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Woordje van de voorzitter 

Net als vorig jaar vlak voor kerst gaat de binnensport weer volledig op slot. Konden we de afgelopen 

weken nog tot 17.00 uur trainen en beperkt op zaterdag wedstrijden spelen, de komende weken zit dit 

er helaas niet meer in.  Door de diverse TC's  is de afgelopen weken erg veel werk verzet om zoveel 

mogelijk iedereen te laten sporten, de komende weken liggen er weer nieuwe uitdagingen op hun te 

wachten. Binnen de nieuw maatregelen zijn er nog mogelijkheden om buiten  ( tot 17.00 uur ) wel te 

trainen en tot 17 jaar onderling wedstrijden te spelen.  De komende week gaan zij kijken hoe zij dit 

gaan invullen. Wat hierbij meespeelt is, dat de komende 3 maanden het kunstgras voor het clubhuis 

niet te gebruiken is i.v.m. de herindeling.  We gaan dan ook in overleg met DES, om de ruimte die er is 

te verdelen en zo optimaal als dat kan te gebruiken. 

Laten we ondanks alles met elkaar deze lastige periode weer door zien te komen. Weet elkaar te vinden 

via alle sociaal media die er voorhanden is  

 

Het Bestuur wenst iedereen binnen de mogelijkheden die er zijn Fijne Feestdagen. 

 

 

Praatjes en mededelingen 

Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit 

jaar. 

Laten we de momenten dat we samen konden zijn 

daarom koesteren. 

We wensen jullie heel veel 'samen' en gezelligheid in 

het nieuwe jaar. 
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Finale Update Grote Clubactie 2021 

 

 

Plek Verkoper Team 
Aantal 

Loten  
Plek Verkoper Team 

Aantal 

Loten 

1 Olivia  D3 100 29 Fenna  D4 14 

2 Evi  C2 88 30 Jip  D1 14 

3 Reinout  D2 45 31 Britt  E1 14 

4 Tess  D2 44 32 Romy  B1 13 

5 Twan  F1 43 33 Marten  C2 13 

6 Thomas  D3 41 34 Jurjen  C1 10 

7 Krijn  E3 40 35 Ezra  E3 10 

8 Eduard  E1 38 36 Sanne  C3 9 

9 Arthur  F1 32 37 Mika  F1 9 

10 Femke  C2 30 38 Sanne  D4 8 

11 Lizz  E3 28 39 Nick  B3 8 

12 Mees  C1 25 40 Dorien  E3 8 

13 Anthony  D2 24 41 Daaf  F2 8 

14 Jop  D1 24 42 Fenne  F2 8 

15 Sophie  E1 24 43 Otis  D2 7 

16 Tom  E1 24 44 Nora  E2 7 

17 Erlijn  D4 23 45 Hannah  E3 6 

18 Evi  F1 21 46 Britt  B2 5 

19 Evi  D2 19 47 Demian  C1 5 

20 Elize  C1 19 48 Beau  D3 5 

21 Fenna  B1 18 49 Jens  D3 5 

22 Thomas  C3 18 50 Job  nvt 5 

23 Sem  D1 18 51 Yara  C1 4 

24 Ivar  E3 17 52 Erik  D2 4 

25 Cyara  D3 15 53 Mijke  C2 4 

26 Milou  D1 15 54 Björn  C2 3 

27 Thomas  E3 15 55 Luuk  F2 2 

28 Sofie  C3 14     
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Eindstand Grote Clubactie 

Op 30 november sloot de verkoop van de Grote Clubactie-loten en konden we de terugkijken op een 

geslaagde actie. Met 1.154 loten hebben we ons doel ruimschoots overtroffen en hebben we 2.714,76 

verdiend voor de club. Dat kon zeker niet zonder alle topverkopers die we hadden binnen de 

vereniging. Hartelijk dank iedereen en we zijn hardstikke trots op jullie! De jeugdleden met hun 

verkoop is hiernaast terug te zien. Elke verkoper die 20 loten of meer verkocht heeft, heeft van de 

Grote Clubactie ook een e-mail ontvangen met een oorkonde en leuke kortingsacties. 

