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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 & C spelers 

Véronique 

Aspiranten B & C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D, 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. 

Voorzitterpraat 

Vrijdag waren er erg veel leden naar de nieuwjaarsreceptie 

gekomen. Niet alleen om elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen, maar ook om aan-

wezig te zijn bij de presentatie van de Glossy. Dit allemaal in het kader van de vie-

ring dit jaar van ons 100-jarig jubileum. 

De afgelopen maanden werd er al veel gespeculeerd, over wat voor een blad het 

zou worden. Welke verhalen zouden er in staan, wat zou de vormgeving zijn, welke 

foto's zouden er in staan? 

Ik denk dat dit gedurende het afgelopen jaar wel een van de best bewaarde gehei-

men was binnen de vereniging. Niemand liet er ook maar iets over los. Ja, je zag 

gedurende het jaar her en der wat mensen op de foto gaan, en ook aan mij als 

voorzitter werden wat vragen gesteld. Maar als je vroeg, wat gaan jullie ermee doen, 

was het: “dat zien jullie wel…” 

Vrijdagavond ging het gebeuren; na een korte terugblik op het afgelopen jaar en 

natuurlijk aandacht voor de 100 jaar die bijna achter ons liggen, was het bijna zo 

ver. Maar eerst was er nog aandacht voor onze jubilarissen die dit jaar 25 jaar lid 

van de vereniging zijn. Simone Ruitenbeek, Robin van der Kant en Wesley Toet kre-

gen hun herinneringsspeldje. Natuurlijk was er ook aandacht voor onze clubheld 

van Delft 2019 Erik de Koning. Ook hij werd onder luid applaus nog een keer in het 

zonnetje gezet. Hierna was het tijd voor het moment van de avond: De Glossy. 

Nu was het woord aan Ron Heemskerk als lid van de jubileumcommissie. Op een 

leuke manier schetste hij hoe deze Glossy tot stand was gekomen. Van een Korf-

praat 2.0 naar een Donald Duck voor Korfballers via De Beau Monde van Biesland 

tot de Glossy die er nu is.  

Daar was hij dan: 100 jaar Excelsior samen! 

Vanaf begin 2019 is er door een redactie bestaande uit Imre Verschoor, Lisette 

Arends en Johan van den Bosch hard gewerkt om tot dit schitterende resultaat te 

komen. Een blad, dat in menig boekhandel de aandacht zou trekken. Nadat de 

eerste exemplaren officieel waren uitgereikt, was er voor iedereen een exemplaar 

beschikbaar met daarbij de restrictie van 1 exemplaar per gezin. Natuurlijk kan je 

meer exemplaren krijgen, maar dat kost dan EUR 5,95 per exemplaar. Als snel 

werd door menigeen in het blad gekeken en de reacties ware lovend. Mooie tek-

sten, erg leuke foto's en een professionele opmaak. Zaterdag kreeg ik al reacties 

met de vraag welke journalist hieraan had meegewerkt. Een compliment die ik de 

redactie graag wil meegeven.  

De komende week ontvangt iedereen die nog geen Glossy heeft ontvangen hem 

in de bus. Een mooie start van ons 100-jarig jubileumjaar! 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Kids Training 

 
 

Vriendjestraining 

Leden werven doen we samen 

Bij de start van het nieuwe jaar organiseren we vanuit de ledenwerving weer een aantal vriendjestrainingen. 

Voor zowel de pinguïns als de F en de E zijn nieuwe kinderen van harte welkom om mee te komen doen.  

Heb je de flyer in de app al doorgestuurd aan je vrienden, familie, buren, klasgenoten et cetera?  

Ervaring leert dat mond- op mondreclame van onze huidige leden het allerbeste werkt om nieuwe leden te 

werven.  



 

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  20 4 

 

Praatjes en mededelingen 

  

Voor de pinguïns is deze training op zaterdag 25 januari van 11.00 – 12.00 in de gymzaal van de 

Brahmslaan 44.  

Voor de E & F op dinsdag 21, 28 januari en 4 februari van 17.30- 18.30 in de Sporthal Kerkpolder.  

Als je nieuwe ouders ziet bij één van deze trainingen: knoop gezellig een praatje aan en vertel hen hoe 

leuk onze vereniging is! 

Meehelpen?  

De ledenwerfcommissie kan tijdens deze trainingen nog wat hulp gebruiken van één of twee ouders met 

kinderen in deze leeftijdsgroep.  

Vind je het leuk om mee te helpen? Denk aan fruit schillen, limo en koffie schenken en nieuwe ouders welkom 

heten.  

We horen het graag! Het kost niet veel tijd en levert voor de vereniging veel op, namelijk jonge aanwas 😊  

Ledenwerving: Desirée, Malika, Meike, Mirjam en Nicole 
 

Opening Sporthal de Buitenhof  

Sporthal de Buitenhof huren wij van de gemeente. In onze afspraak met de gemeente is vastgelegd dat we 

op die-en-die-dag van zo-laat-tot-zo-laat gebruik mogen maken van de sporthal. De naleving van deze af-

spraak wordt vanuit de gemeente gereguleerd door middel van een tijdslot op de deursloten: met het tijdslot 

wordt bepaald wanneer we de sporthal kunnen open doen en moeten sluiten. Dit is een opgelegde regulering, 

als vereniging hebben we daar geen invloed op. Waar we ook geen invloed op hebben, is de exacte werking 

van dit tijdslot. 

Het komt helaas wel eens voor dat onze teams volgens het competitieprogramma om bv. 8:30 aanwezig 

dienen te zijn in de sporthal, maar dat het tijdslot pas om 8:40 ons toestaat om de sporthal te openen. Dat is 

niet leuk, wij snappen er ook niks van, maar het is zo. Het wordt pas helemaal niet leuk als de spelers van onze 

teams – overwegend de jongere jeugd – staan te vernikkelen voor een niet te openen deur van de sporthal, 

omdat ze in hun enthousiasme voor de wedstrijd thuis hebben besloten om alvast het Excelsior-tenue aan te 

trekken: inschietshirt met korte mouwen, rokje/broekje en uiteraard geen jas, want “het is écht niet zo koud 

mama/papa!”. 

Aan de ouders van de jeugd: heeft je kind een vroege wedstrijd, zorg er dan voor dat je kind gekleed is op de 

buitentemperatuur. 10 minuten voor een niet te openen sporthal staan is vervelend, maar een stuk minder 

vervelend als je kleding aan hebt die je warm houdt! 
 

