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Praatjes en mededelingen 
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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. 

Fotograaf/videograaf gezocht 

Heb jij affiniteit met fotografie en/of videografie? Dan ho-

ren we graag van jou! 

Voor het maken van een mooie herinnering van het jubileum van Excelsior zijn we 

opzoek naar beeldmakers. Ben jij of ken jij iemand die dat leuk zou vinden, stuur 

mij dan even een berichtje of geef het door bij Ron Heemskerk.  

Ik hoor graag van jullie, 

Marieke Zelisse 

zie e-mailuitgave voor het telefoonnummer 

marieke.zelisse@ckv-excelsior.nl 
 

Thomas verdient stacks voor JubKamp 

Afgelopen zaterdag vond in de rust van 

de wedstrijd van Excelsior 1 de gebrui-

kelijke loterij plaats. Ditmaal stond de 

loterij in het teken van ons eeuwjubi-

leum, want de volledige opbrengt van 

de loterij komt geheel ten goede aan 

het Jubileumkamp! 

Speciale dank aan Thomas, want dank-

zij zijn hulp liep de loterij in goede ba-

nen en werd het Jubileumkamppotje goed gespekt! 

Petra 
 

Junioren/senioren activiteiten jubileumkamp 

Beste junioren, senioren en iedereen die zich nog zo voelt, 

Jullie ontvangen deze e-mail omdat jullie je opgegeven hebben voor het Jubileum-

kamp. Iedere kampeditie worden er van oudsher extra activiteiten georganiseerd 

voor de junioren en senioren. 

Want wat zou een Excelsior kamp zijn zonder extra activiteiten? Dit Jubileumkamp 

staat in het teken van GOUD. Maar ook zeker de gouden oude, toen we de Excelsior 

senioren vroegen wat er voor hen echt bij kamp hoorde was bij velen het eerste 

antwoord: fietsen op zondag! Naast het fietsen wordt er ook ieder jaar iets nieuws 

aangeboden. 

 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:marieke.zelisse@ckv-excelsior.nl
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Deze editie mogen jullie op zaterdagmiddag iets speciaals verwachten voor junioren en senioren op het 

kampterrein. Optioneel en je bent er niet de hele middag mee bezig. Maar wat dat is, dat laten we graag 

nog een verrassing. Tijdens het kamp kun je je hier voor opgeven en hier zijn geen extra kosten aan 

verbonden. 

De activiteiten op zondag worden los betaald. Onder andere om die reden is het ook erg belangrijk 

dat je je hier z.s.m. voor op geeft. Via het formulier op de site kun je aangeven wat je wilt doen op jouw 

(misschien een tikkeltje brakke) zondag. 

Aanmelden kan vanaf nu via de website. 

Je kunt je aanmelden voor: 

▪ Op de Tandem (kosten 9,- pp) 

Wil je de koers bepalen of laat je je liever leiden? Met de tandem kan het beide. 

▪ Op een gewone Fiets (kosten 9,-pp) 

Fiets je met de tandemgroep mee maar lekker op je eigen fiets, dat kan natuurlijk ook. 

▪ Mountainbiken (kosten 19,50 pp incl. helm) 

Is geen ruig parcours jou teveel? Lekker door de modder fietsen, dan is dit wat voor jou. 

▪ Survival Touwklimmen (kosten 13,75 pp) 

Ontdek wat jij allemaal in je mars hebt met de Touwbaan survival! Deze activiteit is fysiek uitdagend maar 

vraagt ook om samenwerking binnen de groep, met onderdelen zoals het Low Ropes Parcours en de 

Tonnenbrug over het water. Duur 1 uur. 

Mochten jullie nog vragen hebben dan kun je hiervoor terecht bij Robert-Jan, Nikky en/of Linda. 

Aanmelden kan vanaf nu via de website. 

Groet, 

De Jubileumkampcommissie 
 

Zomerkamp 

Vorige week zijn de inschrijvingen voor het Zomerkamp van start gegaan. En in de eerste week hebben we al 

47 aanmeldingen mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee! Mocht je nog niet ingeschreven staan, maar 

wil je wel graag mee, schrijf je dan snel in via het inschrijfformulier op de site (https://ckv-excel-

sior.nl/nieuws/1196-inschrijven-excelsior-zomerkamp-geopend). 

Helaas duurt het nog wel even voordat we op kamp gaan… Maar gelukkig komt de kampreünie er wel al snel 

aan. Die is namelijk op vrijdag 6 maart in het clubhuis. Iedereen is welkom vanaf 19:00 uur! Om 19:30 uur 

zullen we dan de film starten. Verder zullen we op deze avond afscheid nemen van de kampleiding die niet 

meer mee zal gaan, maar zullen we ook gelijk weer nieuwe kampleiding verwelkomen. Daarnaast zullen we 

ook het thema van Zomerkamp 2020 aan jullie presenteren. Genoeg redenen dus om gezellig langs te komen! 

Ook als je nog nooit mee geweest bent op kamp is het leuk om te komen, want wellicht krijg je wel zo’n leuke 

en goede indruk van het kamp (wat bijna niet anders kan) dat je spontaan ook meewilt!  

Voor de ouders: het is handig om contant geld mee te nemen naar de kampreünie, waarmee je eventueel de 

kampfilm gelijk kunt bestellen en lekkernijen mee kan kopen. De opbrengst van beide komt volledig ten goede 

van het Zomerkamp! 

Hieronder zien jullie wie er allemaal al meegaan. 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1201-juniorensenioren-activiteiten-jubileumkamp
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1201-juniorensenioren-activiteiten-jubileumkamp
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1201-juniorensenioren-activiteiten-jubileumkamp
https://ckv-excelsior.nl/nieuws/1196-inschrijven-excelsior-zomerkamp-geopend
https://ckv-excelsior.nl/nieuws/1196-inschrijven-excelsior-zomerkamp-geopend
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Deelnemerslijst Zomerkamp, bijgewerkt tot 16 februari 

naam team naam team naam team naam team 

Inger B1 Romy C1 Leo C4 Olaf D3 

Joshua B1 Fenna C1 Jurjen D1 Marten D3 

Gijs B1 David C1 Micha D1 Sofie D3 

Sanne B1 Finnian C1 Elize D1 Brigitte D4 

Bram B1 Thijs C1 Zonne D1 Roemjana E1 

Piet B1 Joya C1 Stefan D1 Teun E1 

Julia  B2 Lieselotte  C2 Lise D2 Rebecca E5 

Sander B2 Olivier C2 Daniel D2 Erik E6 

Demi B2 Maud C2 Yara D2 Anthony E6 

Angelo B2 Eline C2 Rick D2 Milan - 

Angela B2 Sofie C3 Sanne D3 Ole - 

Jochem B2 Britt C3 Femke D3   
 

Jubileumkamp 

Daar zijn we weer! Een kleine herhaling van wat we vorige week al geschreven hebben, omdat het van groot 

belang is dat iedereen dit leest. Maar ook weer een paar nieuwe weetjes.  

