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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. 

 

Jantje Beton Collecte 

van maandag 25 februari tot en met 9 maart 2019  

Doe mee, spek de clubkas en help Excelsior 

Van maandag 25 februari tot en met 9 maart 2019 is de Jantje Beton Collecte. Dan 

gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer 

kinderen meer kunnen spelen. Ook Excelsior doet mee, omdat 50% van de op-

brengst naar onze eigen clubkas gaat. 

Het belang van spelen 

Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En 

tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en 

omgaan met tegenslagen. Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds minder van-

zelfsprekend. 3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts een keer per week vrij bui-

ten.  Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen 

wat meer moeten spelen. 

Help Excelsior! 

De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Ne-

derland. De andere helft is voor onze eigen clubkas. Die opbrengst is heel erg wel-

kom. Komend jaar willen we daar weer een boel activiteiten voor de jeugd mee 

bekostigen. 

Wat ga je doen? 

Hou de Korfpraat in de gaten wanneer we met Excelsior gaan collecteren. Wij voor-

zien je van alle benodigdheden, zoals collectebussen en handige tips. Jij zorgt voor 

een goed humeur. Tijdens de collecteweek lopen we samen langs de deuren. Je 

mag natuurlijk ook skateboardend langs de deuren. Zo wordt het nog een leuke 

dag ook. 

Online collecteren 

Kan je niet collecteren maar wil je ons wel helpen? Maak dan vanaf 14 februari een 

online collectebus aan op www.jantjebeton.digicollect.nl. Met een online collecte-

bus kun je de opbrengst voor jouw club verhogen door geld op te halen bij vrien-

den en familie door het hele land. Kan jij ondertussen lekker spelen! 

Hoe doe ik mee of waar vind ik meer informatie? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Micke Vrolijk. 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.jantjebeton.digicollect.nl/
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Activiteiten 

 

Karaoke-avond bij Sportcafé De Mookies  

Smeer je stem, drink je schroom weg, blaas de zaal omver met je talent. 

Geen prijzen, geen platencontracten of carrières te verdelen, wel een 

hoop lol! Zing mee op zaterdagavond 16 maart (o.a. Excelsior 1 speelt 

dan bijtijds uit, 's avonds is Sportcafé de Mookies gewoon open!) op de ka-

raoke-avond bij Sportcafé De Mookies. 

Meezingen kan op (vrijwel) alle nummers naar keuze. Dien jouw verzoekje in 

bij de DJ en pak de microfoon in de hand. Zorg dat je erbij bent, dit mag je 

niet missen!  

  

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

Bowlen met F t/m C-teams 

Op vrijdagavond 22 maart gaan we met alle F t/m C-teams bowlen bij 't Karrewiel! 

Gezellig bowlen met jouw teamgenoten en andere teams! Dit mag je niet missen! 

Wanneer: vrijdag 22 maart 

Waar: 't Karrewiel in Delft 

Verzamelen: 't Karrewiel in Delft 

Kosten: € 5,00 per persoon, graag contant betalen (inclusief drankje) 

F en E-teams: 

Bowlen: 18:00 - 19:00 uur 

Verzamelen: 17:45 uur 

D en C-teams: 

Bowlen: 19:00 - 20:00 uur 

Verzamelen: 18:45 uur 

Inschrijven via de website. 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1077-bowlen-met-f-tm-c-teams
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Activiteiten 

Zomerkamp 2019!  

De inschrijvingen voor het Zomerkamp 2019 zijn pas een week 

geopend en velen hebben zich al gelijk ingeschreven. Er waren 

zelfs enkelen die er al zo veel zin in hebben, dat ze zich twee 

keer probeerden in te schrijven. Dit begrijpen we natuurlijk he-

lemaal, want wij hebben er ook al super veel zin in. De teller staat 

ondertussen al op 53, dus dat betekent dat er nog maar 17 plekjes 

over zijn. 

Ben je nog aan het twijfelen? Niet doen! 

Ben je je vergeten in te schrijven? Snel doen! 