Lost and found 

Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden? Geef het door aan de redactie van de Korfpraat om het in deze 

rubriek te plaatsen        

Oranje inschietshirt van Sem 

In de categorie GEZOCHT de volgende herhaalde oproep van Astrid: 

Op zaterdag 14 december is het oranje shirt van mijn dochter Sem uit de E2 verwisseld. Het shirt met nr. 240, 

maat 116 hebben wij nu in ons bezit. Het shirt van Sem (nr. onbekend, maat 140) mist nu. 

Aangezien de maat redelijk klein is, denk ik dat het shirt dat wij nu hebben van een F-speler is. Mocht iemand 

Sem’s shirt hebben, dan kan er contact opgenomen worden met Astrid (telefoonnummer in e-mailuitgave). 

Groetjes en bedankt, Astrid (namens Sem) 
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Roze Adidas-vest van Sanne 

Eveneens in de categorie GEZOCHT het volgende bericht van Ilse: 

Mijn dochter Sanne (E7) is bij de laatste thuiswedstrijd haar roze Adidas-vest kwijt geraakt of heeft het in 

de sporthal laten liggen. 

Heeft iemand het vest gevonden? Zou je dan contact op willen nemen met Ilse (telefoonnummer in e-

mailuitgave). 
 

Waspraat 

Hoe ziet de waslijn er uit als je als ouder aan de beurt bent om te wassen? 

Zo dus!          
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Schaatsfeest A t/m Pinguïns 

 

 

Excelsior-darttoernooi bij Sportcafé De Mookies  

Zaterdag 1 februari organiseert Sportcafé De Mookies de 

derde editie van het Excelsior-darttoernooi. Aan dit gezellig-

heidstoernooi kan en mag iedereen meedoen (spelers, coa-

ches, bestuursleden, sponsoren, supporters en alle andere re-

laties van Excelsior). De Mookies regelen de wedstrijdtafel, 

waardoor het toernooi op rolletjes zal verlopen. Uiteraard 

wordt er ook gezorgd voor mooie prijzen. 

Deelname aan het toernooi kost € 2,50 per persoon. Het toer-

nooi start om 20:30 uur. Dartpijlen kunnen bij Willem en Leny 

worden geleend of breng je eigen pijlen mee. Voor een hapje 

tijdens het toernooi wordt ook gezorgd. Een prachtig veren-

gingsevent wat je natuurlijk niet kan en mag missen. Inschrij-

ven kan via het formulier op de site. 

Wie gaat er met de eerste prijs naar huis en volgt Vito op als winnaar van het Excelsior-darttoernooi bij Sport-

café De Mookies? 

<<  G EE F  J E  OP  V I A  D E  W EBS IT E  >>  
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1181-1-februari-excelsior-darttoernooi-bij-sportcaf-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1181-1-februari-excelsior-darttoernooi-bij-sportcaf-de-mookies
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Karaoke avond bij Sportcafé De Mookies  

Smeer je stem, drink je schroom weg, blaas de zaal om-

ver met je talent. Geen prijzen, geen platencontracten 

of carrières te verdelen, wel een hoop lol! Zing mee op 

zaterdagavond 15 februari (o.a. Excelsior 1 speelt dan 

thuis tegen RWA) op de karaoke 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! 
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Bierproeverij  

U kent ze waarschijnlijk nog uit de tijd dat ze alleen Heineken bier dronken, maar inmiddels zijn deze vier 

heren ware fijnproevers geworden.  

Onder het genot van diverse bijpassende hapjes laten ze je op vrijdag 24 januari 2020 kennismaken met de 

meest speciale biertjes. 

Locatie: ’t Veld 

Datum: 24 januari 2020 

Tijd: 20:30 uur  

Kosten: €20,00 incl. hapjes en biertjes 

Leeftijd: 18+ 

 

Er zijn nog 5 plekken vrij, die op moment van inschrijven worden verdeeld. Dus… 

<<  G EE F  J E  OP  V I A  D E  W EBS I T E  >>  

Aanmeldingen Bierproeverij tot aan zondag 5 januari: 

naam naam naam naam naam 

Bert Jan B Leen vdH Elke R Jeroen R Ryan H 

Koen vD Pim dJ Nathan odK Wilco dK Robert Jan H 

Dannie H Henk H Wesley N Ronald dV Mario dB 

Ron H Erik dK Jaqueline S Fabio G Arno dB 

Erik vdK Frank M Lennart vV Bert B Dik vdR 

Jasper V Maarten T Frank D Edwin vdG Rob dH 

Jill K Job vdB Yasmin S Carolien N Sven dV 

Okker vB Wesley T Vito H Wayne T Cynthia W 

Jesse E Lex V Yara G Daan B Stefan vdG 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1167-jubileum-bierproeverij-vrijdag-24-januari-2020
http://www.lennekemeijer.nl
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Senioren 

Voor en ook nog op de eerste wedstrijdzaterdag van 2020 werd Excelsior 1 getroffen door afwezigen: 

Sanne geblesseerd en ’s ochtends moest Simon zich ziek melden. Gelukkig waren de wedstrijden van 

Excelsior 3 en 4 vroeg, zodat van deze teams reserves mee konden naar de uitwedstrijden van Excelsior 

1 en 2.  

In de wedstrijd van Excelsior 1 tegen Synergo in Utrecht startten daardoor Jill K. en Jop in de basis. Reserves 

waren Merit, Jikke, Frank en Ben. In de eerste helft was Synergo de betere ploeg die door een sterke rebound 

tot een 16-11 ruststand kwam. In de tweede helft werden Merit en de jonge oude rotten Frank en Ben ingezet. 

Excelsior kreeg meer grip op de wedstrijd en wist het verschil ongedaan te maken en in een spannende slotfase 

ook nog met 22-24 de winst te pakken.  

In het Zeeuwse Arnemuiden speelde Excelsior 2 tegen het sterke TOP 2 een goede eerste helft, zag helaas een 

paar doelpunten afgekeurd, maar ging rusten met een gelijke stand. Helaas was TOP 2 in de tweede helft toch 

schotzuiverder, en verloor het 2e opnieuw, na een goede wedstrijd, nu met 22-17. Sander, Niels en Noa, nog 

bedankt voor het nareizen om reserve te zijn bij het 2e. 

Al vroeg op de dag dus had Excelsior 3 het moeilijk tegen het meer geroutineerde en gemakkelijk scorende 

KVS 4. Kleine foutjes in de verdediging werden vooral in de eerste helft direct afgestraft, wat leidde tot een 7-

12 ruststand. In de tweede helft leek het 3e iets te kunnen terugdoen, maar uiteindelijk werd het toch een 10-

18 nederlaag. 