Vorige week hebben wij per ongeluk een verouderde versie van de deelnemerslijst naar de Korfpraat gestuurd. 

Dit klopte dus niet! Hieronder zien jullie het juiste overzicht.  

Mededelingen en weetjes 

De kosten voor kamp worden in twee termijnen afgeschreven. De eerste automatische incasso zal aan het 

einde van februari plaatsvinden. 

Zoals jullie gewend zijn van kamp kun je tijdens het kampweekend deelnemen aan extra activiteiten (buiten 

het kampterrein). Deelname is vanaf de junioren en deze activiteit is optioneel. Hier worden losse deelname-

kosten voor gerekend. Alle junioren en senioren die zich opgegeven hebben zullen komende week een e-mail 

hierover ontvangen. Geef je via de link in de e-mail zo snel mogelijk op als je wilt deelnemen.  

Wist je dat er tijdens kamp altijd veel gezongen en gedanst wordt? Ook dit jaar zal de geluidsinstallatie weer 

meegaan. Echter hebben wij op zaterdag zelfs een speciale act. Wat dit precies is dat is natuurlijk nog even 

een verrassing. Maar een muzikaal feest voor alle leeftijden gaat het echt worden!  

Wist je dat er al heel veel Excelsiorianen heel actief bezig zijn met onderdelen van het programma? Dit is 

absoluut niet iets wat de kampcommissie helemaal alleen of zelf doet. De kampcommissie heeft hier altijd 

veel hulp bij, gelukkig! Mocht jij ergens bij willen helpen laat je het dan weten aan iemand van de kampcom-

missie?  

Dit jaar hebben wij gemerkt dat de kamerindeling bij een aantal junioren en senioren voor wat vragen zorgt. 

Doordat er deze editie veel meer volwassenen mee gaan dan normaal willen we bij de kamerindeling zoveel 

mogelijk rekening houden met ieders wensen. Wij willen dan ook graag junioren en senioren de mogelijkheid 

geven om tot 28-2 bij Linda Heemskerk (linda.heemskerk@ckv-excelsior.nl) aan te geven of ze bijzondere 

wensen hebben. Uit ervaring weet iedereen vast dat het altijd goed gaat en dat iedereen met zijn/haar eigen 

kader op een kamer ingedeeld wordt. Wanneer je een verzoek doorgeeft dan zullen wij hier ons best voor 

doen om dit te regelen, maar wij kunnen geen garanties geven.  

Reservelijst voor kamp 

Was jij niet op tijd met aanmelden voor het Jubileumkamp, maar wil je wel mee? Dat begrijpen wij natuurlijk 

heel goed. Eind vorig jaar hebben wij al aangekondigd dat er een reservelijst is. Hier willen we jullie nogmaals 

op wijzen. Wil jij je opgeven voor de reservelijst? Dit kun je doen via Henk Halbe (Henk.Halbe@ckv-excel-

sior.nl). 

  

mailto:linda.heemskerk@ckv-excelsior.nl
mailto:Henk.Halbe@ckv-excelsior.nl
mailto:Henk.Halbe@ckv-excelsior.nl
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Een dagje langs bij het Jubileumkamp 

Het is mogelijk om op zaterdag een dagje langs te komen bij het Jubileumkamp. Echter is het wel be-

langrijk dat we voor o.a. de inkoop en de keukenploeg kunnen inschatten met hoeveel mensen we zijn. 

Wij weten dat er best veel mensen die kant op komen, maar we hebben nog niet zoveel aanmeldingen 

gekregen. Willen alle mensen die al weten dat ze gezellig langskomen zich aanmelden via de website? 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1163-een-dagje-langs-komen-op-het-jubileumkamp- 
 

Programma voor dagjesmensen  

11:00 uur Inloop met koffie en lekkers bij het kamphuis 

11:30 uur Gezamenlijke ontvangst 

12:00 uur Lunchtijd 

14:00 uur Activiteit voor dagjesmensen (optioneel & later meer hierover)  

16:00 uur Borrelen en entertainment 

18:00 uur Gezamenlijk Diner 

20:00 uur Feestavond 

Kosten: €10,- (exclusief activiteit)  

Volgende week geen stukje vanuit de kampcommissie (zondag 1 maart weer). Heb jij vragen, dan kun je altijd 

contact opnemen met een van de kampcommissieleden (Henk, Linda, Robert-Jan, Nikky, Ronald & Sharmaine).  

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1163-een-dagje-langs-komen-op-het-jubileumkamp-
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Deelnemerslijst Jubileumkamp, bijgewerkt tot 16 februari 