Ook willen we iedereen hartelijk danken die loten gekocht heeft. Inmiddels is de trekking geweest en is 

de uitslag bekend. Bij online verkopen krijg je bij een prijs automatisch een e-mail om je lotnummers te 

controleren, maar dat kan je ook op https://lotchecker.clubactie.nl/ doen. 

Nogmaals, dank voor iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft en tot volgend jaar! 

 

Erik, Leen en Micke 
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Senioren 

Helaas is Nederland weer in een lockdown, waardoor ook sporten binnen en ook buiten in 

teamverband niet meer mogelijk is. Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 t/m 4 nog wel 

oefenwedstrijden, en verder ging alleen de competitiewedstrijd van Excelsior 8 door. In Leiden werd na 

een gelijkopgaande wedstrijd net met 16-14 verloren van KZ Danaïden 5. Hanna, Linda en Mark 

bedankt voor het meegaan als invaller/ reserves 

De lockdown duurt in elk geval tot en met 14 januari 2022, en aansluitend zullen er op 15 januari dan 

nog geen wedstrijden gespeeld gaan worden. Met andere woorden, de bal ligt bij jullie zelf om in deze 

situatie fit proberen te blijven, en dan wachten we af of en hoe we deze winter nog in de zaal gaan 

spelen. 

Succes, en ondanks alle beperkingen alvast fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling gewenst. 

Willeke 

 

Junioren 

Dit weekend stonden de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar op de agenda. In afwachting van wat 

de persconferentie voor de zaalsport zou betekenen, traden beide A teams nog eenmaal aan. 

Allereerst vertrok de A2 met Nico als reserve richting Nootdorp om tegen Avanti te spelen in een voor 

ons onbekende hal. Voor de thuisblijvers werd de score bijgehouden in de ouderapp, zodat ook de 

coaches geen blik op het scorebord hoefden te werpen. Twee snelle goals van Jay zorgden voor 0-2, 

waarna het scoren even stokte en Avanti het overnam en binnen een kwartier uitliep naar 5-2. Gelukkig 

kwam de A2 weer beter in de wedstrijd. Er werd meer druk gezet in onze verdediging en verdedigende 

rebounds waren voor ons. De A2 nam ook de aanval weer over, zodat het na de 5-3, van Thom, de 5-4 

van Jay en de 5-5 van Gijs nog voor rust alweer gelijk stond. Avanti scoorde er nog eentje, waardoor de 

rust ingegaan werd met een 6-5 tussenstand. Na de rust werd het 7-5, maar net als in de eerste helft 

stapte Jay op de brommer -zo zijn tegenstander voorbij- en legde hij er in korte tijd twee in, 7-7, 

waarna ook Thom zijn schot gevonden had en het 7-9 werd. Sander legde de 7-10 erin, waarna er even 

een periode van droogte volgde. Via de 8-11 van Thom, kwam Avanti nog eenmaal terug tot 9-11. Zou 

de eindfase spannend worden? Het verlossende antwoord kwam van Maud: 9-12. Avanti kon nog 

eenmaal scoren maar de overwinning was binnen: 10-12! 

Vanuit Nootdorp vertrokken Nico, Aniek en Lieselotte naar Hendrik Ido Ambacht voor de wedstrijd van 

de A1 tegen DVS ’69 A1. Omdat de wedstrijd voor 17:00 klaar moest zijn werd hier 2x25 minuten 

gespeeld. Onder leiding van invalcoach Edith werd een 5-9 overwinning behaald. 