Excelsior 4 had een moeizame start tegen DES 4, kwam op een 0-2 achterstand, en bij rust was het maar 5-4. 

In de tweede helft begon het 4e echt warm te draaien, en toen liep de uitslag nog op naar een duidelijke 16-

8. 

Later op de dag speelden Excelsior 7 en 8 nog thuis. Excelsior 7 werd heel strak verdedigd door IJsselvogels 5 

en kwam moeilijk tot scoren. Na een 4-5 ruststand waren het vooral de bezoekers die raak schoten en het 7e 

moest een 7-14 nederlaag slikken. 

Excelsior 8 kreeg daarna het lastige Gemini 3 op bezoek, maar wist in de eerste helft uit te lopen naar een 8-

2 voorsprong. In de tweede helft lukte het scoren niet meer zo gemakkelijk, maar de wedstrijd werd afgesloten 

met een 13-9 overwinning. 

In de andere 3 uitwedstrijden goede resultaten in het nieuwe jaar voor Excelsior 5 en 6: Excelsior 5 wisselde 

op een goede manier door en wist in Maassluis de nummer laatst Maassluis 3 met 10-15 te verslaan, mede 

dankzij reserve Femke. 

Ook Excelsior 6 startte het seizoen goed met een ruime 12-18 overwinning op het nog puntloze Dijkvogels 4 

in Maasdijk.  

De wedstrijd in Hoogvliet van Excelsior 9 tegen Nikantes 3 was heel leuk en doelpuntrijk, waarbij het 9e het 

grootste deel van de wedstrijd een (ruime) voorsprong had. Helaas kwam het 9e in de tweede helft een tijdje 

droog te staan wat schot betrof, terwijl de thuisploeg daarmee doorging, en alsnog met 22-20 won. 

Aanstaande zaterdag opnieuw uitwedstrijden voor alle 5 teams die afgelopen zaterdag ook uit speelden.  

Het programma is wel gunstiger doordat Excelsior 2 al vroeg in de middag in Sassenheim tegen TOP 4 speelt, 

en Excelsior 1 pas ’s avonds tegen Spirit in Voorthuizen. 

Excelsior 3, 4 en 7 spelen thuis, terwijl Excelsior 8 vrij is. 

Succes allemaal. 

Willeke 

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

Na de nieuwjaarsreceptie met de presentatie van de jubileumglossy stonden gisteren twee uitwedstrij-

den op het programma voor de juniorenteams. Een goed moment om te zien hoe de spelers/speelsters 

de feestdagen uitgekomen waren. 

Excelsior A1 bleek van plan 2020 goed te beginnen. Er werd in Den Haag overtuigend met 6-13 van 

HKV/Ons Eibernest gewonnen. Plan uitgevoerd, jaar goed begonnen. 

Waar Excelsior A2 vorige week nog een moeizame ‘vakantie-wedstrijd’ speelde die helaas verloren werd, 

stond deze week de topper tegen de koploper op het programma. In een goede wedstrijd stond de A2 steeds 

één of twee puntjes voor, maar telkens als er gescoord werd en de voorsprong uitgebreid leek te worden, 

scoorden de tegenstanders van Futura A1 dat ook. Inhalen lukte Futura echter niet, waardoor de A2 met 7-9 

won en nu gedeeld koploper is. 

Er staat ons een mooi jubileumjaar te wachten, veel (spel)plezier en sportief succes toegewenst dit jaar! 
 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

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

terug op de jeugd- en juniorenwedstrijden. 

Fleur: Traditiegetrouw kwam de E1 de eerste 10 minuten op achterstand, dit keer 1-4. De (tover)ballen werden 

steeds in de handen van de tegenstander gespeeld en er zat weinig beweging in onze eigen aanvallen. Vanaf 

de tweede 10 minuten werd de E1 langzaam wakker, maar bleef het moeizaam gaan. Toch wisten ze het een 

stuk beter dicht te houden. De tweede helft kwamen de scherpte meer terug en knokte iedereen stuk voor 

stuk voor de winst. De tegenstander voelde de bui al hangen en daar maakte de E1 goed gebruik van! Met 

nog een paar minuten te spelen stonden we 2 punten voor op Phoenix E1 en hebben we ons hoofd koel 

gehouden. Met een verdiende overwinning tot resultaat! Het was niet de beste wedstrijd, maar wel een wed-

strijd waar iedereen heeft laten zien dat ze strijdlust hebben     . Een extra compliment voor de zeer goed 

fluitende scheids die zich niet gek liet maken door het (onterechte) commentaar van de ouders van de tegen-

partij     . 

Jasper: De C3 opende het jubileumjaar met een klinkende 13-3 overwinning op Achilles C3, dat met liefst 7 

heren en slechts 2 dames naar Delft was afgereisd. De C3 toonde zich hier niet van onder de indruk en liep al 

voor rust uit naar een comfortabele voorsprong, om deze in de tweede helft te verzilveren. Eén ding werd 

vandaag andermaal duidelijk: dit team is klaar om voor de bovenste plekken te gaan strijden. 

Marco: De E4 startte met goed aanvallend spel. Helaas ging dat ten koste van de verdediging waardoor er al 

snel een goede achterstand ontstond. De volgende 2 periodes waren een stuk beter in evenwicht en wisten 

we de angel uit de aanval (vooral ver gooien en hopen dat...) te halen. De laatste periode is vaak net 1 periode 

te veel, de wil is er wel maar de concentratie… Wel mooi om te zien dat er langzaam aan meer vaardigheid in 

het team sluipt, ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van de E4. Eindstand: 1-8. 

Robert: Excelsior E3 mocht na de knappe uitzege bij Fortuna in de vakantie naar Maasland voor de pot tegen 

koploper Dijkvogels. Waarom die bovenaan staan werd snel duidelijk, ze schoten heel veel ballen raak. De E3 

was in het veldspel en met het aantal kansen beter, maar stond binnen 5 minuten 3-0 achter. Maar de kinderen 

trokken de lijn van goed snel rondspelen en kansen vinden goed door en kwamen terug naar 3-3. Vooral 

dankzij Zuivere Sara die wel de punten binnen kon halen. Ook Kai wist de bal door de mand te krijgen. Jens 

stormde door het veld en pakte veel ballen af. En allemaal worden de kids steeds beter in verdedigen, alleen 

de omschakeling gaat nog weleens mis, en dat strafte Dijkvogels genadeloos af. Olivia scoorde de 5-4 nog, 

maar daarna gingen de vele kansen allemaal mis, te slordig of soms pech. Dijkvogels liep uit naar 10 punten, 

gelukkig was Luz nog wel scherp, zij scoorde na een knappe vrijloopactie nog de 10-5. Al met al worden de 
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E3 steeds beter, als we zuiverder gaan schieten en met wat sneller omschakelen naar verdedigen kunnen 

we elke tegenstander hebben! 