naam team naam team naam team naam team 

Fabian 1/2 Danique 7 Sofie C3 Maaike Overig 

Geeske 1/2 Nynke 8 Leo C4 Mart Overig 

Wayne 1/2 Job 8 Stefan D1 Daan Overig 

Jazz 1/2 Véronique 9 Zonne D1 Marloes Overig 

Sanne 1/2 Nathalie 9 Elize D1 Erik Overig 

Jop 1/2 Alicia 9 Mees D1 Bertjan Overig 

Anouk 1/2 Erik 9 Micha D1 Lisanne Overig 

Yasmin 1/2 Carolien 9 Nathalie D1 Indi Overig 

Jill 1/2 Robin A1 Daniel D2 Joeri Overig 

Ryan 1/2 Minoesch A1 Lise D2 Mirjam Overig 

Okker 1/2 Denise A1 Tijn D2 Martijn Overig 

Jasper 1/2 Anouk A1 Stephanie D2 Danielle Overig 

Yara 1/2 Mark A1 Sanne D3 Piet Overig 

Vito 1/2 Liekke A2 Sofie D3 Tineke Overig 

Reinier 1/2 Yuliana B1 Demi D3 Elvira Overig 

Joyce 3 Bram B1 Femke D3 Dik Overig 

Niels 3 Piet B1 Brigitte D4 Merit Overig 

Noa 3 Sanne B1 Nynke D4 Wilco Overig 

Isa 3 Gijs B1 Teun E1 Pauline Overig 

Sander 3 Joshua B1 Demian E1 Renzo Overig 

Wouter 3 Aniek B1 Roemjana E1 Barry Overig 

Wesley 3 Demi B2 Evi E1 Desiree Overig 

Dirk 3 Sander B2 Yessica E2 Nikki Naomi Overig 

Sharmaine 3 Julia B2 Sem E2 Nikky Overig 

Astrid 4 Jochem B2 Rebecca E5 Ronald Overig 

Robin 4 Cristina C1 Anthony E6 Andrea Overig 

Fleur 4 Thijs C1 Tess E6 Juan Overig 

Joost 6 Joya C1 Evi E6 Beau E 

Femke 6 Finnian C1 Jesse Overig Robert Jan Overig 

Kevin 6 Fenna C1 Abe Overig Linda Overig 

Pim 6 Romy C1 Lotte Overig Margreet Overig 

Sander 6 David C1 Sven Overig Emily Overig 

Fabian 6 Zoë C1 Mariska Overig Henk Overig 

Lonneke 6 Maya C2 Marlieke Overig Edwin Overig 

Isabella 6 Maud C2 Milou E Ron Overig 

Gina 6 Ryanne C2 Nicole Overig Jeroen Overig 

Marijn 7 Sten C3 Shera Overig Emiel Overig 

Cynthia 7 Britt C3 Koen Overig Johan Overig 

Linda 7             
 

Schoolkorfbaltoernooi 

Het Schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan. Het is dit 

jaar anders dan andere jaren, het toernooi is namelijk 

al op 4 april. Dit jaar worden de coaches geregeld door 

de scholen waardoor wij als Excelsior ons op andere 

dingen kunnen richten. Dit betekent niet dat we je hulp 

niet kunnen gebruiken. 

Misschien heb je voor school nog een opdracht voor 

het organiseren van een toernooi, dan kunnen wij je hulp heel goed gebruiken. 

Of vind jij het leuk om een wedstrijdje te fluiten of wil je oefenen met fluiten en daarin begeleid worden? Ook 

dan kunnen we je hulp goed gebruiken en zorgen wij voor begeleiding. 

Kan jij ons helpen laat dit dan even weten aan Nicole Buis via de app of via nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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We hopen dat er veel mensen op 4 april 's ochtends kunnen helpen met fluiten of laten zien hoe leuk het 

is bij Excelsior. Dus houd deze ochtend vrij! 
 

Marktpraat 

Wil je qua kleding iets kwijt of ben je op zoek naar iets? Daar is deze rubriek voor. Met één kanttekening: 

deze rubriek beperkt zich uitsluitend tot Excelsior/korfbal-gerelateerde kleding en schoeisel. 

Te koop: nieuw gekocht Excelsior rokje maat 164 

EUR 25,- nieuwprijs, 3 keer gedragen, maar valt toch kleiner uit. Voor EUR 17,50 te koop. 

Ilse 

zie e-mailuitgave voor het telefoonnummer 

Gevraagd: Excelsior rokje maat XS of S 

Ilse 

zie e-mailuitgave voor het telefoonnummer 
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Activiteiten 

 

 

Historische stadswandeling Delft 

< <  G E E F  J E  O P  V I A  D E  W E B S I T E  > >  

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1200-historische-stadswandeling-delft
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1200-historische-stadswandeling-delft
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Excelsior on the ice! 

Op vrijdag 14 februari 2020 kleurde de schaatsbaan van Rotterdam voor een keer niet rood maar 

zwart/wit. Met 62 man sterk, waarvan het grootste deel jeugd, hebben we laten zien dat we niet alleen 

goed kunnen korfballen, maar ook heel aardig kunnen schaatsen. Even over zessen stonden de eerste 

kinderen al enthousiast klaar om het ijs te kunnen trotseren. Op het gezellige plein met muziek ploften 

we neer aan een van de vele picknicktafels en werd direct de Excelsior vlag opgehangen om onze plek 

te markeren. Gretig deed iedereen zijn schaatsen aan en zoefff, weg was iedereen. Baantjes trekken op de 

400 meter baan of rondzwieren op de funbaan, het kon allemaal. De ene keer kwam er een F’je voorbij ge-

krabbeld en de andere keer liet onze voorzitter zien dat hij het schaatsen nog niet verleerd was. En als je jezelf 

op glad ijs begeeft, dan maak je ook wel eens een smakker, maar iedereen stond met wat als een echte 

Excelsioriaan binnen now time weer recht op om hun tocht te vervolgen. Er werd gelachen, we sloofden ons 

wat voor de ander uit en schaatsen met elkaar de polonaise. Na 1,5 uur was het tijd en keerden de kinderen 

moe maar voldaan en met grootse verhalen weer huiswaarts. We hebben met zijn alle in het jubileumjaar weer 

een mooie herinnering gemaakt! Bedankt daardoor! 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Excelsior 1 en 2 kregen afgelopen zaterdag RWA 1 en 2 uit Rhoon op bezoek. In de uitwedstrijden 

hadden beide ploegen gewonnen. Voor Excelsior 2 was het vooral van belang te winnen voor de eer en 

het goede gevoel. Want beide ploegen deelden met 2 punten de onderste plaats (en zullen gaan degra-

deren). Het 2e stond bijna de hele wedstrijd voor, maar die stand leek toch ongelukkig gedraaid te worden 

toen het in de loop van de 2e helft 16-17 werd. Het inzetten van de wissels Sanne en Yara zorgde voor meer 

aanvallende power en de wedstrijd werd met 20-17 toch winnend afgesloten. Een goede opsteker voor het 

jonge 2e voor de rest van het seizoen.  

Excelsior 1 had in de eerste helft geen antwoord op het goede schot van RWA 1, wat leidde tot een 10-14 

ruststand. Daarbij liet de scheidsrechter heel veel toe in de fysieke duels wat vooral in het voordeel was van 

RWA. Jill G kwam vlak voor rust daardoor keihard met haar knie tegen de paal, en werd na rust vervangen 

door Sanne. In de tweede helft kwam het 1e nog terug, tot een stand van 17-17. Maar Excelsior moest heel 

hard werken en verloor veel van die fysieke duels. RWA liep weer uit naar een voorsprong van 3 punten. Met 

nog anderhalve minuut te gaan kwam Excelsior bij 24-25 nog tot op 1 punt, maar het laatste afstandsschot 

van RWA zorgde voor een eindstand van 24-26. 

Het programma van de wedstrijden voor die van de selectie leverde slechts 1 overwinning op: Excelsior 9 

versloeg in een leuke wedstrijd Nexus 4 met 14-13. Helaas konden Excelsior 5 en 6 daarna geen verrassend 

resultaat neerzetten tegen ploegen die net iets hoger op de ranglijst staan dan zij. 