Geef je nu nog snel op, want VOL=VOL. 

www.ckv-excelsior.nl/zomerkamp 

#leuksteweekvanhetjaar #nogmaar17plekjes #ikbenerbij 

De aanmeldingen tot  zo ver (stand 17 februari) 

naam team naam team naam team naam team naam team 

Bram B1 Finnian C1 Leo C3 Zonne D2 Sofie D4 

Inger B1 Demi C1 Olivier C3 Jayden D2 Olaf D4 

Sanne B1 Sara C1 Eline C3 Rick D2 Jurjen E1 

Joshua B1 Angelo C1 Renske C3 Nick D2 Stefan E1 

Piet B1 Angela C1 Elize D1 Britt D3 Lise E2 

Gijs B2 David C1 Thijs D1 Nynke D3 Daniel E2 

Sander B2 Jay C1 Jochem D1 Sten D3 Tijn E2 

Esmée B2 Maud C2 Joya D1 Micha D4 Yara E3 

Yuliana B2 Lieselotte C2 Sofie D2 Sanne D4 Femke E3 

Aniek B2 Jeslyn C2 Romy D2 Merle D4 Brigitte E4 

Julia C1 Hayley C2 Fenna D2     

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ckv-excelsior.nl%252Fzomerkamp%253Ffbclid%253DIwAR06jsD8YXfuvAyZOc5gt7G2rKY2ldWeYbqHcIAJIgToz-nzvDYfMLtnhr4%26h%3DAT2rxDC1xGmAH9uICjhuhIYRNXVJvPnK42xG74j-JPCvDAWloWvZrliyCr1j2OW8_PyZWOuUml03gnFvjUlrvCKes4okfPw3posD_IhsT4XGj9kWpVvqRc30t4m5X2uTNKlf6SreQfUIWvRILZz_K5r2eoscisGlkKqMcSV72Acix8yZCQytaD-OmAefFxwGz4-Sl2qsJ1fXevPlylwxsQ376HDBd9yih-ctD1W7WVOcuBEFqtIrAAOAzbEeS29Q9Z01hxV320YsebyPp2K-slmUw2421ZbcxfZ7aPQ7XKkEnvlxIjlvfhWDLqFm6N8gf904bMl7efrVlwGrRYKlFHqgbQCmFU9se7fIgEXUkxSOf-KPQMEnNlEsftE81SEk1pIxGhdOfsQj-MdKSzKeGlPrVyN6RMAPjgnhA9VYE5sBREs8B6FsPFtmzFsp2n3G4hFKoWNCaC-_0DQiRj7Wlb-Zz4sWSm-d9KIPIvIvdXHpLTnfOZ02DTVmUnh-KOW-N5zHPihtWcEbWsHHV4d4lVMLzRk3WmDhzd6d7d5jKOF_2lija5vQhWPyXuS_42OtMp3UZopn1INNppRbCEeuKuuOaGqzf2nYjQPNaBk9lY_Q1n6UaiRE1gpaziBsneKOpHiJqOvL&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756788165&sdata=kedB%2B56GmMJfXdvA7pa4SmwK8G5o6k%2BNrKDPqgcdcGI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fleuksteweekvanhetjaar%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756798170&sdata=iVFblCUPUzZPqMAAusfoBhiBIgvC8TdOIRcgBnz7%2FE0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fnogmaar26plekjes%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756808181&sdata=9GOJNaCsX%2BTlOTEoZHg0QpZFAcX8ShFaFeKgcvIet%2F0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fikbenerbij%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756818186&sdata=yvzw0YYy83eTR3oz0MahEuNfngk67PkLOWwV37SsBr8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/zomerkampexcelsior/photos/a.1804769312937833/2111339148947513/?type%3D3%26eid%3DARDvXMqasuxFezOgtiSfgQwGNA0_uMaCHAdiYIEAzAxgKdq4HqR4nL6HoB9SGU9KlsgWzt7YIPNonszW%26__xts__%5B0%5D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3DEEHH-R&data=02|01||1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636856649756828197&sdata=szy1EF%2Bp4epWxaOCfSF/EZD20ekkY%2BiiivHQHHhE89c%3D&reserved=0
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Op de laatste zaterdag van het middengedeelte van de zaalcompetitie, met 2 vrije weken voor de boeg, 

wisten Excelsior 1 tot en met 7 hun wedstrijden te winnen, en voor bijna allemaal ook heel belangrijk 

voor de stand in de competitie. Alleen Excelsior 1 heeft niet veel belangen meer; het gat met de koppo-

sitie en de onderste plaatsen lijkt te groot. 