Merit: De E2 speelde vanochtend vroeg uit tegen ONDO E2 waar de vorige keer nipt van werd gewon-

nen. De jongens en meiden hadden beloofd wat scherper en fanatieker te spelen dan de laatste wed-

strijd dus we waren benieuwd. Vanaf de eerste minuut lieten ze ook zien dat ze die belofte zouden 

gaan inlossen, er werden ballen onderschept en we zaten er verdedigend goed bij. Helaas was ONDO 

niet de minste waardoor het de eerste 30 minuten erg gelijk opging. Helaas speelde ONDO net wat sneller 

en gooide net wat makkelijker waardoor ze in de laatste 10 minuten toch nog (wat geflatteerd) afstand van 

ons namen. Maar grote complimenten voor de inzet! Eindstand 10-5. 

Robin: De F1 moest tegen koploper KCR F1. Die ging snel van start en kwam op 0-1 voor. De toppers van de 

F1 gingen direct bovenop hun tegenstander en hielden het goed dicht. Ook werd er een hoog baltempo 

gespeeld wat af en toe voor wat balverlies zorgde. Maar er werden ook naar mate de wedstrijd vorderde 

steeds betere kansen benut! De kansen gingen er aan beide kanten in waardoor het gelijk op ging. De F1 bleef 

heel goed verdedigen waardoor KCR niet in hun spel kon komen. De F1 maakte de doelpunten goed af en 

bleef tot het einde vechten waardoor er uiteindelijk overtuigend werd gewonnen met 12-9!! Super trots op 

jullie!      

Pauline: De D2 ging fel uit de startblokken. Meervogels heeft lange dames en heren, dus daar moesten we 

snelheid tegenover zetten. Met rust stonden we nog gelijk en kon het nog alle kanten op. Tweede helft hadden 

we het wat lastiger om de aanval op te zetten, maar wat een strijd werd er geleverd! Als je wil winnen van de 

D2 dan moet je wel je best doen! Meervogels nam de punten mee, maar de D2 kan met opgeheven hoofd 

zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan. We hebben een snelle en pittige wedstrijd neergezet. Onwijs leuk 

om naar te kijken! Groetjes van de trotse coaches      

Juan: Er is vandaag veel gezegd, gesproken, geroepen, geschreeuwd, gekreund en gesteund bij de B2. Zowel 

door de coaches als de spelers. Inzet, felheid, zuiverheid, inzicht, slimheid... blijkbaar waren we ze vergeten in 

de shirtjestas te doen en mee te nemen naar Hoogvliet. Nikantes profiteerde daar optimaal van door ons met 

een 10-4 nederlaag naar Delft terug te sturen       De meest gevleugelde uitspraak van de dag: ook Ajax heeft 

wel eens een mindere week. Waren we vandaag een mindere Ajax?: ja. Zijn we volgende week een aanzienlijk 

betere Ajax: JA!!! 

Bob: De C2 ging al op voor hun tweede wedstrijd van het nog prille jubileumjaar. Er mocht thuis worden 

aangetreden tegen Ijsselvogels. Van te voren werd al duidelijk dat we scherp uit de startblokken moesten 

vliegen en de tegenstander niet in de wedstrijd laten komen. Dit plan werd zeker voortvarend uitgevoerd en 

stonden we binnen en vloek en een zucht al met 2-0 voor. Toch bleef de tegenstander door een aantal onop-

lettendheden van de C2 in het spoor. Dit resulteerde in een 7-4 ruststand in het voordeel van de C2. Duidelijk 

werd dat als we er een nog tandje bovenop zouden doen de overwinning voor het grijpen zou liggen. En dit 

was niet tegen dovenmansoren gezegd. Er werd een mooie pot op de mat gezet. Dit resulteerde in een 14-5 

uitslag, precies dezelfde als de vorige uitslag… 

Aniek: De E5 heeft vandaag tegen OZC gespeeld. Ze hebben veel doorlopen genomen en zijn er met ze allen 

echt voor gegaan. Yannick heeft toch wel de prijs gewonnen voor origineelste doorloop. Hij scoorde hem via 

de onderkant, helaas telde die niet maar ik vind het toch wel knap              . Met de 4-6 overwinning ben ik een 

trotse coach!! 

Pim: De F2 mocht uit in Hoek van Holland tegen ONDO. Je merkte al snel dat de kids drie weken geen wed-

strijd hadden gespeeld want de kantine werd spelenderwijs gebruikt als warmloopgebied. We gingen goed 

uit de startblokken en zodoende kwamen we snel op voorsprong. Nora had naar het schijnt spinazie gegeten, 

want ze scoorde er wel 4! Het hele team heeft super gespeeld, het gooien en vangen ging ook erg goed!! 

Eindstand 1-5! Op naar volgende week! 

Lotte: JAAAAA wat een topwedstrijd van B1! Van te voren enige spanning, want.... de heren van de tegenpartij 

zijn HEEL lang. Spanning voor niks! Want rebounds zat, verdedigend onder controle (vingers in de neus      ) 
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Wedstrijdsecretariaat 

en wel 20.000 ballen ertussenuit getikt! Aanvallend scoorde het ene vak wat makkelijker dan het andere, 

maar zoooo wat een prachtige doelpunten gezien met als hoogtepunt een one-hander van Piet. Waar 

er voor de vakantie niet een echt team stond, stond er vandaag een MEGA team. Individueel allemaal 

aan het groeien     . Wij als coaches hebben ook wat geleerd: ‘een publiekswissel is stom!’. Zullen we 

bij dezen ook niet meer doen. In ieder geval: we zijn TROTS! En oja, Aniek scoorde uiteindelijk ook        . 

En ook nog een doorloop! 

