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Praatjes en mededelingen 

Voortgang herinrichting Sportpark  

Afgelopen week heeft het startoverleg plaatsgevonden tussen AH Vrij ( aannemer), Gemeente  en 

Stichting Sportpark Biesland. Op donderdag 6 januari zal officieel gestart worden met de 

werkzaamheden. De komende week  zal er met voorbereidende werkzaamheden worden begonnen.  

Dit betekent, dat het clubhuis , tot medio maart niet meer via het oude voetpad te bereiken zal zijn. Er 

zal een tijdelijk pad worden aangelegd, dat langs de rand van het rugbyveld zal lopen aan de kant van 

de volkstuintjes en zal uitkomen voor  het clubhuis van de rugby.  Het clubhuis zal wel gewoon     ( per 

fiets) bereikbaar blijven via de ingang aan de achterzijde.  Ook zal een gedeelte van het parkeerterrein  

tijdelijk worden ingericht als bouwdepot,  Hierdoor zal  het aantal parkeerplaatsen beperkt zijn.  De 

planning is, dat eind maart alle werkzaamheden zijn afgerond en dat  het clubhuis weer via een nieuw 

aangelegd voetpad bereikbaar zal zijn.   

Op verzoek van de aannemer zijn afgelopen zaterdag  alle reclameborden langs het veld verwijderd  en 

in een garagebox opgeslagen. 
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Praatjes en mededelingen 

Korfbalstars: Kerstclinics 
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Praatjes en mededelingen 

Berichten uit de teamapps 

D2: Op deze vroege morgen was de D2 echt goed wakker. Verdedigend kregen ze net zoals vorige 

week er helemaal bij te zijn met verdedigen. Ook deze week haalden we daardoor er weer heel veel 

ballen tussenuit. Aanvallend kregen we hele leuke kansen waardoor iedereen de mogelijkheid had 

vandaag om te scoren. De uitslag was 14-3. Top gedaan D2💪 

F2: Vandaag heeft de F2 tegen Fortuna een goede wedstrijd gespeeld. We kwamen met 4-1 achter 

maar konden ons naar 4-4 terugknokken. Daarna was het een gelijkopgaande wedstrijd. Helaas waren 

we de laatste 10 minuten niet helemaal scherp meer en viel bij Fortuna bijna elke bal goed, waardoor 

ze konden uitlopen naar een 10-4 uitslag. Al met al toch weer goed gespeeld 

C3: Vandaag mochten we als c3 best vroeg verzamelen en speelde we tegen een team dat vorige week 

nog dik gewonnen had gelukkig gaan we altijd van onze eigen krachten uit en al kwamen we 0-1 we 

bleven kort verdedigen wat best het spel van avanti ontregelde ruststand was 2-1 achter maar we 

zagen dat er meer inzat dat kwam er in de tweede helft ook uit door lekker samen te werken wisten we 

de stand in de tweede helft om te draaien van 2-1 achter na 2-4 winst invallers bedankt voor het spelen 

en tot volgende allemaal. 

 

F3: De F3 moest lekker vroeg uit de veren maar dat was niet te merken, we begonnen vol energie aan 

de wedstrijd. Vandaag deden Puck en Anouk mee en was de F3 voor het eerst compleet. Ook gingen 

Arthur en Rufus gezellig met ons mee! We kwamen al snel op een voorsprong maar KVS gaf de moed 

niet op en wist zich terug te vechten in de wedstrijd. Wat een fanatieke meiden waren dat! Helaas wist 

KVS de lijn van scoren door te trekken en moesten we de punten in Den Haag laten. Ondanks dat 

hebben de coaches een leuke wedstrijd gezien waarin iedereen zijn best heeft gedaan! Bedankt voor 

jullie hulp Arthur en Rufus. 