Excelsior 1 en 2 vertrokken beide vroeg in de middag voor hun uitwedstrijden. Bij de wedstrijd Ten Donck 1 - 

Excelsior 1 verving Simon de geblesseerde Reinier, en waren reserves uit het 3e en 6e aanwezig om het 2e 

compleet te houden bij hun bezoek aan koploper TOP 2 in Arnemuiden.  

Zoals verwacht had Excelsior 1 geen enkel probleem met Ten Donck, dat nog steeds op -2 onderaan staat. Dit 

werd een niet bijzonder leuke wedstrijd, die met 18-30 werd gewonnen, terwijl Jazz en Jikke ook nog een paar 

minuten mochten meespelen.  

Wel verrassend was het resultaat van Excelsior 2 dat thuis veel moeite had met het felle TOP 2, terwijl de 

thuisploeg bovendien bij winst de koppositie zou pakken. Maar het 2e kwam al direct op voorsprong, en hield 

die bijna de hele wedstrijd vast. Het werd zelfs 19-25; maar TOP gaf niet op, zette een enorme eindsprint in 

en kwam terug tot 25-25. Enkele seconden voor tijd schoot Vito uit een onmogelijke poging toch nog 25-26 

erin. Heel belangrijke punten voor het 2e dat daarmee enige afstand heeft genomen van de degradatiezone. 

Het thuisprogramma stond helemaal in het teken van winnen om afstand te nemen van de laatste plaatsen, 

behalve voor Excelsior 7; dat doet mee in de strijd om het kampioenschap. Net als de week ervoor was de 

tegenstander DES 8, en met Wouter uit A1 als invaller was het 7e ook nu veel beter maar bleven de doelpunten 

uit. Helaas viel Cynthia geblesseerd uit, maar zij werd goed vervangen door Femke en later Nikky. Alsnog won 

het 7e met 8-5. 

In de poule van 7 van Excelsior 5 degradeert één ploeg, en de tegenstander van het 5e staat op die plaats. Dit 

Zeeuwse Atlas 2 kon door het 5e met Robin als invaller en Pim als reserve gelukkig met een ruime 20-12 

nederlaag terug naar Zeeland worden gestuurd, en het 5e maakte daarmee het gat met die laatste positie 

groter.  

Excelsior 4 speelde met Yasmin voor het eerst in de basis de wedstrijd tegen KVS 5, waarmee het samen op 

de 7e plaats stond. Het 4e speelde een goede wedstrijd, liep in de tweede helft uit naar een verschil van 3 

punten. Toch kwam KVS nog sterk terug, maar met inzetten van Lex en Abe werd tenslotte een verdiende 14-

13 overwinning behaald, al is het 4e met de nu bereikte 6e plaats zeker nog niet veilig. 

Als laatste ontving Excelsior 3 Tilburg 2, en vooral de start van het 3e was uitstekend; het liep uit naar een 

ruime 8-2 voorsprong. In de tweede helft kwam Tilburg nog heel dichtbij, maar het inzetten van Jasper, Wesley 

en Anouk werd de winst met 18-17 toch binnengesleept. Ook het 3e behaalde dus belangrijke punten in de 

strijd om degradatie. Het staat op de 4e plek, maar achter koploper Achilles 3 zijn de verschillen klein.  

Excelsior 6 was vrij; zij zijn tijdelijk de koppositie kwijt aan concurrent Weidevogels 4, dat een wedstrijd meer 

gespeeld heeft. 

In de andere uitwedstrijden, die van Excelsior 8 en 9, werden geen punten behaald. Het 8e verloor in de Eme-

rald sporthal met 19-7 van Avanti 8, de ploeg die linea recta op weg lijkt naar het kampioenschap. Het 9e was 

in ‘s-Gravenzande kansloos tegen ONDO 5, en verloor met 32-11.  

De komende 2 weken zijn alle teams vrij; en vervolgens staan er in maart nog 4 (of 3) wedstrijden op het 

programma; alleen Excelsior 9 speelt in maart nog maar 1 wedstrijd. 