Hanna: Excelsior D3 heeft een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Futura D2. Verdedigend hadden we 

het erg goed voor elkaar en we hebben veel ballen onderschept. In de aanval speelden we geduldig en keken 

we goed naar elkaars kansen. Invallers Jurjen, Stefan en Mees heel erg bedankt! Eindstand: 3-11                

Nynke: Excelsior D4 heeft gestreden tot het einde! Ze hebben helaas met 1-13 verloren maar deze uitslag 

reflecteert niet de wedstrijd. De D4 liet goede aanvallen zien en was geconcentreerd aan het verdedigen. 

Helaas wilden de kansen er bij ons niet in en bij de tegenstander wel en verloren we net na rust even de 

concentratie. Volgende week gaan we er weer voor! 
 

Jeugd-TC 

Afgelopen zaterdag was weer een zaterdag met een vol programma. Vanaf aanstaande zaterdag 18 januari, 

25 januari en 1 februari is het open dag bij de middelbare scholen. Hierdoor spelen de D-teams zoveel als 

mogelijk na 13:00 of om 9:00. De D3 speelt as zaterdag om 11:30 uit. Op tijdstippen van de uitwedstijden 

heeft Excelsior helaas geen invloed. 

Eerst nogmaals de regels t.a.v. het openen en sluiten van sporthal de Buitenhof op zaterdag. Excelsior huurt 

de sporthal van de gemeente Delft en heeft voor de huur overeenkomsten gesloten. Hierin staat duidelijk een 

paragraaf over de openingstijden: de sporthal is toegankelijk een half uur voor aanvang van de eerste thuis-

wedstrijd door het gebruik van een sleutel. Deze sleutels zijn codesleutels die geprogrammeerd zijn voor de 

uren dat er gehuurd wordt. Dit houdt dus in dat de sleutel pas werkt als het tijdslot de tijd 8:30 aangeeft (als 

de eerste wedstrijd om 9:00 start). Eerder kan de sporthal niet worden betreden. Voor het einde van de dag 

geldt: een half uur na afloop van de laatste thuiswedstrijd moet de sporthal worden afgesloten en mogen wij 

de hal niet meer betreden. Bedenk daarbij dat een uur sporthal in Delft € 61,50 kost.  

Aanstaande woensdag 15 januari 2020 speelt de E5 een inhaalwedstrijd tegen Sperwers E1 om 17:45 in sport-

hal Kerkpolder. 

Als je klaar bent met spelen, neem dan de ballen van jouw team weer mee naar huis en laat ze niet slingeren 

in de sporthal. Afgelopen zaterdag is er weer 1 pupillenbal gevonden aan het einde van de dag. Het team dat 

een bal kwijt is, kan de bal komen ophalen. 
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Wedstrijden 

 

 

Uitslagen 

zaterdag 11 januari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2L 13578 Excelsior 3 - KVS/Maritiem 4 10 18 

R3Q 13560 Excelsior 4 - DES 4 16 8 

S-044 15925 Excelsior 7 - IJsselvogels 5 7 14 

S-042 15919 Excelsior 8 - Gemini 3 13 9 

B-038 19562 Excelsior B1 - Reeuwijk B1 13 1 

C-052 39113 Excelsior C2 - IJsselvogels C3 14 5 

C-053 21329 Excelsior C3 - Achilles C3 13 3 

D-055 26095 Excelsior D1 - IJsselvogels D1 10 12 

D-058 25281 Excelsior D2 - Meervogels/Física D2 5 6 

D-052 36897 Excelsior D4 - Dijkvogels D2 1 13 

E-079 28768 Excelsior E1 - Phoenix E1 9 8 

E-092 39659 Excelsior E4 - KVS/Maritiem E2 1 8 

F-039 34217 Excelsior F1 - KCR F1 12 9 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1C 10999 Synergo 1 - Excelsior 1 22 24 

ROKC 13547 TOP 2 - Excelsior 2 22 17 

R3S 15223 Maassluis 3 - Excelsior 5 10 15 

R4N 15208 Dijkvogels 4 - Excelsior 6 12 18 

S-045 14837 Nikantes 3 - Excelsior 9 22 20 

A-039 16886 HKV/Ons Eibernest A2 - Excelsior A1 6 13 

A-041 39092 Futura A1 - Excelsior A2 7 9 

B-041 19571 Nikantes B1 - Excelsior B2 10 4 

D-051 26640 Futura D2 - Excelsior D3 3 11 

E-072 36771 ONDO E6 - Excelsior E2 10 5 

E-088 36697 Dijkvogels E4 - Excelsior E3 10 5 

E-089 36671 OZC E2 - Excelsior E5 4 6 

F-045 34440 ONDO F5 - Excelsior F2 1 5 
 

  

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

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior C3 – Achilles C3 

Misschien brengt het spandoek toch wel geluk 

Het is zaterdagmiddag 11 januari als Justin om 11:24 een actie inzet die de harten van de korfballiefheb-

bers een sprongetje doet maken. Hij begint op dat moment aan een haast surrealistische combinatie van 

perfect uitgevoerde handelingen in de wedstrijd van Excelsior C3 tegen Achilles C3. Op een meter of 8 aan de 

zijkant van de korf ontvangt hij de bal in het aanvalsvak. Zonder enige aarzeling speelt hij de bal met één hand 

naar binnen, naar de aanstormende dame die de situatie in een fractie van een seconde volledig doorzag. De 

tegenstander van Justin stond namelijk wel erg dichtbij te verdedigen. Terwijl de bal nog onderweg is, heeft 

Justin al een flinke versnelling gemaakt en wurmt hij zich elegant doch vastberaden langs zijn tegenstander, 

die zich inmiddels realiseert dat er op dat moment al geen houden meer aan is. Na een soepel één-tweetje 

met de steunende dame bevindt Justin zich in een aanvallend niemandsland op circa 5 meter van de korf. Op 

dat moment gaat er maar één gedachte door zijn hoofd: afmaken deze bal. Mens, korf en bal in perfecte 

harmonie. Met een sublieme techniek werpt Justin de bal richting zijn doel. De supporters, die in grote getalen 

naar de eerste wedstrijd van 2020 zijn komen kijken, houden hun adem even in. Terwijl de bal door de lucht 

zweeft, gaan er als coach veel gedachten door me heen. Maar het liefste wil ik eigenlijk dat Ryan me even 

knijpt om zeker te weten dat ik niet droom. Het is alsof de wereld even op pauze gaat, en stilstaat bij het 

huzarenstukje dat zich in de Sporthal de Buitenhof afspeelt.  