Het jaar 2021 zit er bijna op. De komende weken gaan de zalen in lockdown. Voorlopig dus geen 

binnen-activiteiten, anders dan het eten van de kersttol, het stukje wild en de oliebollen. Houd de apps 

en de website in de gaten voor korfbalactiviteiten die wellicht aan het begin van het nieuwe jaar toch 

nog georganiseerd worden, al zal dat met de verbouwing van onze veldaccommodatie en de eindtijd 

van 17:00 nog een flinke creatieve uitdaging vormen. Fijne feestdagen allemaal, blijf gezond en tot in 

het nieuwe jaar! 

 

Jeugd 

Deze week zijn er geen mededelingen ontvangen. 

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Berichten uit de teamapps 

F2: 

Vandaag mocht de F2 thuis spelen tegen KVS. Ze begonnen gelijk flitsend en in een min van tijd 

stonden we met een paar doelpunten voor. We liepen uit naar 3-6, maar daarna ging het bij KVS beter 

lopen en kwamen ze via 6-6 langszij. Daarna was het een gelijk opgaande wedstrijd waarbij KVS steeds 

net wat eerder scoorde. In het laatste kwart stonden we steeds met 3 tot 2 doelpunten achter. Maar 

met een uiterste krachtsinspanning konden we tot 13-13 gelijk komen. In de laatste spannende minuut 

kon de bal aan beide kanten erin vallen, maar was het KVS die de 13-14 eindstand bepaalde. Helaas net 

verloren, maar wel echt een wedstrijd om trots op te zijn en met 13 doelpunten een prima prestatie! 

Fijne feestdagen! 

F3: 

De F3 speelde vandaag tegen Veo. We begonnen weer heerlijk fanatiek en energiek. Veo had eigenlijk 

een beetje geluk want wat een kansen hadden wij zeg. De een na de ander vloog op of om de korf. 

Uiteindelijk na een minuut of tien gooiden we de eerste erin. Daarna liepen we al snel uit naar 3-0 

waardoor zij hun Superspeler mochten inzetten. Hier hadden we een klein beetje moeite mee maar 

werd de wedstrijd wel weer spannend.     Het heeft zelfs even 5-4 gestaan. Gelukkig lieten wij ons niet 

uit het veld slaan en bleven we hard werken. Hierdoor wonnen we met 7-4.   Alvast hele mooie dagen 

toegewenst! 

E3: 

De E3 mocht vandaag tegen het altijd lastige odo. Vroeg in de ochtend korfballen is wel eens lastig 

voor de e3 maar gelukkig waren we deze keer goed wakker en begonnen sterk in de eerste 10 min. We 

verdedigde goed en haalde regelmatig de bal er tussen uit en we scoorde ook nog eens ook! Een 

prachtig afstand schot van Thomas die hiermee zijn eerste doelpunt maakt in zijn korfbal carrière. Goed 

gedaan Thomas!     . We bleven na die eerste 10 min gelukkig wel goed doorspelen en kregen allemaal 

veel kansen om te scoren maar gooide die er helaas net naast. Wat erg leuk was om te zien dat we 

regelmatig de bal ook echt gingen afvangen. Hierdoor kregen we nog meer kansen! De laatse 20 

minuutjes werd het wel steeds lastiger om goed de tegenstander te volgen en goed te blijven 

verdedigen, de concentratie van de eerste 10 min was een beetje weg en Odo kreeg steeds langer de 

bal in handen en hier en daar ook kansen om te scoren. Je begrijpt het al, de laatste minuten waren 

heeeeeel spannend, konden we de 0-1 vasthouden?  Ging Odo scoren? Konden wij misschien nog 

scoren? Ouders en coach waren vol spanning aan het kijken hoe onze toppers het de laatste minuten 

vol hielden en met 0-1 de wedstrijd naar zich toe trokken. Super goed gedaan e3! Hier mee was het 

niet alleen Thomas zijn eerste doelpunt maar ook meteen de match winnaar! Hoe leuk is dat. Dat 

verdient een feestje, gelukkig was lizz jarig geweest en kregen we een wel verdiende zelf gebakken 

cupcake. Lekker hoor Lizz! Nu konden we tevreden naar huis en hele mooie feest dagen tegemoet 

gaan.                    Veel plezier allemaal!!!! 