D3: Excelsior D3 speelde een top wedstrijd tegen KVS D2, en won 2-6! De grote kansen kwamen uit het 

rondspelen en dan diepgaan. Maar ook werd er van afstand een mooi schot gescoord! Zoals de 2 

tegendoelpunten bewijzen zat de verdediging goed dicht, en werd er veel afgevangen. Klasse! 

B3: de B3 heeft vandaag een prima wedstrijd gespeeld. We hebben met 6-4 gewonnen! Er werd goed 

en rustig rond gespeeld in de aanval, afvang gezet en geschoten en op het juiste moment een 

doorloopje waardoor we veel kansen kregen. In de verdediging zat het best goed dicht. Goed 

voorverdedigen en regelmatig de bal er uit gehaald. Kan niet anders zeggen dat het een leuke 

wedstrijd was. Gr Renzo. 
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Praatjes en mededelingen 

D1: Met inzet en werken voor iedere bal speelde de D1 in Buitenhof, onze thuishal. Na de eerste helft 

een achterstand van 5 tegen 2 had het team vervolgens de wind mee. Een fanatieke pot volgende met 

punten over en weer, Afstandsschoten, doorlopers, keer op keer 7 tegen 6 stond we voor, vlak voor tijd. 

Het eindigde met 7 tegen 7 in een gelijke strijd. 

E1: De E1 mocht thuis in de kerkpolderhal het opnemen tegen RWA dit is een meiden team. Het was 

soms lastig voor onze jongens om door de paardenstaarten de korf te zien. Maar iedereen deed het 

voortreffelijk! Het ging erg gelijk op. Uiteindelijk trokken we een overwinning over de streep! 8-7!!  

C2: De C2 ging vol goede moed naar Zoetermeer. Konden we nog zo’n leuke wedstrijd neerzetten als 

vorige week. Heel geconcentreerd en fanatiek ging de C2 van start. Als snel kwamen we er achter dat 

we veel beter waren. Veel doelpunt konden we maken en een klinkende 1-12 overwinning mee naar 

huis genomen💪  

C1: De C1 reisde af naar Moordrecht waar het IJsselvogels C1 trof. Met invalster Sofie en reserves Zoë 

en Fenna op de bank waren we er helemaal klaar voor. Er werd goed geconcentreerd verdedigd 

waardoor IJsselvogels weinig ruimte kreeg. Helaas deed IJsselvogels dit ook iets te fanatiek bij Mees 

waardoor de elleboog van zijn tegenstander op de kin van Mees belandde en hierdoor een tand door 

zijn lip kreeg. Wissel, Zoë erin. Gelukkig hadden we Joeri die als team verzorger zich kon ontfermen 

over de gewonde Mees. De C1 ging fel door en er werden goede aanvallen gecreëerd en afgerond. 

Hierdoor werd er al snel uitgelopen naar een 3-7 voorsprong in de rust. De tweede helft was 

IJsselvogels een stuk scherper in het afronden van de kansen en kwam het terug naar 9-9.  

In de slotfase werd het tempo door beide teams opgevoerd en werden mooie acties gemaakt en 

afgerond. Met nog 1 minuut op de klok stond de C1 met 11-12 voor. De tegenstander verdedigde niet 

meer om zo de bal te krijgen na een schot.  De scheidsrechter vond dat de aanval niet snel genoeg 

ging waardoor er voor tijdrekken werd gefloten. Hierdoor kon IJsselvogels nog 1 keer een aanval 

opzetten waarbij een afstandsschot erin vloog. Eindstand 12-12. Goed gespeeld en hard gewerkt! 👌💪  

D4: Alo tegen de D4 (8-1) laat zich lastig uitleggen. We begonnen erg sterk, mooi spel waar de 

tegenstander het eerste kwartier weinig in te brengen had. Toch kwamen ze mooi voor. Daarna kwam 

onze tegenstander in hun spel en werden ze sterker en sterker, iets waar wij gewoon geen antwoord op 

hadden hoe hard we ook ons best deden. Dank aan de invallers die last minute opgetrommeld werden 

en door naar de volgende wedstrijd. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

De eerst 2 weken van december zijn de wedstrijdsecretariaten senioren en jeugd van Excelsior, en van  

de meeste andere verenigingen, hard bezig geweest om te organiseren dat er zoveel mogelijk teams 

op de zaterdagen in het beperkte tijdschema tussen 9.00 en 17.00 uur een wedstrijd konden spelen. 