Terug naar de actie. De bal vliegt door de korf en Excelsior C3 heeft zojuist een doelpunt van uitzonderlijke 

schoonheid gemaakt. Het is de 9-1 in een wedstrijd die al voor de rust wordt beslist in het voordeel van de 

Zwart-Witten. Met de ene prachtige aanval na de andere krijgt Achilles alle hoeken van het veld te zijn: Excel-

sior C3 is vandaag een maatje de groot voor dit Haagse team. Voor de Delftenaren is dit een opsteker na de 

eerste, zure verliespartij waarmee 2019 werd afgesloten. Maar juist daar worden we samen sterker van. En 

belangrijker nog: de sfeer is nog altijd geweldig. Helemaal na het teamuitje op 3 januari waarin elke speler 

een heerlijk hapje bereidde en met een cadeautje naar huis ging. Voor Ryan en mijzelf was dit tevens het 

moment om ons ‘geheime’ projectje van 

de afgelopen maanden te onthullen. De 

duiding ‘geheim’ met aanhalingstekens 

is van toepassing, omdat we ons enthou-

siasme geen enkel moment de baas wa-

ren en zoveel mogelijk mensen van te 

voren al op de hoogte hadden gebracht. 

Behalve de spelers, zij waren op die vrij-

dagavond 3 januari stomverbaasd toen 

we een spandoek van 2 bij 2 meter 

(“Ryan bij Ryan”) onthulden met een ont-

zettend stoere teamfoto. Ze moesten 

even slikken om zichzelf levensgroot op 

het doek te zien schitteren. Het idee 

moest waarschijnlijk even bezinken. 

Fast forward terug naar zaterdag. Er was nog steeds enig ongemak (lees: protest) toen het spandoek trots in 

de sporthal hing tijdens de wedstrijd.  

Twee minuten na die wonderschone doorloopbal fluit de scheidsrechter voor de rust. In de bespreking heerst 

terecht een positieve sfeer. Vlak voordat we met het team het veld betreden om de overwinning binnen te 

slepen, steekt Josyne nog even haar hand op en zegt: “Misschien brengt het spandoek toch wel geluk”. 

Coaches trots op hun spelers en spelers trots op hun coaches. Mooi man! 

http://www.lennekemeijer.nl
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Excelsior D1 – Ijsselvogels D1 

Omdat onze vaste verslaggever Desirée vandaag verhinderd was, aan mij de eer om jullie te voorzien 

van een verslag van de D1.  

We waren al vroeg aan de beurt: om 10.00 uur startte de wedstrijd tegen de lange kinderen van IJssel-

vogels D1. Het eerste schot van Elize viel al binnen de eerste minuut, helaas mis.  

Daarna scoorde IJsselvogels het eerst punt. Jurjen waagde daarna een poging, ook mis. Micha onder-

schepte de bal en er volgde een doorloop, ook mis. Maar daarna maakte Emme de eerste succesvolle doorloop 

na een goede aangeef van Jurjen: 1-1. IJsselvogels kreeg een vrije bal die zeer goed geblokt werd door Zonne. 

Daarna weer een doorloop, dit keer door Elize: raak! Het was alweer tijd om te wisselen van functie. Er volgde 

al snel een mooi schot van Mees: raak! IJsselvogels miste diverse keren, mazzel voor ons. Daarna toch een 

punt van IJsselvogels 3-2.  

Micha liep onder de korf door en schoot een soort van achteruit: wauw, raak! Hij keek zelf verbaasd om. De 

D1 voerde het tempo op en Micha scoort opnieuw tot een stand van 5-2. Na een paar goede pogingen van 

Nathalie en Zonne vielen er tot de rust geen punten meer.  

Na de rust scoorde IJsselvogels heel snel. De bal werd goed onderschept door Jurjen en Elize schoot helaas 

mis. Weer een punt voor IJsselvogels van ver: 5-4. Stefan kreeg de bal weer en Emme scoorde daarop: 6-5. 

IJsselvogels zat er goed bovenop en scoorde alweer: oeps, nu was de stand 6-6. En snel daarop alweer 6-7. 

Kom op Excelsior, volhouden hoor!  

Er volgde een mooi afstandsschot van Stefan 7-7 en daarna maakte de tegenstander er ook zo één tot 7-8. 

Stefan gaf de doorloop goed aan voor Elize: ja! Weer raak! 8-8. Het bleef gelijk op gaan tot 8-9 en 9-9. IJssel-

vogels kreeg een strafworp en maakt 9-10. Zonne kreeg een mooie bal, maar schoot net iets te snel. Oh jee, 

nu was het alweer 9-11. Zonne blesseerde haar vinger en Zoë kwam er snel in. IJsselvogels bleef pittig door-

gaan, 9-12. Micha scoorde 10-12 zou het nog lukken in de laatste minuten? Helaas, het lukte niet meer om 

nog langszij te komen. Onze D1 was net niet fel genoeg om te kunnen winnen van IJsselvogels. Heel knap 

gedaan allemaal! 

Malika 
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Opstellingen 

woensdag 15 januari 

team opstelling reserve 

E5 
Fenna, Rebecca, Sanne 

Otis, Yannick 

 

zaterdag 18 januari 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Geeske, Jazz, Jill G., Jill K., Merit, Sabine, Yara, Yasmin 

Fabian G., Jasper, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Simon, Vito, Wayne  

bij S1: S2 

bij S2: ? 

3 
Isa?, Joyce, Marieke, Noa, Sharmaine 

Dirk, Niels, Sander R, Wesley Ti., Wouter deB 

dame S4 

4 
Astrid, Denise, Fleur, Jacqueline, Jikke, Lisette A., Lisette E 

Ben, Frank, Maarten, Pim J., Robin, Tom, Wesley To 

 

5 
Christiane, Dorien, Elke, Floor H. 

Jeroen, Koen V., Lex, Pieter, Tim S., Wouter LC.,  

dame S8 

6 
Femke, Gina, Hanna Isabella, Lonneke 

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

 

7 
Anne-Linde, Bernice, Cynthia, Lucia, Wybrigje,  

Jordi, Sander vV., Ties, Tim H., Wietse, Hessel 

 

8 vrij  

9 
Annebertien, Carolien, Fabien, Nathalie, Veronique 

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

 

A1 
Anouk, Charlotte, Denise G, Minoesch, Robin K 

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

A2 
Diewke, Liekke, Linsey, Lucía, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul 

 

B1 vrij  

B2 
Angela, Demi, Julia, Sara  

Angelo, Cas, Jay, Jochem, Sander  

Joya (C1) 

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë  

David, Finnian, Martin, Thijs 

 

Jay (B2) 

C2 
Eline, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne  

Olivier 

Fenna (C1) 

C3 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Sofie vV.        