Excelsior 6 kwam tegen een goed schietend ALO 4 al in het begin op achterstand en wist door wisseling van 

tactiek in de loop van de wedstrijd wel beter bij te blijven, maar verloor toch met 11-16. Excelsior 5 miste de 

geblesseerde Elke en had zelf vooral moeite met scoren. Het werd hier 9-15. 

Wel een verrassend goed resultaat van Excelsior 3 dat in Den Haag koploper Achilles 4 bijna versloeg. Een 

gelijk opgaande wedstrijd leidde tot een zeer spannende eindfase. Bij een 19-20 stand kreeg Achilles in de 

laatste seconden nog een vrije bal die de stand alsnog gelijk trok. Jammer, maar een goede wedstrijd van het 

3e tegen een heel sterke tegenstander werd toch met 1 punt beloond. Dat geeft hoop dat de laatste 4 wed-

strijden ook nog de broodnodige punten kunnen opleveren. 

Ook Excelsior 4 speelde in Den Haag, tegen Achilles 6; als verwacht werd deze wedstrijd simpel met 9-28 

gewonnen. Als de wedstrijd aanstaande zaterdag tegen ODO 3 wordt gewonnen, dan speelt het 4e op 7 maart 

haar kampioenswedstrijd. 

Dat doet Excelsior 8 in elk geval op die dag, want het won in Barendrecht in een heel leuke, bijzonder span-

nende wedstrijd van Thor 2. Na een 3-0 achterstand was het bij rust 8-9, en werd in de tweede helft een gat 

van 4 punten geslagen. Toch kwam Thor in de slotfase nog heel dichtbij, maar het bleef steken bij 16-17. Na 

afloop bleek concurrent PKC verloren te hebben, dus kan het 8e al op 7 maart voor het kampioenschap gaan 

spelen. 

Excelsior 7 speelde in Bleiswijk tegen hekkensluiter Weidevogels 4. Gelukkig had Tim een goede invaller ge-

regeld, want van de 7 heren waren er ineens maar 3,5 over. Het leverde in elk geval een goed resultaat op met 

een winst van 9-15. 

Rest mij nog een rectificatie wat betreft de uitslagen van 8 februari, daarin heb ik Excelsior 5 flink tekort ge-

daan. De uitslag was niet 12-30 (typefoutje) maar 13-20.  

De komende 2 zaterdagen een heel beperkt programma voor de seniorenteams; alleen aanstaande zaterdag 

2 wedstrijden: de inhaalwedstrijd van Excelsior 4 uit tegen nummer 2 ODO 3, en die van Excelsior 7 uit tegen 

Meervogels 6. Zaterdag 29 februari zijn alle seniorenteams vrij. Na deze voorjaarsvakantie volgt alweer het 

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

laatste blok van 4 wedstrijden van de zaalcompetitie. Voor enkele ploegen zitten hier nog belangrijke 

wedstrijden in, dus even genieten van de vakantie en dan met volle kracht er weer tegenaan. 

Willeke 
 

Trainingen in de weken 15-29 februari 

Deze week trainen alle teams 1 maal (de selectie traint wel 2 maal); zie het aangepaste schema hieronder! 

In de week tussen 22 en 29 februari wordt er niet getraind. De trainingen op maandag en dinsdag 17 en 

18 februari vervallen, m.u.v. die van de selectie (deze week van 20.00-21.30 uur!). De inhaalwedstrijd van A1 

tegen Refleks A3 is op dinsdag 18 februari om 18.55 uur in de Kerkpolderhal. 

De trainingen op woensdag in de Buitenhof zijn komende week qua tijden iets gewijzigd. De trainingen op 

donderdag zijn normaal in beide hallen. 

Trainingsschema senioren en junioren week 15-22 februari 

datum tijd locatie teams 

dinsdag 18 februari 18:55-20:00 Kerkpolder A1 wedstrijd 

dinsdag 18 februari LET OP: 20:00-21:30 Kerkpolder S1 + S2 

woensdag 19 februari LET OP: 18:30-19:30 Buitenhof A2 

woensdag 19 februari LET OP: 19:30-20:30 Buitenhof S4, S7 

woensdag 19 februari 20:30-21:30 Buitenhof S8, S9 

donderdag 20 februari 19:15-20:15 Kerkpolder S5 + S6 

donderdag 20 februari 19:45-20:45 Buitenhof S3, A1 

donderdag 20 februari 20:45-22:15 Buitenhof S1 + S2 
 

Enquête 

Deze week ontvangen alle senioren en junioren van het secretariaat een e-mail met een link naar de jaarlijkse 

enquête met vragen naar ieders wensen/ideeën voor volgend seizoen. Dat lijkt ver weg, maar voor de TC is 

het belangrijk om deze plannen vroegtijdig te kennen, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de 

opgave van de teams. Het invullen kost een paar tellen, een kleine moeite. 
 

Junioren 

Afgelopen zaterdag tweejunioren wedstrijden achter elkaar in de Buitenhof. Excelsior A2 beet het spits af met 

de wedstrijd tegen KCC A3. Aangezien de A2 nog volop kansen heeft op de eerste plek, gingen ze er vol 

enthousiasme in. In een gelijk opgaande wedstrijden waren er kansen over en weer. Telkens kon KCC toch 

aanhaken, en bij een 8-8 stand in de laatste minuut wilde de laatste kans er helaas net niet in, waardoor een 

gelijkspel het resultaat was van een aantrekkelijke wedstrijd. Volgende week de rematch, dan bij KCC uit. 

Aansluitend speelde de A1 haar wedstrijd tegen koploper ODO A2. De uitwedstrijd was in december net ver-

loren, waardoor alles nu mogelijk leek. In een leuke wedstrijd bleken beide teams gewaagd aan elkaar. Enkele 

doorlopen en zuivere schoten van ODO en enkele gemiste eigen korte kansen deden de A1 de das om, waar-

door uiteindelijk met 11-14 werd verloren. Aanstaande dinsdag speelt de A1 een inhaalwedstrijd, thuis tegen 

Refleks A3. 

Komende weken een aangepast trainingsschema (zoals vermeld in het trainingsschema van de senioren hier-

boven): 

▪ Maandagtraining A2 vervalt 

▪ Dinsdag de inhaalwedstrijd van de A1, 18:55 in de Kerkpolderhal 

▪ Woensdag training A2, 18:30-19:30, Buitenhof 

▪ Donderdag training A1, 19:45-20:45, Buitenhof 
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▪ Zaterdag 22 februari wedstrijd KCC A3 – Excelsior A2 

▪ Week van 22-29 februari, geen training 
 

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. 