Voor de wedstrijdsport, Excelsior 1 tot en met 6, gelden de resultaten niet voor de competitie, maar zijn 

het oefenwedstrijden. Voor de andere 3 seniorenploegen worden de uitslagen wel in het DWF 

ingevoerd, en zullen meetellen in het puntenwaarderingssysteem, op basis waarvan straks voor het veld 

de indelingen gemaakt worden. 

Excelsior 1 en 2 nemen deel aan een oefen-mini-competitie met Vriendenschaar, HKV/Ons Eibernest en 

KCR, waarin zij – na de nodige verschuivingen – de afgelopen 2 zaterdagen thuis speelden. 

Op 4 december speelden Excelsior 5 en 6 daarnaast een onderlinge wedstrijd, terwijl het geplande duel 

tussen GKV 3 en Excelsior 9 in Den Haag wel gewoon kon doorgaan. Voor Excelsior 3, 4, 7 en 8 waren 

trainingsuren beschikbaar. 

Op 11 december konden er gelukkig wat meer partijen gespeeld worden, vooral doordat we deze dag 

gebruik konden maken van de Kerkpolderhal. Alleen Excelsior 4 en 5 speelden niet, maar alle andere 

teams wel. 

In de Buitenhof leuke wedstrijden tussen als eerste Excelsior 6 en Triade 2, gewonnen door het 6e met 

15-13. Daarna een grote overwinning voor Excelsior 8 dat Velocitas 8 met 22-15 versloeg. Excelsior 2 

ging de hele wedstrijd gelijk op met Vriendenschaar 2, en eindigde ook gelijk met 17-17. Excelsior 1 

miste een paar dure kansen tegen Vriendenschaar 1, en verloor met 14-16. 

Ook gelijk eindigde Excelsior 3 in Hoek van Holland tegen ONDO 3 (12-12), terwijl Excelsior 7 en 9 

verloren. In Rotterdam was WION 5 veel te sterk voor Excelsior 7 (18-8), en het 9e verloor in 

Vlaardingen met 7-5 van Twist 6.  

Voor komende zaterdag waren alle seniorenwedstrijden echter na 17.00 uur gepland, en er zijn weinig 

alternatieve opties, dus vervallen de meeste wedstrijden.  

Hoe het verder zal gaan in januari is nog volslagen onduidelijk, en vooral afhankelijk van de corona-

maatregelen.  

Tot slot wil ik iedereen, scheidsrechters, tegenstanders, spelers, trainers, zaalwachten, bedanken voor 

de flexibiliteit om te wisselen van tijd en ook zaal. 

Willeke 

 

Junioren 

Deze afgelopen week konden enkele junioren die vroeg vrij waren alvast wat trainen op de vroege 

doordeweekse middag. Zaterdag waren de meesten wel vrij, dus kon er door beide junioren teams 

gespeeld worden. 

De A2 begon in Kerkpolder met 8 spelers aan de wedstrijd tegen TOP A7. In een leuke eerste helft met 

genoeg kansen liet het gebrek aan training zich terugzien in de afronding van onder andere enkele 

strafworpen, waardoor de rust ingegaan werd met een 2-4 achterstand. Na rust was het de A2 die als 

eerste scoorde, en even leken we er op en er overheen te gaan. Britt en Maya waren gelukkig 

beschikbaar om bij te springen, en met gezamenlijke inzet werd het een spannende wedstrijd. Het lukte 

telkens net niet om een reeks van punten neer te zetten, en ook TOP scoorde enkele kansen. Zo lukte 

het net niet om de achterstand in een winst om te buigen, wat resulteerde in een 7-8 einduitslag. 