Jasper, Jayden, Justin, Sten 

 

Martin (C1) 

C4 
Anne, Esmee, Marlou, Renske, Sofie V., Vera  

Cas, Leo 

 

Finnian (C1) 

D1 
Elize, Emme, Nathalie, Zonne 

Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Zoë (C1) 

David (C1) 

D2 
Lise, Mijke, Stephanie, Yara, Lisa 

Daniël, Nick, Rick, Ruben, Tijn  

 

D3 
Demi, Femke, Puck, Sofie AFWEZIG: Sanne 

Björn, AFWEZIG: Justin, Marten, Olaf 

Roemjana (E1), Evi (E1) 

Bastiaan (E1), Teun (E1), Demian (E1) 

D4 
Brigitte, Emma, Julietta, Linde, Merle, Nynke 

Senne, Thomas, Vince, AFWEZIG: Lennart 

 

E1 vrij  

E2 
Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop 

 

E3 
Luz, Olivia, Sara 

Kai, Jens  

 

E4 
Flore, Lola, 

Davi, Sieme, Ties, Zian 

 

E5 vrij  

E6 
Evi, Tess  

Anthony, Erik, Reinout 

 

E7 Lotte, Noa, Sanne Otis (E5), Yannick (E5) 

F1 
Lieve 

Beau, Daan, Tijs, Thomas 

 

F2 
Dorien, Hannah, Sophie, Nora 

Eduard, Tom  

 

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 15 januari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

E-089 36670 Excelsior E5 - Sperwers E1 17:15 17:45 Aniek, Anouk Rick H Sporthal Kerkpolder 

zaterdag 18 januari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

R2L 15287 Excelsior 3 - Weidevogels 3 17:30 18:35 Wouter, Linda scheidsreechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

R3Q 15268 Excelsior 4 - Twist 3 16:15 17:20   scheidsreechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

S-044 39137 Excelsior 7 - Maassluis 6 11:15 12:10 Danique Piet E Sporthal De Buitenhof 

A-039 17380 Excelsior A1 - NIO A2 10:00 11:00 Wayne, Daan Elke R Sporthal De Buitenhof 

C-047 22698 Excelsior C1 - IJsselvogels C2 15:30 16:20 Vito, Jazz Lex V Sporthal De Buitenhof 

C-053 23119 Excelsior C3 - Vriendenschaar C2 12:30 13:20 Ryan Wouter de B Sporthal De Buitenhof 

D-055 24807 Excelsior D1 - Nieuwerkerk D2 13:30 14:20 Jikke Sander de H Sporthal De Buitenhof 

D-052 24810 Excelsior D4 - Dubbel Zes D2 14:30 15:20 Nynke, Dirk Wesley Ti Sporthal De Buitenhof 

E-072 28869 Excelsior E2 - ODO E3 09:30 10:00 Geeske, Merit Noa J Sporthal De Buitenhof 

E-088 30419 Excelsior E3 - Meervogels/Física E5 08:30 09:00 Robert, Isa Denise G Sporthal De Buitenhof 

E-092 36648 Excelsior E4 - Avanti/Post Makelaardij E5 08:30 09:00 Marco Mark J Sporthal De Buitenhof 

E-121 36499 Excelsior E7 - ODO E6 09:30 10:00 Gijs, Piet Jacqueline S Sporthal De Buitenhof 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1C 11042 Spirit 1 - Excelsior 1 16:45 19:40 Mark Sporthal De Voorde, Voorthuizen zelf regelen 

ROKC 13615 TOP/SolarCompleet 4 - Excelsior 2 11:00 12:50 Ronald, Barry Sporthal De Korf, Sassenheim zelf regelen 

R3S 14808 ONDO 3 - Excelsior 5 18:00 19:25   Westlandhal, 's Gravenzande zelf regelen 

R4N 14781 ODO 5 - Excelsior 6 16:30 17:45 Mart Sporthal De Hofstede, Maasland zelf regelen 

S-045 14905 Twist 5 - Excelsior 9 14:00 15:25 Rob Sporthal Westwijk, Vlaardingen zelf regelen 

A-041 39088 ZKV A1 - Excelsior A2 09:45 11:30 Wesley, Marijn Sportcentrum de Drenkwaard, Molendijk Liekke, Quinty, Daan 

B-041 19612 Twist B1 - Excelsior B2 12:15 13:15 Dik, Juan Sporthal Westwijk, Vlaardingen regelen contactouders 

C-052 39114 Meervogels/Física C2 - Excelsior C2 11:00 12:10 Carolien, Bob Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

C-054 21933 Avanti/Post Makelaardij C7 - Excelsior C4 aw 12:30 13:15 Kevin, Yasmine Sporthal Emerald, Delfgauw op eigen gelegenheid 

D-058 25750 Valto D3 - Excelsior D2 14:15 15:15 Elvira, Pauline Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

D-051 25725 LYNX D1 - Excelsior D3 10:30 11:30 Hanna, Gina Sporthal Leidschenveen, Den Haag regelen contactouders 

E-087 31096 WION E2 - Excelsior E6 08:30 09:30 Lisette, Nicole Sporthal W.I.O.N., Rotterdam regelen contactouders 

F-039 33371 Nieuwerkerk F2 - Excelsior F1 09:30 10:30 Robin, Inger Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

F-045 37064 Fortuna/Delta Logistiek F6 - Excelsior F2 aw 11:45 12:15 Pim Fortunahal, Delft op eigen gelegenheid 

       zaalcommissaris 

        8.30-12.00 Danique tel.nr in e-mailuitgave 

       12.00-14.00 Robin K. (A1) 

       14.00-16.00 Denise E. (S4) 

       16.00-18.00 Isa J. (S3) 

       18.00-20.00 Maarten T. (S4) 

  

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. 18-01-2020 14793 R1D VEO 2 - OVVO/De Kroon 3 16:15 KNKV Wouter Le C Essesteyn, Voorburg 

za. 18-01-2020 13719 R2K Maassluis 2 - ODO 2 17:10 KNKV Jos van V Olympia, Maassluis 

za. 18-01-2020 17886 BHKC KCC B1 - PKC/SWKGroep B1 15:00 KNKV Michel S Schenkel, Capelle a/d Ijssel 

za. 18-01-2020 11061 2F Maassluis 1 - ODO 1 18:25 KNKV Frido K Olympia, Maassluis 
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Trainingen  

Trainingstijden zaal 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het oude DKC-veld 