Nicole: De E6 speelde vandaag een superspannende wedstrijd tegen concurrent ODO. De hele wedstrijd ging 

het gelijk op. We kwamen 1 of 2 puntjes voor en dan werd het weer gelijk. De laatste 2 minuten gingen in en 

er stond 7-7 op het scorebord. Lisette en ik zouden ook tevreden zijn met een gelijkspel dus vooral goeie 

ballen gooien en de rust nemen en er vol bovenop als zij de bal onderschepten. Door een onderschepping 

van ons kregen we nog een mooie kans die door onze toppers ook werd gescoord. Wat waren de kinderen 

trots, maar we moesten nog een minuut spelen. De laatste minuut bleven ze geconcentreerd verdedigen (waar 

het tijdens de wedstrijd soms nog wel concentratie mist), waardoor de E6 deze spannende wedstrijd won met 

7-8. Lisette en ik zijn trots op jullie! 

Fleur: De E1 speelde vandaag tegen IJsselvogels E1. Helaas ontbrak het vandaag aan scherpte waardoor we 

niet lekker in de wedstrijd kwamen en het vooral verdedigend lieten afweten. IJsselvogels won daardoor te-

recht de wedstrijd. Helaas, maar dit soort wedstrijden zitten er ook wel eens tussen. Nu even lekker een paar 

weken rust en dan gaan we er weer tegen aan! 

Piet: Zaterdag moest E7 aantreden tegen de E1 van ZKV. In de eerste helft bleek al dat de tegenstanders niet 

een heel grote uitdaging vormden. De stand was al snel 4-0, dankzij onze topspeler Lotte. Naarmate de score 

omhoog ging, nam de concentratie af. Dit bleek echter uit de stand. De wedstrijd is geëindigd met een nette 

8-1. Heel erg bedankt voor de invallers!!          

Janneke: De E2 speelde vandaag tegen Dubbel Zes! De uitwedstrijd had de E2 verloren dus nu was het tijd 

voor revanche. Het was een superleuke en spannende wedstrijd, waarbij het in het begin gelijk op ging. Maar... 

de E2 liep door goed samenspel, een paar mooie diepe ballen, acties zonder bal en super goed verdedigen, 

al snel uit!!! Er was wat gedoe over de administratie van het scorebord bij de stand 4-4, maar dit werd uiteraard 

sportief opgelost door de E2. Het antwoord daarop was: Winnen!!! Echt een leuke wedstrijd! Eindstand: 10-4 

                     

Pauline: De D2 had deze week een vroege wedstrijd. Dat zijn we al niet meer gewend, haha. We hebben ons 

kranig gehouden in een emotionele wedstrijd. 7-7 gelijk gespeeld waarbij we de vorige wedstrijd verloren 

hadden. Trots op onze ontwikkeling als team      

Dik: B2 mocht vandaag aantreden tegen hekkensluiter ONDO. Na de mooie zege van vorige week hoopten 

we dat B2 deze lijn wist vast te houden. Na een goede start kwam B2 al snel op 2 punten voorsprong. Helaas 

wisten we deze voorsprong niet verder uit te bouwen en na de rust kwam ONDO zelfs langszij. Helaas bleef 

het daarbij en eindigde de wedstrijd in 7-7 gelijkspel. Aan de inzet lag het niet, maar we misten af en toe de 

concentratie en precisie. Volgende keer gaan we weer voor de volle winst! Joya en Finnian, bedankt voor het 

invallen/reserve staan! 

Robert: De E3 speelde vandaag thuis vooral tegen zichzelf, maar ondanks dat bleef het ontspannend en heb-

ben de coaches geen foute bal gezien en werd er geen bal doorgelaten! Hoewel we zelf geen ballen konden 

scoren lukte het bij sommige E3-toppers wel om als dat nodig was een opruimactie uit te voeren! Een mooie 

oefening alvast voor de aankomende vakantie! 

Bob: De C2 speelde uit tegen Fortuna, een echte derby waarbij strijd de boventoon zou voeren. Er werd voort-

varend gestart en individuele duels werden gewonnen, wat resulteerde in een 4-1 ruststand in het voordeel 

van de C2. De tweede helft werd er minder gescoord en was er iets meer chaos, maar de concentratie in de 
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verdediging bleef. Er werd slechts nog maar 2 keer gescoord, een maal door Fortuna, een maal door 

Excelsior. De eindstand was 2-5, de punten in de pocket. Invallers Leo en Esmee, bedankt. 

Aniek: De E5 mocht vandaag spelen tegen KCR. We begonnen goed en stonden een tijdje voor, helaas 

zakte de energie bij de kinderen een beetje weg en ging de tegenstander alleen maar beter spelen. 

Iedereen heeft erg zijn best gedaan en er stond echt een team. Ze winnen met elkaar en verliezen met 

elkaar. Helaas hebben we dit keer verloren, maar ik ben alsnog heel trots op dit leuke team     

Marco: Uit tegen Phoenix speelde de E4 een puike wedstrijd. Vanaf het begin waren ze scherp, liepen 

mee, haalden de lange ballen er uit, verdedigden voor... kortom, een Puike wedstrijd. Helaas, het afmaken van 

kansen is nog wel eens een uitdaging. Onze tegenstander schoot heel makkelijk raak, vooral van een grote 

afstand en was - eerlijk is eerlijk - een maatje te groot (vooralsnog). Eindstand 17-3. 
 

Jeugd-TC 

Op de zaterdagen 22 en 29 februari is er i.v.m. de voorjaarsvakantie een heel klein programma. Slechts de C3 

en C4 spelen op 22 februari, op 29 februari speelt alleen de D3. Omdat het voorjaarsvakantie is, zal een deel 

van de teams misschien op vakantie zijn. Maar omdat de overige teams allemaal vrij zijn, is het regelen van 

invallers niet een al te groot probleem. Speel je in de C3, C4 of D3 en ben je er niet op 22 of 29 februari? Laat 

het dan zo snel mogelijk weten. De afbeladressen voor C en D vind je op de bekende plek in deze Korfpraat. 

In de week vanaf 17 februari t/m donderdag 20 februari wordt er door alle B t/m F teams 1x in plaats van 2x 

getraind. Er wordt dan ALLEEN getraind op woensdag 19 februari en donderdag 20 februari. De trainingen 

op maandag 17 februari en dinsdag 18 februari VERVALLEN! 

Let op! Op woensdag 19 februari wordt er in de Buitenhof eenmalig op een ander tijdstip getraind! 