Hierna trad de A1 aan in een vriendschappelijke wedstrijd tegen VEO A1, een team dat op het veld 

goed meedraaide in de 1e klasse. Een pittige opgave dus voor de A1, maar ook een leuke. Met Aniek en 

Lieselotte als invallers, en Maud die zelfs even bij de tegenstander meedeed, werd er echt gestreden, 

en bij rust stond het 8-10. In de tweede helft liep VEO verder uit en bleek waarom VEO 1e klasse speelt, 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

maar het bleef een leuke en sportieve pot. Iedereen zat er na de wedstrijd fysiek flink doorheen, maar 

zo hoort het ook, en bovenal was het een leuke en leerzame wedstrijd. 

Zoals het programma van volgende week (zaterdag 18 december) nu bekend is, speelt de A1 om 16:00 

(14:30 verzamelen) in Sporthal De Ridderhal tegen DVS A1 in een verkorte wedstrijd van 2x25 minuten. 

De A2 speelt om 13:00 (12:00 verzamelen) tegen Avanti. LET OP de locatie: Sporthal Gravenhout (De 

Poort 8, Nootdorp). Deze sporthal ligt naast de voetbalvelden van SV Nootdorp, en is dus een andere 

locatie dan in Sportlink staat! 

We snappen dat het ingewikkeld is dat het programma soms op het laatste moment nog wijzigt, maar 

als je al weet dat je een hele zaterdag afwezig bent kan je nu al je telefoon pakken en jezelf afmelden 

bij Thijs en je trainers, zodat de teams op tijd compleet gemaakt kunnen worden! Invallers bedankt!  

 

Jeugd 

Deze week zijn er geen mededelingen ontvangen. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Activiteiten Zaalcommissaris 

BELANGRIJK:  ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD DOORGAAN  

 

Excelsior is verplicht tijdens het gebruik van De Buitenhof voor een zaalcommissaris te zorgen.  

De eerste zaalcommissaris, meestal de dagdienst  B t/m F, opent de sporthal. Dit kan vanaf een half 

uur voor aanvang van de eerste wedstrijd met de sleutel. Dit zijn codesleutels en zijn geprogrammeerd 

wanneer Excelsior heeft ingehuurd. De daarop volgende zaalcommissarissen zijn steeds 

verantwoordelijk voor de tussentijdse overdracht aan zijn/haar opvolger. Uiterlijk een half uur na de 

eindtijd van de laatste wedstrijd dient de sporthal weer te worden afgesloten. 

De aanwijzingen van de zaalcommissaris moeten door iedereen worden opgevolgd. Wat doet de 

zaalcommissaris? 

1. Ontvangen van binnenkomende externe scheidsrechters: je bent het visitekaartje van Excelsior. 

2. Zorgen dat alle wedstrijden worden gespeeld! 

Als een kwartier voor de geplande aanvangstijd nog geen aangewezen scheidsrechter aanwezig is, een 

vervangende scheidsrechter vragen - zo mogelijk een andere aanwezige scheidsrechter, of in overleg 

met beide partijen, een derde persoon - indien noodzakelijk zelf de wedstrijd leiden. 

3. Zorgen dat het programma niet uitloopt!   

De wedstrijden en de rusttijden dus steeds op tijd laten beginnen en eindigen. Eventueel de duur van 

de wedstrijd inkorten: dit moet vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden gemeld (de eerste 

helft altijd normaal spelen, de tweede helft inkorten). 

4. De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en zorgen dat geen schade of 

verontreiniging wordt toegebracht aan het gebouw en de sportmaterialen. Wijs iedereen erop 

dat alle afval in de prullenbakken gedumpt moeten worden. 

5. Na afloop van de laatste wedstrijd regelen dat het laatst spelende team de palen en overige 

materialen op hun plek opruimt, en zorgen dat de kast van Excelsior op slot gaat en de 

bergingen worden afgesloten.   

