heel de wedstrijd achter gestaan. Zelfs 12-7 achter ge-

staan. Goed gevochten en door blijven gaan. Hierdoor kwamen we steeds dichterbij. ONDO ging tijdens de 

laatste tien min nog een heer inzetten voor een dame. We hebben fantastisch gelijk gespeeld, 13-13. Het 

voelde als een overwinning 💪💪 Heel trots!! 

Marco: De E6 kreeg vandaag ONDO op visite. De eerste helft was het balbezit vooral voor ons en had de 

tegenstander niet veel in te brengen. Desondanks kwamen we op achterstand en liep ONDO uit in de 2e helft. 

Hoewel onze kanjers steeds beter gingen spelen, deed ONDO dat ook met 2-7 als eindresultaat. 

Lotte: De B1 heeft een geweldige wedstrijd gespeeld! 12-10 gewonnen 💪🏼 ze hebben goed voor elkaar ge-

vochten, niet hun koppies laten hangen en ze hebben een leuk spel laten zien! Wij, Demi Sander en Lotte, zijn 

mega trots! 
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Bob: De C2 verliest helaas weer met de kleinst mogelijke marge, 5-4. Maar als je dan bedenkt dat je met 

4-1 in de rust achter staat, knok je jezelf terug in de wedstrijd! We scoren zelfs een vrije bal, die helaas 

werd afgekeurd! Maar trots op het team en complimenten voor een oprecht goed fluitende scheids-

rechter! 

Renzo: D3 wint van ONDO met 2-12. En dank aan Micha die "even" 6 scoort in 12,5 min. 

Juan: C1 speelde vandaag tegen de nummer 2 van de poule, GKV. Voorafgaand gaven de coaches de 

spelers mee dat met dezelfde inzet en creativiteit van de afgelopen twee weken deze wedstrijd wel eens 

een hele leuke uitslag bij het eindsignaal zou kunnen hebben. In een thriller van een wedstrijd met aan beide 

kanten goed korfbal, fanatisme, hard werken en als team er staan, trok C1 verdiend aan het langste eind: 11-

9! Het biertje dat de coaches na afloop dronken om de overwinning te vieren, smaakte extra lekker! 🍻☺ 

Kevin: B2 kwamen goed op voorsprong na een fantastische start, 2de helft kwam Olympia 

#girlpower goed terug in de wedstrijd met 5 strafworpen mee maar uiteindelijk winnen onze 

toppers met 11-5. 

 

 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag speelden de meeste teams de laatste wedstrijden in het jaar 2018. Aanstaande zaterdag 

spelen wel de D1, D2, E5 en E6. Houdt er rekening mee dat sporthal de Buitenhof gesloten is want er zijn geen 

thuiswedstrijden van Excelsior! Dus als je iets uit de kasten nodig hebt, zorg dan dat je dit van de week al 

meeneemt.  
 

Trainingen aspiranten & pupillen rondom kerstvakantie 

Voor de trainingen van de aspiranten- en pupillenteams in week 51-2018 t/m 01-2019 geldt een aangepast 

schema: 

WEEK 51-2018 

▪ B1/B2, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 18:30-19-30 

▪ C1/C2/C3, maandag 17 december, Buitenhof, 18:00-19:00 

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

▪ D3, dinsdag 18 december, Wippolder, 18:00-19:00 

▪ D4, maandag 17 december, Buitenhof, 18:00-19:00 

▪ E1/E2, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 17:30-18:30 

▪ E3/E4, dinsdag 18 december, Wippolder, 18:00-19:00 

▪ E5, dinsdag 18 december, Kerkpolder, 17:30-18:30 

▪ E6/E7, dinsdag 18 december, Wippolder, 18:00-19:00 

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

WEEK 52-2018 

Geen trainingen voor de aspiranten en pupillen 

WEEK 01-2019 

Geen trainingen voor de aspiranten en pupillen 

Alle jeugdteams B t/m F trainen dus komende week één keer, sommigen op de normale locatie/dag/tijdstip, 

anderen op een gewijzigde locatie/dag/tijdstip. De twee daaropvolgende weken zijn er geen trainingen voor 

de aspiranten en pupillen. De trainingen worden in week 02-2019 weer hervat. 
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Grote clubactie 

Afgelopen zaterdag is aan de meeste teams het lotengeld uitgereikt (of door de trainers ontvangen en 

zullen het lotengeld dan op de training aan jullie geven). De volgende 3 lotenverkopers hebben de 

meeste loten verkocht: Tess 34 loten, Sanne 38 loten en onze topverkoopster was dit jaar Zonne met 

39 loten. Jullie ontvangen naast het lotengeld nog een extra prijs. Dit jaar heeft CKV Excelsior 988 loten 

verkocht! Een zeer mooi aantal! 