C2: 

De C2 mocht vandaag opnieuw tegen Dunas. Deze tegenstander hebben we op het veld al 2x gehad en 

ook een oefenwedstrijd tegen gespeeld. Geen onbekende dus, maar nog nooit van gewonnen. We 

spraken af om er vol voor te gaan en dat deed de C2. We hebben geknokt als team. In de rust stonden 

we nog achter maar door maar door te blijven gaan en erin te blijven geloven konden we deze 

wedstrijd eindelijk de winst pakken. 10-7 fijne feestdagen allemaal!                          
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C3: 

De c3 begon vandaag scherp  met binnen de 15 seconden de 1-0 al op het scorebord wat een mooie 

wedstrijd beloofde de 2-0 volgde al snel wat een monster scoren deed verwachten helaas werd O.Z.C. 

een beetje wakker en gingen wij het spel iets te makkelijk spelen maar er waren zeker kansen op de 3-0 

door een paar vervelende doorloopballen tegen te krijgen werd de ruststand met een spannende 

eerste helft 2-3 na rust werd het wel snel 2-4 maar met 2 simpele aanvallen van onze kant (hoe 

makkelijk kan het spelletje eigenlijk ook zijn)4-4 en liepen we eigenlijk daarna weer uit tot 6-4 beide 

teams bleven er voor strijden en met nog 7 minuten te gaan waren de doelpunten nog steeds niet op 

van 6-5 gingen we ondanks de vermoeidheid  naar 7-5 daarna ging de vermoeidheid goed toe te slaan 

en duurde wedstrijd eigenlijk 3 minuten te lang waardoor we in de laatste 10 seconden nog 7-7 op het 

scorebord te zien kregen  jammer maar echt een leuke pot tegen een sterke tegenstander mogen we 

wel zeggen aan het einde van de wedstrijd is het misschien wel een terechte uitslag zonder verliezers 

iedereen hele fijne dagen en tot volgend jaar thuis tegen Valto  

C2 bedankt voor het invallen 

B2: 

De B2 begon vol enthousiasme aan de wedstrijd. KVS had geen kans om in de wedstrijd te komen. De 

meiden van de B2 stonden hun mannetje. Een hele mooie 12-8 overwinning! Fijne dagen en groetjes 

van invalcoach Pauline  

D3: 

De D3 speelde vandaag de beste wedstrijd van het jaar tegen koploper Die Haghe D2. 

Met snel rondspel werden veel diepteballen gecreëerd, verre schoten gescoord, en na de afvang 

gingen de D3-spelers voor de “gewone” doorloop. Bij rust hadden we al meer gescoord dan we eerder 

dit jaar in een hele wedstrijd deden, en gingen met 7-5 de kleedruimte in. 

Daarna ging het in de 2e helft nog makkelijker,  soms iets teveel voor eigen succes, soms zo druk bezig 

met ballen er tussenuit halen dat we vergaten dat onze tegenstander vrij stond bij de paal. En soms een 

verre bal schieten waarbij de coach schreeuwde: “vasthouden!”… en dan raakschieten waardoor de 

coach een beetje bedremmeld stond te kijken… en het werd 12-7! Dat is nog eens op een lekkere 

manier de winterstop ingaan! Klasse gedaan, Luz, Yannick, Beau, Cyara, Jens, Kai, Olivia, Sanne en 

Thomas!  

F1: 

De F1 speelde vanmorgen uit in De loer tegen het plaatselijke Valto. Deze vereniging was zo vrij om de 

wedstrijd van de F1 live te filmen waardoor het thuis gebleven publiek toch van de toppers kon 

genieten. En genieten konden ze, alleen moest de F1 eerst een wake-up call krijgen. Oftewel 3-0 achter 

komen. Daarna probeerde de F1 het heft in handen te nemen en door doelpunten van Mika, Sigi & Evi 

stonden het 4-3 en het bleef stuivertje wisselen tot aan de rust 7-6 in het voordeel van Valto. Gelijk na 

rust maakte Sigi de gelijkmaker en toen brak er een fase aan dat het continue stuivertje wisselen was. 