  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof1 Angolastraat4 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof Bramhslaan5   

11:15-11:30 

  
  

  

    
  

  

  

Pinguïns 

Peuterpret 

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 
E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6/E7 

F1/F2 

 17:30-17:45 

17:45-18:00 
E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6/E7 

F1/F2 

C3 

D3/D4 

17:45-18:00 

18:00-18:15 
A2 

B2 

C4 

D1/D2 
C2  

D4 

 
18:00-18:15 

18:15-18:30 

D3 
B1 

C1 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

A1 

C1 
C4 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

  

C2 

D1/D2 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7/S8 B1/C3 
A2 

B2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

  

S5/S6 

19:15-19:30 

19:30-19:45 

S3/S6 

 
19:30-19:45 

19:45-20:00 

S3 

A1 

19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

  

S4/S7/S8/S9 

zie schema 

hieronder 

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 

  

S4/S7/S8/S9 

zie schema 

hieronder 

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 

1 Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 
5 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 
 

Trainingsschema senioren op woensdag 

datum 20.00-21.00 21.00-22.00 datum 20.00-21.00 21.00-22.00 

15 januari S4 / S7 S8 / S9 4 maart S7 + S8 S4 / S9 

22 januari S7 + S8 S4 / S9 11 maart S4 / S8 S7 / S9 

29 januari S4 / S8 S7 / S9 18 maart S7 + S8 S4 / S9 

5 februari S7 + S8 S4 / S9 25 maart S4 / S7 S8 / S9 

12 februari  S4 / S7 S8 / S9    
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Trainingen  

Trainersschema Pinguïns/Peuterpret  

  

datum trainers datum trainers 

za 18 januari 2020 Sabine, Isabella, Linda za 29 februari 2020 geen training 

za 25 januari 2020 Jill, Yara, Anouk za 7 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 

za 1 februari 2020 Jill, Yara, Sabine za 14 maart 2020 Jill, Yara, Isabella 

za 8 februari 2020 Jill, Yara, Isabella za 21 maart 2020 Jill, Yara, Linda 

za 15 februari 2020 Jill, Yara, Linda za 28 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 

za 22 februari 2020 geen training   
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) 

maandag 13 januari 2020 n.t.b. 
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Helden/Team van de week 

Helden van de week 

De Helden van de week filmen de thuiswedstrijden van Excelsior 1. De opnames dragen enorm bij aan het 

verbeteren van het spel van Excelsior. We rekenen op de teams die Helden van de week zijn! 

datum wedstrijd Helden van de week aanwezig aanvang 1e  locatie 

za 25 januari Excelsior 1 – BEP 1 Excelsior C2 17:15 17:40 Sporthal de Buitenhof 

za 1 februari Excelsior 1 – Fiducia 1 Excelsior A1 18:00 18:30 Sporthal de Buitenhof 

za 15 februari Excelsior 1 – RWA 1 Excelsior B2 18:00 18:35 Sporthal de Buitenhof 

za 14 maart Excelsior 1 – Synergo 1 Excelsior B1  17:15 17:50 Sporthal de Buitenhof 

za 21 maart Excelsior 1 – Spirit 1 Excelsior C4 17:15 17:50 Sporthal de Buitenhof 
 

Team van de week 

Het Team van de week loopt voorafgaand aan de thuiswedstrijden op met de spelers van Excelsior 1. Voor Excelsior 1 is het een grote 

eer om met de helden en heldinnen van de Excelsior-jeugdteams op te lopen! 

datum Team van de week aanwezig aanvang 1e  locatie 

za 25 januari 2020 E5 & E6 17:20 17:40 Sporthal de Buitenhof 

za 1 februari 2020 D3 & D4 18:10 18:30 Sporthal de Buitenhof 

za 15 februari 2020 D1 & D2 18:10 18:35 Sporthal de Buitenhof 

za 14 maart 2020 F1 & F2 17:30 17:50 Sporthal de Buitenhof 

za 21 maart 2020 Pinguïns, Peuterpret & Kampioenen 17:30 17:50 Sporthal de Buitenhof 
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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. En de wens 

is in april 2019 vervuld!!! Méér dan 100 donateurs dragen bij om het eeuwfeest van Excelsior naar een ongekende hoogte te brengen. 

Maar het kan nog hoger! Want Excelsior betekent letterlijk "steeds hoger"! 

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  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

     

Denise Ekelmans 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 Fam. Bouwer Fabio Gronsveld 

Louelle Klinkenberg Lisanne Bron Jazz Heemskerk Stefan van der Gaag Wieneke en Gerald 

Ellis en Frans 
Daan en Thijs 

Arkesteijn 
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 
Charlotte, Armand, 

Yara, Enzo 

Marloes, Erik, 

Joshua, David, Rebecca 

Karen, Frank, Stefan, Erik 

Joosten 
Jacob van der Spek 

Rob Baks Bestuur voormalig DKC 

Girbe Schoonewille Conchita & Enno Been Loes Simon Mees & Evi Nieuwenhout De Hobbyclub 

100 
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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 MEDIA  

      

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: JubExcTeam 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Okker van Batenburg 

 Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Willeke, Thijs, Véronique, Okker, Lisette, Jos, Job, Nicole, 

Leen, Robin, Nathan, Jasper, Malika, Robert, Astrid, Ilse, Sandra 

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 

24 januari 2020 Bierproeverij (jubileumactiviteit) 

14 februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten (jubileumactiviteit) 

15 februari 2020 Reservering Excelsior 9 

16 februari 2020 Reservering Paal Centraal 

26 februari 2020 Reservering Paal Centraal 

6 maart 2020 Reünie Zomerkamp 

22 maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling (jubileumactiviteit) 

27 maart 2020 Algemene Ledenvergadering 

24 april 2020 Jeu de Boule toernooi (jubileumactiviteit) 

13 mei 2020 Bootcamp op strand (jubileumactiviteit) 

21 mei 2020 Dubbelschiettoernooi - Jubileumeditie 

29 mei t/m 1 juni 2020 Pinsterkamp (jubileumactiviteit) 

  

20 juni 2020 Sportieve activiteit, buffet en feest (jubileumactiviteit) 

18 juli t/m 25 juli 2020 Zomerkamp 

8 augustus 2020 Kantine gereserveerd 

11 september 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers (jubileumactiviteit) 

19 december 2020 Exit party Excelsior 100 jaar (jubileumactiviteit) 

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/
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https://twitter.com/ckvexcelsior
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mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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