Rest mij iedereen prettige feestdagen te wensen en tot in 2019! 

Erik de Koning 
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Uitslagen 

8 december 2018 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 23555 Excelsior 3 - Achilles 3 13 23 

R3R 24643 Excelsior 4 - DES 4 10 19 

R3S 24617 Excelsior 5 - Valto 4 19 19 

R4P 26878 Excelsior 6 - Weidevogels 4 17 9 

S-043 45086 Excelsior 7 - Avanti/Flexcom 9 15 14 

B-015 41959 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B4 12 10 

B-034 41956 Excelsior B2 - Olympia B3 11 5 

C-018 39311 Excelsior C1 - GKV C1 11 9 

D-001 34502 Excelsior D1 - Valto D1 6 5 

D-064 37000 Excelsior D4 - ONDO D6 7 2 

E-074 33020 Excelsior E4 - DES E1 10 5 

E-116 31942 Excelsior E6 - Valto E5 2 7 

E-120 31844 Excelsior E7 - Maassluis E6 3 14 

F-030 28514 Excelsior F1 - Korbis F2 7 4 

F-033 28452 Excelsior F4 - Meervogels/Física F3 11 4 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 21670 Rapid 1 - Excelsior 1 17 16 

ROKB 22511 KVS/Maritiem 3 - Excelsior 2 28 18 

S-030 50367 DES 6 - Excelsior 8 11 14 

S-023 50358 PKC/SWKGroep 9 - Excelsior 9 20 11 

A2J 28859 Nikantes A1 - Excelsior A1 4 22 

A-034 43966 Vitesse A3 - Excelsior A2 5 13 

A-049 44865 ONDO A4 - Excelsior A3 14 12 

C-032 39272 Refleks C2 - Excelsior C2 5 4 

D-057 36305 ONDO D3 - Excelsior D3 2 12 

E-008 31867 ONDO E5 - Excelsior E2 13 13 

E-039 29034 Meervogels/Física E3 - Excelsior E3 5 10 

E-045 33080 HKV/Ons Eibernest E1 - Excelsior E5 17 3 

F-018 27815 ONDO F2 - Excelsior F2 8 7 

  

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

Jeugd 

ONDO D3 - Excelsior D3 

Excelsior D3 pakt genadeloos twee punten tegen ONDO. 

Na een zwaar bevochten gelijkspel een 

paar weken geleden tijdens een oefenwed-

strijd tegen ONDO D3 was Excelsior D3 klaar 

om nu twee punten mee naar huis te nemen. 

Vanaf de eerste aanval van ONDO zien we di-

rect een fel Excelsior die de 's Gravenzanders 

niets gaat gunnen. Na de onderschepping 

van Britt komt Excelsior in de tweede aanval 

tot scoren. Na een misser van Lizzy is het So-

fie die de openingstreffer scoort, 0-1. De 

daaropvolgende aanval van ONDO probeert 

Britt weer te onderscheppen. Helaas komt ze 

te laat en staat haar dame vrij om te schieten 

en scoort de gelijkmaker. Dan komt de wed-

strijd goed op gang, Jasper krijgt een strafworp, maar mist. Josyne onderschept de volgende aanval van 

ONDO, Lizzy houd een lastige bal binnen en passt hem naar Marlou. Lizzy rent richting korf en op aangeven 

van Marlou scoort ze met een mooie doorloop, 1-2. 

Na twaalf en een halve minuut is het de beurt aan het andere vak om aan te vallen. Afstandsschoten van 

Josyne en Britt missen de korf. Jasper verdedigt uitstekend zijn heer die zeker een kop groter is. Nadat de bal 

weer in de aanval komt wordt er goed rondgespeeld. Via Britt en Justin komt Nynke in balbezit en krijgt een 

kans om te schieten. Britt vangt af en heeft twee kansen nodig om de 1-3 op het scorebord te brengen. Dan 

weer een schot van Josyne dat wordt afgevangen door Nynke. Na een onderschepping van ONDO zorgt Britt 

ervoor dat de bal weer bij Excelsior komt. Justin staat helemaal vrij, wat gezien wordt door Britt en hij scoort 

de 1-4. Nadat Justin zijn volgende kans mist komt de bal bij Josyne die wel erg ver staat. Coach Renzo roept 

nog :" Je hoeft niet alles te schieten!" Te laat, Josyne schiet loepzuiver de 1-5 erin. 