6. Een kwartier na het einde inhuurtijd gaat het licht in de hal uit, en een half uur na het einde 

van de inhuurtijd moeten de kleedkamers verlaten zijn, en de hal afgesloten met de 

codesleutel. Zo niet, dan zal de gemeente de extra tijd in rekening brengen. 

De zaalcommissaris dient op de hoogte te zijn van: Waar / wat? 

a. het wedstrijdprogramma en de namen van de aangewezen scheidsrechters deze Korfpraat 

b. de plaats van de verbandtrommel   bergkast Excelsior 

c. de eisen die voor toegestaan schoeisel op de speelvloer gelden   geen straatschoenen! 

d. het gebruik van het scorebord/systeem van automatische tijdsignalering beheerdersruimte 

e. de instructies voor zaalcommissarissen deze Korfpraat 

 

- ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD DOORGAAN - 

Teams Speeltijden Wisselen 

Senioren 1 (met schotklok en 

jurytafel) 

2 x 25 minuten zuivere speeltijd met 5 

minuten rust 

na 2 doelpunten 

senioren/junioren 2 x 30 minuten met 5 minuten rust na 2 doelpunten 

aspiranten B en C 2 x 25 minuten met 5 minuten rust na 2 doelpunten 

pupillen D 2 x 25 minuten met 5 minuten rust na 12,5 minuut * 

pupillen E en F 4 x 10 minuten met 5 minuten rust Geen ** 

* vakwissel in de eerste helft na 12,5 minuten; in de rust wordt van speelrichting gewisseld. De spelers blijven dan in 

hetzelfde vak, maar wisselen van functie. Na 12,5 minuten in de tweede helft wordt weer van vak gewisseld. Voor 

rust neemt de thuisclub 2 x de uitworp, na rust 2x de bezoekende club. Vakwisseling is ook functiewisseling. 

** bij de E- en F-pupillen  worden na de wedstrijd strafworpen genomen (12 per ) 
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Wedstrijden 

Uitslagen zaterdag 11 december 

klasse  wedstrijd  Uitslagen   

1E Excelsior 1 - ONDO (G) 1     

R1F Excelsior 2 - Nieuwerkerk 3     

R4S Excelsior 6 - Triade 2 15 13 

S-037 Excelsior 8 - Velocitas 8 22 15 

A-032 Excelsior A1 - KCC/CK Kozijnen A3     

A-035 Excelsior A2 - TOP/LITTA A7 7 8 

B1F Excelsior B1 - KCR B1     

B-041 Excelsior B3 - DVS '69 B2 6 4 

D-048 Excelsior D1 - ODO D2 7 7 

D-049 Excelsior D2 - RWA D2 14 3 

E-079 Excelsior E1 - RWA E3 8 7 

klasse  wedstrijd      

R2L ONDO (G) 3 - Excelsior 3 12 12 

R2M ODO 2 - Excelsior 4     

R3R KCC/CK Kozijnen 6 - Excelsior 5     

S-045 WION 5 - Excelsior 7 18 8 

S-046 Twist 6 - Excelsior 9 7 5 

C1D IJsselvogels C1 - Excelsior C1 12 12 

C-043 Phoenix C3 - Excelsior C2 1 12 

C-046 Avanti/Post Makelaardij C5 - Excelsior C3 2 4 

D-051 KVS/Maritiem D2 - Excelsior D3 1 6 

D-055 ALO D2 - Excelsior D4 8 1 

E-082 ONDO (G) E6 - Excelsior E2 14 9 

F-043 Fortuna/Delta Logistiek F2 - Excelsior F2 10 4 

F-045 KVS/Maritiem F1 - Excelsior F3     

 

 

 

Excelsior 8 – Velocitas 8 

 