Bij 10-9 voor Valto was het Twan die de 10-10 maakte. Maar in de laatste 10 minuten gaf Valto nog een 

keer gas en liep in één keer uit naar 14-10, maar toch toonde de F1 van Excelsior (weer) veerkracht, Sigi 

& Evi maakte het weer spannen, maar het laatste woord was voor Valto en zij wonnen, uiteindelijk, 

verdiend met 15-12. Weer een leuke en leerzame wedstrijd voor onze jonge toppers. Namens deze 

toppers wens wij iedereen, ondanks de weer zwaardere maatregelen, hele fijne Kerstdagen en toch een 

goed en hopelijk gezond 2022…  

D1: 

De D1 moest om 8:00 vertrekken, om om 9:00 in Moordrecht aan te treden tegen de IJsselvogels. De 

start was iets minder want al snel stonden we op 3-1 achterstand, maar gaandeweg de wedstrijd bleek 
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het een gelijk opgaande pot te zijn. De D1 speelde goed samen en er waren leuke acties te zien. Er 

werd hard gewerkt door de D1. Een mooie actie tussen Sem en Fiene, zorgde voor de 3-2. Na een 

aantal aanvallen scoorde Fiene met een prachtig afstandsschot de 4-3.  In de tweede helft kwamen we 

helaas verder op achterstand en werd het 6-4. Amber scoorde een hele mooie, belangrijke en haar 

eerste wedstrijd goal, wat er voor zorgde dat we op 6-5 kwamen.  

Kort daarna volgde opnieuw een mooie actie tussen Sem en Amber wat maakte dat het 6-6 werd. Het 

is nu nog 5 minuten op de klok en het staat 7-6. De spanning is om te snijden, want beide ploegen 

willen winnen. IJsselvogels wisselt 5 spelers in de laatste minuten, maar dat mocht niet baten. 

Sem maakte in de laatste halve minuut van de wedstrijd de gelijkmaker: 7-7.  

E1: 

De E1 mocht tegen Refleks. Excelsior nam al hun energie mee naar de wedstrijd want het ging als een 

raket van start! Binnen een mum van tijd stond het 0-5 voor Excelsior. Het leek of ze bij Refleks al aan 

de vakantie dachten want wij bleven ze maar scoren. De uiteindelijke monsterscore kwam uit op 9-22 

voor Excelsior. Daarmee kunnen we de kerstvakantie wel mee in!! Een trotse coach! Erg goed gedaan 

allemaal!  

D2: 

De D2 mocht vandaag lekker uitslapen. Dat kwam goed uit want de D2 had gisteren een gezellig 

gourmet feestje bij Reinout thuis. 

Voor de wedstrijd waren de Kids best druk dus lisette en ik hadden onze twijfels over de wedstrijd. 

Maar het fluitje ging en de D2 begonnen heel scherp. Er werd goed verdedigd. De opdracht was overal 

erbij zijn en dit deden jullie. In de aanval werd er leuk gespeeld en de leukste doelpunten met 

 goed samenwerken werden gescoord. 

Na 2x 25 minuten stond het scorebord op 3-15. Het leuke is dat iedereen heeft gescoord. 

Top gedaan D2      

Hopelijk mogen we weer op 15 januari       
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Sfeer impressie Excelsior C1 – TOP-LITTA C2 

 

Daar aanmoedigen vanaf de ruime tribune  helaas niet 

toegestaan was van overheidswegen nam een deel van de 

ouders van onze C1 helden plaats bij Mookies om onder het 

genot van een kopje koffie of thee vanachter glas de wedstrijd 

te volgen. Wat een rust moet dat zijn voor de kids want 

sommige ouders willen nu eenmaal graag nogal eens luid 

aanmoedigen      .  Maar het blijft vreemd zo achter glas kijken, 

lijkt wel of we Bokito in Blijdorp  bezochten. Maar alles beter 

dan niet sporten want de kids hadden er duidelijk zin in. 