Willeke  

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

Senioren & junioren 

Vervolg zaalseizoen en tweede helft veldseizoen (voorjaarscompetitie) 

De zaterdagen 23 februari en 2 maart zijn er dus geen wedstrijden vanwege de voorjaarsvakantie. Dat 

betekent dat er de komende 2 weken van (18 februari tot en met 2 maart) geen trainingen zijn.  

Het laatste blok van de zaalcompetitie is dan van zaterdag 9 tot en met 30 maart, nog 4 speelzaterdagen. 

Al die weken, vanaf maandag 4 maart, wordt er weer normaal in de zaal getraind. 

Kijken we dan nog even verder naar de rest van het seizoen 2018-2019, de tweede helft veldcompetitie ofwel 

de voorjaarscompetitie veld: dan kun je rekening houden met:  

▪ 6 april: inhaalweekeinde zaal 

▪ 13 april: oefenwedstrijden veld 

▪ 20 april (Pasen): competitie 

▪ 27 april en 4 mei (Koningsdag en meivakantie): inhaalweekeinden 

▪ 11, 18 en 25 mei: competitie 

▪ 1 juni (zaterdag na Hemelvaartsdag): competitie 

▪ 8 juni: Pinksterweekeinde 

▪ 15 juni: competitie (laatste) 
 

Enquête 

Deze week ontvangen alle senioren en junioren via e–mail de jaarlijkse enquête met vragen over zijn/haar 

plannen voor volgend seizoen. Beantwoording van deze vragen is belangrijk voor de TC om in te schatten 

hoeveel teams voor volgend seizoen opgegeven kunnen worden. Het KNKV wil deze opgave voor de volgende 

zaalcompetitie voor wat betreft de eerste 6 seniorenteams en A1 al voor 15 maart aanstaande ontvangen.  

Dus een vriendelijk maar dringend verzoek om de beantwoording binnen enkele dagen terug te sturen. Heb 

je vragen of ben je onzeker over je antwoorden, dan kun je dat ook aangeven. Maar antwoord in elk geval. 
 

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. 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 

Robert: Excelsior F1 heeft 13-14 gewonnen van Korbis! Nu staan we samen met Korbis 2e, het was dus een 

superspannende wedstrijd! De 1ste helft stonden we telkens achter, en werd er nog niet zo goed verdedigd, 

maar de 2e helft werd er als tijgers verdedigd, en in de laatste minuut kwamen we alsnog voor! Ook hebben 

de F1'ers weer 2 doorlopen gescoord! Dat is lekker vakantie vieren! 

ZATERDAG 16 FEBRUARI 

Denise: E4 heeft met 6-3 gewonnen, ze hebben het supergoed gedaan!! 

Marco: Goed om te zien dat bij E6 overspelen, vrijlopen, samenspelen steeds beter gaan. Zelfs de kansen 

creëren om te scoren worden steeds talrijker. Nu nog scoren, dan zijn we ook van een uitslag als 0-7 af. 

Pauline: De E2 heeft 15-2 verloren. Tegenstander was even een paar maatjes te groot. Hard gewerkt en goed 

geknokt. Teun, onwijs bedankt voor het invallen. Trots op ons team. We komen er wel 💪 

Fleur: De F4 speelde dit keer een wat moeizame wedstrijd tegen Die Haghe F2. Niet iedereen leek uitgeslapen 

en de ballen werden vaak in de handen van de tegenstander gegooid. Maar de laatste 10 minuten maakten 
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Wedstrijdsecretariaat 

we nog een eindsprint naar 6-8. Als je bedenkt dat we de uitwedstrijd met 12-4 verloren hebben, is het 

toch een mooie uitslag!! 

Melvin: De E1 heeft met 14-17 verloren. Ijzersterk begin, maar heel veel kansen gingen er net niet in. 

De tegenstanders gingen met drie goede jongens spelen en liepen met 4-12 uit. Door een sterk einde 

hebben ze de stand naar 14-17 gebracht. 

Merit: De E7 heeft 9-16 verloren van Valto. Goed hun best gedaan met verdedigd en knap doorgezet 

waardoor ze in kwart vier maar liefst 7 keer nog scoorden! 