In deze onzekere tijden met constant veranderende maatregelen en een avond-lockdown vanaf 17:00 

uur was het fijn dat het 8e deze zaterdag toch een wedstrijd kon spelen. We speelden een 

thuiswedstrijd tegen Velocitas 8. Een nog onbekende tegenstander en het op het oog een wat ouder 

team. Een gefocuste voorbereiding (in de stad) en de haren weer strak gevlecht zo konden wij van start. 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

   

De eerste helft van de wedstrijd gaat redelijk gelijk op. We komen op 0-1 achterstand door een 

afstandsschot, maar gelukkig wordt dit al snel goed gemaakt door Leonie die een korte kans bij de paal 

er mooi in schiet. De tegenpartij moest het vooral van hun afstandsschoten hebben en wij zaten er dan 

net niet voldoende bij. Gelukkig wisten Wesley en Lynn ook twee mooie afstandsschoten erin te 

schieten en dit brengt de stand op 3-3. Nathan weet een goede korte kans te benutten, maar helaas 

krijgt Wesley een vrije bal tegen en deze wordt gescoord door de heer van Velocitas 4-4. Vervolgens 

ook nog een strafworp tegen, deze mag helaas ook niet ontbreken en ook deze wordt afgemaakt door 

Velocitas (toch een kannetje voor 17:00 uur). Met nog aardig wat afstandsschoten op de teller van 

Leonie 2x, Lynn, Thijs 2x en Wesley komt de ruststand uiteindelijk op 13-10. Nog niet erg uitgelopen, 

maar de tweede helft moet nog komen.  

 

Even een peptalk van Willeke en daarna weer aan de bak. In de tweede helft startten we niet helemaal 

scherp en de meiden laten helaas een aantal korte kansen door. Gelukkig is daar dan altijd onze flying 

Dutchman Nathan die dit ‘even’ rechttrekt met twee afstandsschoten, dit brengt de stand op 15-13. 

Vanaf nu wordt de wedstrijd eigenlijk verder afgemaakt met vele afstandsschoten aan de kant van 

Excelsior. Nog een wissel die net iets te snel ging en nog even moest wachten op nóg een fluitsignaal 

van de scheids, want om nou met vijf mensen in een vak verder te gaan is ook zo wat… We ronden de 

wedstrijd af met mooie afstandsschoten van Lynn 2x, Thijs 2x, Marit, Roxanne en Nathan. Uiteindelijk 

maken zij de stand tot een mooie score van 22-15.  

Al met al mag gezegd worden dat Het Vlaggenschip goed op schot was deze zaterdag. Nathan, Thijs 

en Lynn met respectievelijke aantallen, 5x, 4x en 4x gescoord, fantastisch en dat nog wel zónder te 

trainen…  
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Wedstrijden 

Wij willen Robert-Jan bedanken als scheidsrechter. Verder willen wij Daan bedanken voor het reserve 

zitten. Lars en Rachelle worden bedankt voor de mentale support vanaf de geblesseerde bank. 

Uiteraard eindigt dit stukje in een uiting van dank naar onze assistent-coach Erik van der Kramer en 

onze altijd parate en actieve coach Willeke Alberts, dank! 

 

Louter mooi Achtste, Vlaggenschip, het was weer een mooie zaterdag. Dat wij, ondanks de 

maatregelen van onze ministers toch nog maar veel mogen korfballen de komende tijd.  

Marit  
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 18 december 

Team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Emily, Iris, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Rik Ryan, Tjarko,, Wouter 

Iris, Anouk?  