Hieronder het schema voor de B t/m F teams voor woensdag 19 februari en donderdag 20 februari: 

datum tijd locatie teams 

woensdag 19 februari 18:30-19:30 Buitenhof B2, C4 

woensdag 19 februari 17:45-18:45 Kerkpolder E1 t/m E7, F1/F2 

donderdag 20 februari 18:15-19:15 Kerkpolder B1, C1 

donderdag 20 februari 17:45-18:45 Buitenhof C3, D3, D4 

donderdag 20 februari 18:45-19:45 Buitenhof C2, D1, D2 

In de week vanaf maandag 24 februari tot en met donderdag 27 februari wordt er helemaal niet getraind door 

de B t/m F-teams i.v.m. de voorjaarsvakantie. 

De laatste oproep! Rond 11 januari zijn in de sporthal Buitenhof blijven liggen: 

▪ een Excelsior jubileumhoody maat S en 

▪ een Excelsiortrainingsjack maat XS.  

Op te halen bij Erik de K. Het is deze week de laatste kans om het op te halen. Anders gaan de kledingstukken 

naar een goed doel. 

Zoals hierboven aangegeven ligt de competitie komende 2 weken bijna stil (behalve de hierboven vermelde 

teams). De zaalcompetitie gaat vanaf 7 maart tot en met 28 maart door en hierin zijn nog 4 speelweekenden 

gepland. Voor een aantal teams wordt het nu spannend: kan de kampioensvlag 28 maart worden gehesen? 

Als we nu naar de stand kijken dan hebben de C1, C3, D1, D3 en E6 alles nog in eigen hand om kampioen te 

worden. De E6 kan bij winst in de volgende wedstrijd de eerste kampioen worden van het zaalseizoen 2019-

2020. Maar dat is pas op 7 maart. Maar ook de C2 is nog in de race voor het kampioenschap. 

Allemaal, succes komende weken! 
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Nieuwe leden 

Eline is weer lid geworden van CKV Excelsior. Eline heeft een uitstapje gemaakt naar tennis. Eline, weer 

welkom bij CKV Excelsior! En veel korfbalplezier! 
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Uitslagen 

woensdag 12 februari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R3Q 16103 VEO 4 - Excelsior 4 12 18 
 

zaterdag 15 februari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1C 10500 Excelsior 1 - RWA 1 24 26 

ROKC 12724 Excelsior 2 - RWA 2 20 17 

R3S 14647 Excelsior 5 - Weidevogels 4 9 15 

R4N 14641 Excelsior 6 - ALO 4 11 16 

S-045 14238 Excelsior 9 - Nexus 4 14 13 

A-039 18964 Excelsior A1 - ODO A2 11 14 

A-041 39096 Excelsior A2 - KCC A3 8 8 

B-041 19053 Excelsior B2 - ONDO B3 7 7 

C-047 22154 Excelsior C1 - ODO C1 8 7 

D-058 25641 Excelsior D2 - Futura D3 7 7 

E-072 32512 Excelsior E2 - Dubbel Zes E1 10 4 

E-089 36675 Excelsior E5 - KCR E2 4 8 

E-121 36492 Excelsior E7 - ZKV (Zu) E1 8 1 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2L 14027 Achilles 4 - Excelsior 3 20 20 

R3Q 14014 Achilles 6 - Excelsior 4 9 28 

R3Q 16103 VEO 4 - Excelsior 4 12 18 

S-044 14696 Weidevogels 5 - Excelsior 7 9 15 

S-042 14266 Thor 2 - Excelsior 8 16 17 

C-052 39117 Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C2 2 5 

C-053 22622 KOAG C3 - Excelsior C3 3 8 

D-055 23928 Korbis D1 - Excelsior D1 9 9 

D-052 23956 Valto D4 - Excelsior D4 13 3 

E-079 29413 IJsselvogels E1 - Excelsior E1 18 7 

E-092 27575 Phoenix E3 - Excelsior E4 17 3 

E-087 39651 ODO E4 - Excelsior E6 7 8 
 

  

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

Senioren 

Excelsior 9 – Nexus 4 / Teamuitje Excelsior 9 

15 februari 2020 – “De lang verwachte dag” 

Aan het begin van het seizoen is het altijd al puzzelen, wanneer gaan we met zijn allen, behalve een 

wedstrijd spelen, ook eens niet korfballen: ja, ook dat bestaat, en zo ja, wat gaan we doen? 

Al snel is via de ‘datumprikker’ een geschikte dag gevonden en begint het hoofd van onze Caro al op volle 

toeren te draaien. “We krijgen een nieuwe keuken in de kantine”, dus waarom niet gezellig met zijn allen in 

de kantine een avond hebben. “Ik zorg voor het eten en als jullie nou de spelletjes meenemen, dan komt het 

helemaal goed.” Onze andere kok Micke sluit zich direct bij haar aan. Even de kantine vastleggen en de avond 

is gepland. 15 februari 2020 staat genoteerd. 

Afgelopen weken werd er al druk gepraat over het thema van het eten, welke spellen neemt één ieder mee, 

wat voor speciale drankjes gaan we nuttigen, kortom een recept voor een gezellige avond was zo gemaakt, 

maar voor het zover was moest er uiteraard nog wel even een potje gekorfbald worden. 

Excelsior 9 nam het op tegen Nexus 4. Dit keer een thuiswedstrijd op een tijdstip die iets beter was dan de 

uitwedstrijd die we al tegen hen gespeeld hadden. De uitwedstrijd werd gewonnen, maar gaf uiteraard geen 

garantie voor de thuiswedstrijd. Elke week is het weer strijden voor de punten. Helaas met 2 geblesseerden, 

Mario en Harrie, langs de kant en geen reserveheer, begonnen we de wedstrijd. 

Het 9e moest hard knokken om de tegenstanders elke keer een stapje voor te blijven. Een gemakkelijke wed-

strijd was het zeker niet. Met een ruststand van 9-8, moest er nog gevochten worden in de 2e helft om deze 

te behouden. Dit bleek een gelijk opgaande strijd te worden, waarbij Véronique helaas halverwege met een 

flinke knap in de achillespees (gelukkig geen operatie nodig) het veld heeft moeten verlaten. Nexus kwam 

nog terug tot 13-13, maar we wisten nog met 1 puntje er voor te blijven. Eindstand 14-13     . Weer een stapje 

hoger in de tussenstand. 

Met een tussenbezoekje aan de huisartsenpost en een lekkere derde helft en 

douche maakten we ons op voor onze gezellige avond. 