Anouk: De F3 heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Echt alles ging supergoed en ze hebben goed naar de 

coaches geluisterd en dat leverde een mooi resultaat op. We hebben gewonnen met 21-4, de coaches zijn 

supertrots op onze F3 👍🏻👍🏻 

Bob: De C2 heeft met 7-4 van de koploper verloren! De hele wedstrijd is er strijd geleverd en de progressie is 

duidelijk zichtbaar! Vorige keer werd er namelijk nog 12-0 van deze ploeg verloren! Nu welverdiend van de 

"korfbal" vakantie genieten! 

Hanna: D2 wint met 2-6 van Odo. Hard gewerkt en mooie aanvallen gespeeld. Verdedigend gaat het voor-

verdedigen steeds beter. Invallers en reserves heel erg bedankt! 

Fabiën: Helaas heeft de E5 met 14-3 verloren. Als ze gewonnen hadden, mochten ze de aap uithangen bij 

Monkeytown. Helaas is dat niet gelukt, maar supergoed gespeeld 👍🏼 

Kevin: De B2 heeft wederom gewonnen van KOAG. Goed gereageerd op de acties van de tegenstander waar-

door we een mooie 6-3 zege boekten, de tegenstanders waren hierdoor mooi in de aap gelogeerd en wij zijn 

weer een stapje dichter bij het kampioenschap 🥇 

Nicole: De F2 begon flitsend, waardoor we bijna de gehele wedstrijd tegen 5 speelden. Door goed samenspel 

en hard werken wonnen we met 8-13! 

Jasper: De E3 heeft de gehele wedstrijd het initiatief tegen ONDO (G) E4, maar mist discipline in de aanval; de 

wedstrijd blijft in evenwicht. In het heetst van de strijd moesten de coaches vertrekken om zelf te spelen, maar 

onder leiding van de ouders stellen onze toppers een verdiende 5-9 overwinning veilig 💪🏻 

Juan: C1 ging vandaag gehavend de wedstrijd tegen ODO, nummer 1 in de poule, in: in de opstelling ontbra-

ken een zieke 🤒 en een geblesseerde 🤕. Maar C1 is een team, geen groepje individuen. Als team 

🏃♀🏃♀🏃♀🏃♀🏃♂🏃♂🏃♂🏃♂🏃♂los je dit op door er gezamenlijk voor 200% voor te gaan, met de hulp van een aantal 

fantastische invallers. We stonden lang 1 à 2 punten achter, we trokken het 8 minuten voor het einde recht, 3 

minuten voor het einde hadden we zelfs zicht op de winst en de - terechte - eindscore werd uiteindelijk 6-6. 

Keihard gestreden voor alles wat we waard waren 💪🏻. Een punt gewonnen! Superdedupertrots op onze C1!!! 

🎉 

Jolanda: C3 speelde tegen Phoenix (vorige keer 11-1 verloren), tot de rust was het 3-5 en uiteindelijk 4-8. We 

misten veel kansen helaas. Ondanks dat de tegenstanders fysiek waren heeft C3 zich niet laten kennen. 

Demi: Het woord van de wedstrijd: GRETIG! Niet iedereen was even gretig de eerste helft, maar toch werden 

er mooie doelpunten gemaakt. Met een gelijke stand zijn we de rust in gegaan.. SPANNEND! In de tweede 

helft bleef de concentratie er goed in. Er werden goede lijnen gelopen en er werd met veel inzet verdedigd. 

Uiteindelijk een overwinning behaald van 9-7! Lotte en Demi zijn erg trots op de kids van de B1! 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag was er weer een vol programma in sporthal de Buitenhof. Ans had dagdienst in de Bui-

tenhof en werd om 10:00 geconfronteerd met 1 niet aanwezige scheidsrechter! Scheidsrechters: jullie ontvan-

gen op de zondag voor de betreffende zaterdag een app waarin wordt gemeld dat jullie geacht worden te 

fluiten! Komende twee weken is er geen competitie maar de scheidsrechters voor 9 maart hebben dit weekend 

alvast een app gekregen. Als je niet kunt, ga dan alvast bij teamgenoten vragen of dat zij met jou willen ruilen. 
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Wedstrijdsecretariaat 

De veldcompetitie start pas weer op zaterdag 20 april (paaszaterdag); dit is gelijk weer een probleem 

weekend: veel scholen hebben vakantie vanaf vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) tot en met zondag 5 mei. 