3 
Demi, Femke, Jill K, Marieke, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Sven, Vito, Wayne 

  

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E., Pauline, Sharmaine 

Ben, Erik V, Frank, Jesse, Johan, Pim de J, Simon 

  

5 
Elke, Floor H, Floor de J,, Lotte 

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Pim V, Tim S 

VRIJ  

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Minoesch 

Bart, Daan, Kevin, Mart Pim S, Sander d H 

VRIJ  

7 
Anouk L, Bernice, Danique, Linda, Lucia, Yra 

Hessel, Jordi, Mark J, Rick H, Sander v V, Ties, Tim H 

VRIJ  

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

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

Rachelle, Leonie 

Lars 

Dame S7 

Heer S7 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien,, Fabien, Nathalie, Veronique 

Erik de K, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 

VRIJ  

A1 
Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  

Liekke Lieselotte (A2) 

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee, Ryanne 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 

 

Olivier 

 

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 
David, Martin, Thijs 

 Nathalie (C1) 
Micha (C1) 

B2 Britt, Cristina, Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Sofie Vo.   

B3 
Anne, Marlou, Sophie Ve. 
Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

 Zonne (C1) 
Jurjen (C1) 

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 
Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Elize Evi (C2) 

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Mijke, Sanne H., Stephanie 
Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

Björn Demian (C1) 

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 
Justin, Senne, Thomas, Vince 

 Sanne (C2) 
Marten (C2) 

D1 
Amber, Fiene, Milou, Roos, Yessica, Sem 
Jip, Jop, Rob 

  

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 
Anthony, Erik, Otis, Reinout 

 Milou (D1) 

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 
Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 

  

D4 
Erlijn, Fenna, Flore, Sanne v. N, Lieve 
Hugo, Sieme 

 Olivia (D3) 

Jens (D3) 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 
Daan, Ramon 

  

E2 
Britt, Dorien 
Eduard, Noud, Tom, Wouter  

VRIJ  

E3 
Ezra, Lizz 
Ivar, Krijn, Thomas P. 

  

F1 
Evi V, Sigi 
Arthur, Mika, Twan 

  

F2 
Dara, Fenne 
Daaf, Dex, Finn, Luuk 

  

F3 
Anouk, Elise, Puck, Tatum  Rufus  

 

 

 

 

 

AFBELLEN? (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een wedstrijd. 
De telefoonnummers worden alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de 
Korfpraat.  
Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris of dagdienst. 
* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00. 
Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na woensdag worden 
afgebeld. 

 Senioren-spelers Willeke  

 Junioren A spelers Thijs*  

 Aspiranten B spelers Jazz*  

 Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

 Aspiranten C spelers Okker*  

 Pupillen D spelers Robert  

 Pupillen D, E & F scheidsrechters Erik  

 Pupillen E & F spelers Nicole  
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Wedstrijden 

 Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 18 december      

       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

R2M Excelsior 4 - Erasmus 2 16:15 17:10       

R3R Excelsior 5 - KOAG 4 18:30 19:30       

S-045 Excelsior 7 - Nieuwerkerk 10 17:30 18:20       

S-046 Excelsior 9 - 't Capproen 3 19:45 20:40       

R2L Excelsior 4 - ?? 15:00 16:00   ?? Sporthal De Buitenhof 

B-040 Excelsior B2 - KVS/Maritiem B3 14:30 15:00 Merit Fabian M Sporthal De Buitenhof 

C1D Excelsior C1 - TOP/LITTA C2 09:30 10:00 Iris & Okker Robin vd K Sporthal De Buitenhof 

C-043 Excelsior C2 - Dunas C2 10:30 11:00 Elvira & Pauline Femke G Sporthal De Buitenhof 

C-046 Excelsior C3 - OZC C1 13:30 14:00 Johan & Nynke Joost G Sporthal De Buitenhof 

D-051 Excelsior D3 - Die Haghe D2 11:30 12:00 Robert & Martin Rick H Sporthal De Buitenhof 

D-055 Excelsior D4 - Nieuwerkerk D6 12:30 13:00 Marco & Fabien Kevin B Sporthal De Buitenhof 

F-043 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 08:30 09:00 Simon Milan (A1) Sporthal De Buitenhof 

F-045 Excelsior F3 - VEO F2 08:30 09:00 Moniek & Margreet Dani (A1) Sporthal De Buitenhof 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