De tegenstanders van TOP 

hadden wel een reputatie 

die er niet om loog, de 

voorgaande 2 wedstrijden 

in deze competitie waren 

steeds met 21-2 gewonnen. Maar daar trekt deze C1 zich 

natuurlijk niets van aan. Ze begonnen goed en alhoewel TOP het 

eerste scoorde liep het aanvankelijk goed gelijk op. De doorlopen 

van TOP wilde niet zo lukken waardoor ze ondanks vele pogingen 

hier niet veel wisten te scoren. Maar ondanks dat beide teams 

redelijk aan elkaar gewaagd waren kon Excelsior alleen aan het 

begin de tussenstand soms gelijk krijgen. Met name in de tweede 

helft liep TOP verder uit en leek de aandacht bij Excelsior af en toe 

te verslappen. Waar TOP dan vaak weer gebruik van wist te maken. De algemene indruk van deze 

verslaggever was dan ook dat de spelers van TOP terecht wonnen maar Excelsior C1 heeft het ze zeker 

niet makkelijk gemaakt.  

De ouders achter het glas waren het er dan ook over eens dat ze een goede wedstrijd hadden 

gespeeld, jammer dat het nu weer even rustig wordt. 
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Uitslagen zaterdag 18 december 

klasse  wedstrijd  Uitslagen   

R2L Excelsior 3 - DES (D) 3 

  

R2M Excelsior 4 - Erasmus 2 

  

R3R Excelsior 5 - KOAG 4 

  

S-045 Excelsior 7 - Nieuwerkerk 10 

  

S-046 Excelsior 9 - 't Capproen 3 

  

B-040 Excelsior B2 - KVS/Maritiem B3 12 8 

C1D Excelsior C1 - TOP/LITTA C2 4 8 

C-043 Excelsior C2 - Dunas C2 10 7 

C-046 Excelsior C3 - OZC C1 7 7 

D-051 Excelsior D3 - Die Haghe D2 12 7 

D-055 Excelsior D4 - Nieuwerkerk D6 12 1 

F-043 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 13 14 

F-045 Excelsior F3 - VEO F2 7 4 

klasse  wedstrijd      

1E DES (D) 1 - Excelsior 1   

R1F DES (D) 2 - Excelsior 2   

R4S Paal Centraal 2 - Excelsior 6   

S-037 KZ Danaïden  5 - Excelsior 8 16 14 

A-032 DVS '69 A1 - Excelsior A1 5 9 

A-035 Avanti/Post Makelaardij A4 - Excelsior A2 10 12 

B1F IJsselvogels B1 - Excelsior B1 8 6 

B-041 HKV/Ons Eibernest B1 - Excelsior B3 9 6 

D-048 IJsselvogels D2 - Excelsior D1 7 7 

D-049 ONDO (G) D4 - Excelsior D2 3 15 

E-079 Refleks E2 - Excelsior E1 9 22 

E-085 ODO E5 - Excelsior E3 0 1 

F-036 Valto F1 - Excelsior F1 15 12 
 

 

 

  

Wedstrijden 
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Opstellingen 

Zaterdag ?? 

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 

  

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 

  

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Minoesch 

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

  

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

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

  

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

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

  

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

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

  

A1 
Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  

  

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee, Ryanne 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 

  

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

  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

E1 
Hannah, Nora, Sophie 
Daan, Ramon 

  

E2 
Britt, Dorien 
Eduard, Noud, Tom, Wouter  

  

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   

 

 

 

 

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 ??      

       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: 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 – 261 19 25 

WEBSITE  

Site: http://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: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marit Nieuwerf, 

Sabine Nolet 

KOPIJ  

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 

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 

  

  

  

  

 

Kalenders & roosters 
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