Op de zaterdagen 27 april en 4 mei wordt in iedere geval niet gespeeld. 
 

Trainingen 

Op zaterdagen 23 februari en 2 maart wordt er niet gespeeld (behalve de C1 heeft een wedstrijd op 23 

februari) en in de week beginnend op maandag 25 februari tot en met donderdag 28 februari is het 

voorjaarsvakantie. Hierdoor zijn er geen trainingen vanaf maandag 18 februari tot en met donderdag 28 fe-

bruari. 

Tevens heeft de jeugd TC een trainingsavond voor jullie trainers geregeld. Die vindt plaats op 19 februari in 

sporthal Kerkpolder tussen 18:30 en 20:30. 
 

Kampioenen 

Met nog 5 competitieronden te gaan kon de A2 afgelopen zaterdag bij winst op KCR A3 al kampioen worden! 

Jullie kregen ook vandaag weinig tegenstand en wisten een dikke overwinning mee naar Delft te nemen. In 

de Buitenhof stond taart en kregen jullie iets te drinken. De medailles zullen jullie omgehangen krijgen tijdens 

de laatste thuiswedstrijd van Excelsior 1 op zaterdag 23 maart. 

A2 GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 
 

Kampioenswedstrijd 

Op zaterdag 9 maart zal de zaalcompetitie weer verder gaan voor de meeste teams. De B2 kan dan bij winst 

op Olympia B3 kampioen worden! B2 speelt zaterdag 9 maart om 13:00 uit in Spijkenisse. Succes alvast! 

Poule B-034 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior B2 10 19 9 0 1 83 52 31 0 

2 Weidevogels B2 8 13 6 1 1 69 48 21 0 

3 Nikantes B1 9 10 4 3 2 63 50 13 0 

4 Olympia B3 9 8 4 5 0 46 63 -17 0 

5 ONDO B4 8 6 1 3 4 42 44 -2 0 

6 Avanti/Flexcom B4 8 2 1 7 0 45 59 -14 0 

7 KOAG B4 8 2 1 7 0 32 64 -32 0 
 

Grote Clubactie 

De actie is al enige tijd geleden afgelopen maar de winnaars hebben de pizza actie nog te goed. De 3 jeugd-

leden die de meeste loten hebben verkocht voor CKV Excelsior zijn: 

naam aantal loten 

Zonne V 39 

Sanne H 38 

Tess B 34 

Jullie zullen de prijs voor de wedstrijd van Excelsior 1 op zaterdag 9 maart ontvangen. Zonne, Sanne en Tess 

worden om 16:15 verwacht in sporthal de Buitenhof op 9 maart. De pizza’s zijn beschikbaar gesteld door 

Domino’s pizza vestiging Delft!! 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

dinsdag 12 februari 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

B-015 40821 Excelsior B1 - ONDO B3 13 11 

vrijdag 15 februari 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

F-030 27873 Korbis F2 - Excelsior F1 13 14 

zaterdag 16 februari 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 23430 Excelsior 3 - Tilburg 2 18 17 

R3R 24457 Excelsior 4 - KVS/Maritiem 5 14 13 

R3S 24321 Excelsior 5 - Atlas 2 20 12 

S-043 47436 Excelsior 7 - DES 8 8 5 

B-015 40909 Excelsior B1 - KVS/Maritiem B2 9 7 

B-034 41597 Excelsior B2 - KOAG B4 6 3 

C-018 38902 Excelsior C1 - ODO C1 6 6 

C-054 38611 Excelsior C3 - Phoenix C2 4 8 

D-001 37401 Excelsior D1 - Korbis D1 9 9 

E-006 33664 Excelsior E1 - Phoenix E1 14 17 

E-074 31454 Excelsior E4 - Dijkvogels E3 6 3 

E-116 29720 Excelsior E6 - KVS/Maritiem E5 0 7 

E-120 31358 Excelsior E7 - Valto E7 9 16 

F-041 28730 Excelsior F3 - Luno F1 21 4 

F-033 27662 Excelsior F4 - Die Haghe F2 6 8 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 20209 Ten Donck 1 - Excelsior 1 18 30 