De koks Carolien en Micke hadden een Turkse avond voorbereid met alle-

maal lekkere kleine hapjes, bereid in onze nieuwe keuken: hummus, kofte, 

bulgur salade en nog veel meer. Afsluitend met een heerlijke kop koffie, zoete 

hapjes en eigengemaakte appeltaart van Mario was het een feestmaal! 

De avond kon uiteraard niet beter 

afgesloten worden met het hilari-

sche spel ‘Weerwolven’, ‘30 se-

conds’ en ‘Ik hou van Holland’, want 

ja zeg nou zelf, noem een ander 

woord voor een stalen gezicht tij-

dens een kaartspel. Alicia noemt 

dat botox        (pokerface). Niet al-

leen op het veld zijn we bloedfana-

tiek, maar tijdens de spelletjes komt 

de ware aard naar boven. Kortom, 

voor herhaling vatbaar! Terwijl een 

aantal zijn en haar welverdiende rust op zocht, ging de strijd tussen de koks, Erik en Rob nog even in de vroege 

uurtjes verder. Zou Rob nog op de tafel hebben gestaan?  
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Voor iedereen even 3 weken geen wedstrijd en dan 

hopelijk met een voltallig team weer terug het veld 

op. De volgende overwinning? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Junioren 

Excelsior A2 – KCC A3 

Afgelopen zaterdag speelde de A2 tegen KCC A3. Na het startsignaal wist Paul al na 10 seconden te scoren. 

De toon was gezet. De A2 had er zin. Na een score uit een mooie doorloop van Lucía gingen de vakken 

wisselen. KCC kreeg er toen ook zin in en na negen minuten was de stand 2-1. Het beloofde een spannende 

wedstrijd te worden. Na een mooi schot van Milan en nog twee tegendoelpunten stond de stand na 18 mi-

nuten op 3-3. Luuk en Milan zetten nog even hun beste beentje voor en wisten nog twee punten mooie 

punten te scoren. Na een gemiste vrije worp van KCC wisten ze toch nog twee punten te scoren zodat we met 

5-5 de rust in gingen. 

In de tweede helft werd Fabiënne voor Dieuwke gewisseld. Na drie minuten spelen wist Milan de bal door de 

korf te laten vallen: 6-5. Al snel gevolgd door een tegendoelpunt waardoor de stand weer gelijk kwam: 6-6. 

Even later loste Fabiënne een mooi schot op de korf die er jammer genoeg net niet in ging. Acht minuten later 

werd er een mooie aanval opgezet waarbij Paul vrij onder de korf kwam en wist te scoren. Excelsior weer op 

voorsprong: 7-6. Dat kon de tegenstander niet op zich laten zitten en in de 12e minuut maakten ze een mooie 

succesvolle doorloop wat de stand weer gelijk bracht op 7-7. De tribune zat gespannen te kijken en vroeg zich 

af wie deze wedstrijd zou winnen. Deze teams waren erg aan elkaar gewaagd. Daan werd gewisseld voor Mark 

uit de A1. In de 25ste minuut wist Luuk nog een punt te scoren. Zou dit het winnende punt zijn? De KCC wist 

er nog een gelijkmaker uit te persen waardoor de stand weer gelijk kwam: 8-8. In de laatste minuten streden 

beide teams hard voor de overwinning. KCC had nog pech toen een van de speelsters met een blessure het 

veld moest verlaten en ze met 7 spelers (geen reserve beschikbaar) verder moesten. Dit numerieke voordeel 

werd echter niet uitgebuit en er werden geen doelpunten meer gescoord. Zodoende bleef de stand na het 

eindsignaal 8-8. 

Vanaf de tribune willen we beide teams hartelijk bedanken voor de zeer spannende en sportieve wedstrijd. 

We zijn trots op jullie! 
 

Jeugd 

KOAG C3 – Excelsior C3 

Excelsior C3 weer gedeeld aan kop na winst op KOAG C3 

In het pittoreske Krimpen aan den IJssel mocht Excelsior C3 aantreden tegen KOAG C3: een clash tussen de 

nummers 2 en 3 van de competitie. Ondanks dit kleine verschil op de ranglijst, was het kwaliteitsverschil op 

het veld groot. Daarbij had de thuisploeg haar huiswerk niet gedaan. Tijdens de eerste helft vroeg de coach 

langs de lijn: “Waar staan jullie eigenlijk in de competitie?”, toen hij constateerde dat zijn team weinig in te 

brengen had tegen de hechte Delftse formatie. 
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Waar het in aanvallend opzicht moeizaam ging voor Excelsior, waren de Zwart-Witten in verdedigend 

opzicht heer en meester. Bij elke onderschepping van KOAG werden de tegenstanders direct op de huid 

gezeten door onze aanvallers; gretig om de bal zo snel mogelijk terug te halen. KOAG had hier geen 

antwoord op en moest toezien hoe Excelsior bal na bal onderschepte. Ook op de momenten dat KOAG 

de bal wel naar de aanval kreeg, waren de goede kansen spaarzaam. De C3 was namelijk goed bezig 

met voorverdedigen en gooide daarmee roet in het aanvalsplan van de thuisploeg dat de nadruk legde 

op het creëren van een doorbraak.  

In de eerste 10 minuten kon Excelsior het veldoverwicht nog niet omzetten in een voorsprong op het sco-

rebord. Ondanks dat er genoeg kansen werden gecreëerd, schortte het aan zuivere afronding. Coach Ryan 

Heemskerk, in de volksmond ook wel de aanvalsleider van de C3 genoemd, had dit op voorhand niet verwacht: 

“Onze spelers mochten voor de wedstrijd inschieten met de senioren van Weidevogels 2. Ik heb de kinderen 

nog nooit zó serieus bezig geweest met hun voorbereiding. Ze durfden geen eens grapjes te maken, heerlijk! 

Helaas namen ze deze scherpte niet mee de wedstrijd in.” (Tijdens de bespreking was het overigens direct 

gedaan met de focus.) Enfin, na de 0-1 leek Excelsior C3 ontketend en volgden er direct nog twee goals. Toch 

was het KOAG dat mee ging scoren en zodoende nog een 3-4 ruststand af wist te dwingen. 

In de tweede helft wist Excelsior dan eindelijk het verschil te maken en het gat naar 4, uiteindelijk zelfs 5 

punten te trekken. Met een uitslag van 3-8 werden de twee punten weer mee naar Delft genomen én pakt de 

C3 de gedeelde koppositie weer over. Graag willen we Anne, Rick & Thijs bedanken voor hun bijdrage aan 

deze overwinning! 

Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Nieuwerkerk C5, we zien jullie om 12:00 in de Buitenhof! 
 

Korbis D1 – Excelsior D1 

Excelsior D1 laat punt liggen in Waddinxveen! 

Onze tegenstander van vandaag is Korbis D1. De naam Korbis stamt af van de latijnse naam Corbis wat weer 

mand, korf betekent. Natuurlijk wilden onze toppers van de D1 vandaag die mand van Korbis zo vaak mogelijk 

raken. Vanaf de start van de wedstrijd bleek dat beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd zijn. Het eerste kwart 

van deze wedstrijd zien we mooie aanvallen en krijgt Excelsior kansen die er net niet ingaan. Een overtreding 

op Jurjen zorgt ervoor dat Elize een strafworp mag nemen en zij zet daarmee het eerste punt van de wedstrijd 

op het scorebord. De verdediging van Excelsior zit bovenop de bal, maar toch weet Korbis de stand nog gelijk 

te brengen, voordat er gewisseld wordt van helften. Gedurende de eerste helft blijft Excelsior op voorsprong 

komen, maar vooral de dames van Korbis benutten hun doorlopen. Het is dan ook pas vlak voor rust dat we 

de voorsprong kunnen uitbreiden naar twee punten. Het zijn de heren van Excelsior die deze voorsprong op 

hun naam kunnen zetten, Micha weet maar liefst 3x te scoren en Mees neemt er ook één voor zijn rekening. 

Ruststand 3-5. 

Na de rust zien we dat Elize (nog herstellende van 

een flinke griep) eruit is gegaan voor Zoë. De eerste 

aanval van Excelsior in deze tweede helft wordt met 

een mooie bal benut door Jurjen en hij maakt daar-

mee het verschil van 3 punten, 3-6. Echter blijven de 

dames van Korbis mooie doorloopballen scoren en 

laten Excelsior niet verder uitlopen. Het zijn naast de 

dames van Korbis ook Zoë en Stefan die nog de 

mand weten te raken in het eerste kwart van de 

tweede helft, maar nadat er weer gewisseld is van 

helft heeft Korbis nog een eindsprint in haar schoe-

nen. Voor Excelsior benut Micha nog een strafworp. 

Korbis weet echter nog 3x te scoren en brengt daar-
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Wedstrijden 

mee de eindscore op 9-9. We nemen een punt mee naar Delft, of laten we juist een punt liggen in Wad-

dinxveen. Eén ding is zeker, we kunnen weer leren van deze wedstrijd, niet opzij stappen bij een door-

loopbal van de tegenstander. Nog een leuk feitje, we zijn Korbis D1 wel vaker tegengekomen en precies 

een jaar geleden (16 februari 2019) speelden we met onze D1 van dat seizoen thuis ook een 9-9 ge-

lijkspel tegen Korbis D1.  
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Wedstrijden 

 

Opstellingen 

dinsdag 18 februari 

team opstelling reserve 

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

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

zaterdag 22 februari 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

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

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

 

5 vrij  

6 vrij  

7 
Bernice, Cynthia, Linda, Lucia, Marloes, Wybrigje  

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

 

8 vrij  

9 vrij  

A1 vrij  

A2 
Diewke, Liekke, Linsey, Lucía, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul  

 

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

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

Jayden, Justin, Sten, AFWEZIG: Jasper 

Maud(C2), Lieselotte(C2) 

Olivier (C2), Martin (C1) 

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

Cas, Leo 

Nathalie (D1) 

Micha (D1), Mees(D1), Finnian (C1) 

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  

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! 

dinsdag 18 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

A-039 17500 Excelsior A1 - Refleks A3 18.15 18.55 Wayne Piet E Sporthal Kerkpolder 

zaterdag 22 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R3Q 15162 ODO 3 - Excelsior 4 10:45 12:00   Sporthal De Hofstede, Maasland zelf regelen 

S-044 14243 Meervogels/Física 6 - Excelsior 7 10:45 12:15 Danique Sporthal De Veur, Zoetermeer zelf regelen 

A-041 39090 KCC A3 - Excelsior A2 14:00 15:30 Wesley, Marijn Sporthal Schenkel, Capelle aan den Ijssel Liekke, Dieuwke, Luuk 

C-053 22083 Nieuwerkerk C5 - Excelsior C3 10:45 12:00 Ryan, Jasper Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

C-054 23861 TOP/SolarCompleet C4 - Excelsior C4 09:30 11:00 Kevin, Yasmin Sporthal De Wasbeek, Sassenheim regelen contactouders 

zaterdag 29 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

D-051 27014 Fortuna/Delta Logistiek D4 - Excelsior D3 aw 12:30 13:15 Hanna, Gina 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 

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 

4 maart S7 + S8 S4 / S9 18 maart S7 + S8 S4 / S9 

11 maart S4 / S8 S7 / S9 25 maart S4 / S7 S8 / S9 
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Trainingen 

 

Trainersschema Pinguïns/Peuterpret  

datum trainers datum trainers 

za 22 februari 2020 geen training za 14 maart 2020 Jill, Yara, Isabella 

za 29 februari 2020 geen training za 21 maart 2020 Jill, Yara, Linda 

za 7 maart 2020 Jill, Yara, Anouk za 28 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 17 februari 2020 Alicia en Véronique maandag 22 februari ntb. 
 



  

C .K .V .  Excels ior  De Korfpraat  nr .  25 24 

 

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 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 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 Peter Overvoorde 

Simon Bolle Fam. Albers Margreet en Henk Dieke en Piet 
Reiner van den Hoek 

Janssen (nr. 11) 

 

mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl


  

C .K .V .  Excels ior  De Korfpraat  nr .  25 26 

 

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: - 

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, 

Desiree, Marieke, Ilse 

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 

26 februari 2020 Reservering Paal Centraal 

6 maart 2020 Reünie Zomerkamp 

9 maart 2020 Regiovergadering 

22 maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling (jubileumactiviteit) 

27 maart 2020 Algemene Ledenvergadering 

3 april 2020 Klaverjasavond 

4 april 2020 Schoolkorfbaltoernooi 

7 april 2020 Sponsorloop (jubileumactiviteit) 

24 april 2020 Jeu de Boule toernooi (jubileumactiviteit) 

24 april 2020 Reservering Max Havelaar 

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) 

5 juli 2020 Kantine gereserveerd 

18 juli t/m 25 juli 2020 Zomerkamp 

8 augustus 2020 Kantine gereserveerd 

11 september 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers (jubileumactiviteit) 

15 november 2020 Klaverjasavond 

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
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