1E KCR 1 - Excelsior 1 14:00 15:45 Ronald, Ronald ??hal, Ridderkerk zelf regelen 

R1F KCR 2 - Excelsior 2 13:00 14:30 Kelly ??hal, Ridderkerk zelf regelen 

  Erasmus 2 - Excelsior 3 08:30 09:40 Linda, Ryan sporthal Erasmus, Rotterdam zelf regelen 

R4S Paal Centraal 2 - Excelsior 6 aw 18:45 19:40       

S-037 KZ Danaïden  5 - Excelsior 8 14:00 15:20 Willeke Drie Oktoberhal, Leiden zelf regelen 

A-032 DVS '69 A1 - Excelsior A1 14:30 16:00 Danique De Ridderhal (Zaal 1 nieuw), Hendrik-Ido-Ambacht volgens schema 

A-035 Avanti/Post Makelaardij A4 - Excelsior A2 12:00 13:00 Marijn sporthal Gravenhout, de Poort 8, Nootdorp Ryanne, Gijs, Jay 

B1F IJsselvogels B1 - Excelsior B1 11:45 13:05 Jazz & Vito Zuidplas, Moordrecht regelt contactouder 

B-041 HKV/Ons Eibernest B1 - Excelsior B3 10:00 11:00 Yara HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelt contactouder 

D-048 IJsselvogels D2 - Excelsior D1 08:00 09:00 Marieke, Maaike,Janneke Zuidplas, Moordrecht regelt contactouder 

D-049 ONDO (G) D4 - Excelsior D2 13:00 14:00 Lisette & Nicole De Hoekstee, Hoek van Holland regelt contactouder 

E-079 Refleks E2 - Excelsior E1 08:30 09:15 Pim & Maud De Schilp, Rijswijk regelt contactouder 

E-085 ODO E5 - Excelsior E3 09:00 09:45 Astrid & Britt & Josyne De Hofstede, Maasland regelt contactouder 

F-036 Valto F1 - Excelsior F1 10:15 11:00 Maarten, Zoë & Fenna Vreeloo (Hal 2), De Lier regelt contactouder 

jurytafel voorzitter (vz), tijdwaarneming (tw), schotklok (sk)     zaalcommissaris 

n.v.t. -     Dagdienst: Lotte 
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  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof Brahmslaan   

11:15 – 12:15        Pinguïns 11:15 - 12:15 

          

17:30 - 17:45 
  

E1, E2, E3 

F1, F2, F3 

    
  

  

D1, D2 

 
17:30 - 17:45 

17:45 - 18:00 

E1, E2, E3 

F1, F2, F3 

17:45 - 18:00 

18:00 - 18:15 
A2 

C3 

D4 

C1 

D1, D3 

B2 

D3, D4 

B3 

C2 
 

18:00 - 18:15 

18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 

18:30 - 18:45 

B2, B3 

D2 

C1 

B1 

18:30 - 18:45 

18:45 - 19:00   18:45 - 19:00 

19:00 - 19:15 

S7, S8 
A1 

B1 

A2 

C2, C3 
  S5, S6  

19:00 - 19:15 

19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 

19:30 - 19:45 
  

S3 

A1 

19:30 - 19:45 

19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 

20:00 - 20:15 

    S3, S6 

S7, S8 

roulerend 

met S4, S9 

     

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 20:45 - 21:00 

21:00 - 21:15 

    

S1, S2 

S4, S9 

roulerend 

met S7, S8 

     

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 

22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 

 

Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 

Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 

Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 

 

 

Trainingstijden zaal 
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DE VERENIGING 

DA GEL IJ KS  BESTU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTU URSLEDE N  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIA AT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDEN A DMIN ISTR AT IE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTRO UWE NSPERSO ON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMM OD A TIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBS ITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME D IA  

   

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. 

REDAC T IE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marit Nieuwerf, 

Sabine Nolet 

KO P IJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

CON TAC T  

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 

za 27-11-2021 start zaalcompetitie 

  

  

  

 

Kalenders & roosters 
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