ROKB 22493 TOP 2 - Excelsior 2 25 26 

S-030 50372 Avanti/Flexcom 8 - Excelsior 8 19 7 

S-023 50362 ONDO 5 - Excelsior 9 32 11 

A2J 28803 DES A1 - Excelsior A1 11 21 

A-034 43840 KCR A3 - Excelsior A2 4 14 

C-032 39074 WION C1 - Excelsior C2 7 4 

D-027 35880 ODO D2 - Excelsior D2 2 6 

D-057 37442 Achilles D3 - Excelsior D3 13 6 

E-008 31504 Achilles E1 - Excelsior E2 17 2 

E-039 31220 ONDO E4 - Excelsior E3 5 9 

E-045 30697 Weidevogels E1 - Excelsior E5 14 3 

F-018 27658 Thor F1 - Excelsior F2 8 13 
 

  

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

 

 

 

Opstellingen 

woensdag 20 februari 

team opstelling reserve 

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

Daan, Gijs, Luuk, GEBLESSEERD: Rik 

Denise (A2), Minoesch (A2) 

Mark S (A2), Sydney (A2) 

zaterdag 23 februari 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 vrij  

8 vrij  

9 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 
Demi, Julia, Sara, AFWEZIG: Angela 

David, Finnian, Jay, Joran, AFWEZIG: Angelo  

Joya (D1), Cristina (D1) 

Jochem (D1) 

C2 vrij  

C3 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

F4 vrij  

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


 

 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r   De Kor fpraat nr .  25 12 

Wedstrijden  

Programma 

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

woensdag 20 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

A-049 42961 ZKV A1 - Excelsior A3 17:45 19:15 Mario, Wouter Sportcentrum de Drenkwaard, Molendijk regelt Fred 

zaterdag 23 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

C-018 38571 Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 aw 14:15 15:00 Simon, Dik, Juan Fortunahal, Delft op eigen gelegenheid 

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  

  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 18 februari 2019 Danique en Véronique maandag 11 maart 2019 n.t.b. 

maandag 25 februari 2019 geen training, voorjaarsvakantie maandag 18 maart 2019 n.t.b. 

maandag 4 maart 2019 n.t.b. maandag 25 maart 2019 n.t.b. 

maandag 11 maart 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 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 heb-

ben neergezet zien we jullie graag rond 16:00 uur weer in 

de Buitenhof. We zien er naar uit om jullie de kneepjes van 

het vak te leren. 

16:00 

in Buitenhof 

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

19:25 Excelsior 1 – ONDO (M) 1  

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

spreekwoordelijke knikkers gaat. Jullie 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 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 Wilfred de Koning Hans Toet Anke en Erik Esther en Daan 

Rob en Marijn Muller 
Plekje nr. 92 

Voor jou? 

Plekje nr. 93 

Voor jou? 

Plekje nr. 94 

Voor jou? 

Plekje nr. 95 

Voor jou? 

Plekje nr. 96 

Voor jou? 

Plekje nr. 97 

Voor jou? 

Plekje nr. 98 

Voor jou? 

Plekje nr. 99 

Voor jou? 

Plekje nr. 100 

Voor jou? 
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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 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

Algemene zaken: Micke Vrolijk 

 Lex Veldhuis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg 

 ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

 06 - 4344.5382  

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: https://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

      

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

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

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar ook 

over belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Marieke Zelisse Photography 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Ans van Doormaal 

 Alicia Taal 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

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

Nicole, Micke, Jeroen 

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 

18 februari 2019 Bestuursvergadering 

20 februari 2019 Kantine gereserveerd 

25 maart 2019 Bestuursvergadering 

29 maart 2019 Jaarlijkse Algemene Vergadering 

10 april 2019 Reservering Prins Mauritsschool 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

8 mei 2019 Bestuursvergadering 

31 mei 2019 Reservering Paal Centraal 

17 juni 2019 Bestuursvergadering 

3 juli 2019 Reservering Mondriaan College 

20-27 juli 2019 Excelsior Zomerkamp 

31 augustus 2019 Excelsior jeugdtoernooi 

geel-gemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week of tot aan de 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
https://www.mariekezelisse.nl/
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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