Na de rust komt Sten erin voor Marlou en hij moet nog even in de wedstrijd komen. Nadat Excelsior de bal 

voor de aanval eerst nog naar het verkeerde vak brengt, tja Nynke stond daar ook wel heel mooi vrij, zien we 

mooie onderscheppingen van zowel Josyne als Nynke. De bal komt nu wel in het juiste vak terecht en Lizzy 

mist een doorloop op aangeven van Sten. Niet veel later is het Sten die vrij staat en van afstand de 1-6 scoort. 

Nog voor de laatste wissel van vakken scoort ONDO de 2-6. 

In het laatste kwart komt Micha erin voor Justin. Micha laat direct van zich horen en scoort zowel de 2-7 als 

de 2-8. De daaropvolgende aanval van ONDO wordt een soort prijsschieten. Ze krijgen zoveel kansen, maar 

benutten deze niet. Daarna komt ONDO niet meer aan bod en is het superinvaller Micha die zijn stempel op 

de wedstrijd drukt. Op aangeven van zowel Britt als Nynke scoort hij met doorloop of gewoon een schot nog 

vier keer. Hiermee komt de eindstand op 2-12. We hebben genoten van onze D3. Allemaal hun steentje bij-

gedragen aan deze overwinning. Nu genieten van een welverdiende vakantie. 
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Wedstrijden 

 

 

Opstellingen 

22 december 2018 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 vrij  

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

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

 

9 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

C3 vrij  

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Mees, Thijs, Afwezig: Martin 

Angela (C1) 

David (C1), Angelo (C1) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Nathalie (D4) 

Micha (D4) 

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij   

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

F4 vrij  

29 december 2018 & 5 januari 2019 

team opstelling reserve 

alle teams vrij  

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

Programma 

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

zaterdag 22 december 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

S-030 50375 Paal Centraal 4 - Excelsior 8 aw 16:00 17:00 Willeke Sportcentrum TU-Delft, Delft op eigen gelegenheid 

D-001 34992 KVS/Maritiem D1 - Excelsior D1 10:45 12:00 Sharmaine, Timon Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) regelen contactouders 

D-027 34499 DES D1 - Excelsior D2 aw 12:15 13:00 Jikke, Hannah, Gina Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

E-045 33171 KVS/Maritiem E2 - Excelsior E5 09:00 10:00 Robin, Fabiën Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) regelen contactouders 

E-116 32945 Meervogels/Física E5 - Excelsior E6 08:00 09:00 Marco Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

 

Scheidsrechterschema 

Komende week en in de kerstvakantie zijn er geen aanwijzingen voor onze officials. Onderstaand schema betreft de eerste competitiedag in 2019. 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 12-01-2019 R1G 22870 DES (D) 2 - Velocitas 2 19:50 KNKV Michel S De Hoornbloem, Den Hoorn 

za. 12-01-2019 R2M 23394 Futura 2 - Fortis 3 15:15 KNKV Jos van V Zuidhaghe, Den Haag 

za. 12-01-2019 3G 21607 Paal Centraal 1 - Dijkvogels 1 17:45 KNKV Frido K Sporthal TU-Delft, Delft 

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

Trainingstijden zaal week 51-2018 t/m 01-2019 

Zie wedstrijdsecretariaat senioren, junioren en jeugd. 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 17 december 2018 geen training, waterkoud, brrr!!! maandag 31 december 2018 geen training, oudejaarsdag 

maandag 24 december 2018 geen training, kerstavond maandag 7 januari 2019 n.t.b. 
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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) 

 

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: Goegle 

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, Nicole, 

Ron, Desiree 

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 

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 of tot aan volgende Korfpraat 

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
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
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/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://twitter.com/ckvexcelsior
https://twitter.com/ckvexcelsior
https://instagram.com/ckvexcelsior
https://instagram.com/ckvexcelsior
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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