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https://www.topdesk.com/nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
http://www.015rijopleidingen.nl
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net/
http://www.malthasport.nl/
http://www.lennekemeijer.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.zantmanglas.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.suzukidelft.nl
http://www.bjornd.nl
http://www.esfiscaal.nl/
http://www.g-kracht.com/
http://www.servintec.nl
http://www.wasmachinehuis.nl
http://www.wooningairco.nl
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Verslag bestuursvergadering 7 februari 

Maandag 7 februari heeft het bestuur weer vergaderd, zoals zij met regelmaat doet. 

Een aantal onderdelen zijn besproken. Zo heeft Nelleke als bestuurslid Technische Zaken de laatste 

stand van zaken met het bestuur gedeeld. 

Verder hebben we van de bond een mailtje gekregen waarin staat dat we de KT2 trainingen waarvoor 

we in 2017 hebben betaald, per se dit seizoen moeten gebruiken, en dat ze anders vervallen. WIj willen 

in september deze trainingen doen, dus daar moeten we met de bond over onderhandelen. 

We zijn als bestuur ook bezig met het ontwikkelen en uitproberen van een vrijwilligersbeleid. Het doel 

hier van is het zorgen dat alle benodigde taken voor het spelen van onze mooie sport, zoals fluiten en 

coachen, gevuld worden. We zullen het plan en eventuele testresultaten delen op de ALV. 

Over de ALV gesproken, de voorlopige datum hiervoor is 11 april. Er zal nog een formele uitnodiging 

geplaatst worden. 

Ten slotte heeft het bestuur nog wat zaken rondom de inrichting van het sportpark besproken, onder 

andere de locatie van het scorebord. 

 

Vertrouwenspersonen bij CKV Excelsior 

We willen bij Excelsior dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar de vereniging komt. 

Hier doen we dan ook ons best voor! Toch kan het voorkomen dat iemand met een probleem 

rondloopt en dat niet goed weet te delen. 

Daarom zijn er bij Excelsior vertrouwenspersonen, die je een mailtje kunt sturen 

op vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl  

De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met informatie. 

Je kunt meer hierover lezen op de website via ClubInformatie > Vertrouwenspersoon of via deze 

link: https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon# 

 

  

Praatjes en mededelingen 

mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
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Herinrichting Sportpark Biesland 

De herinrichting van Sportpark Biesland is in volle gang. De jeu de boule baan naast ons clubhuis wordt 

vervangen door een mooie groenstrook. De plannen hiervoor zijn inmiddels ook bekend. 

Ook komt er op de hoek van ons nieuwe hoofdveld een groene zitplek, met rondom 4 bankjes! 
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Kampreünie 
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Wedstrijden 

Senioren 

Donderdag 10 februari stonden nog 2 inhaalwedstrijden op het programma, thuis speelde Excelsior 2 

tegen VEO 2, en wist na een 7-10 achterstand in de rust de wedstrijd in de 2e helft helemaal om te 

keren via een 14-11 tussenstand werd een flinke 19-15 overwinning geboekt. 

Tegelijkertijd speelde een Excelsior 5/6 combinatie in De Lier tegen het zeer zuiver schietende Valto 3, 

en leed een 28-11 nederlaag. 

Afgelopen zaterdag alleen positieve resultaten in de thuiswedstrijden, te beginnen met Excelsior 3 

tegen Fortuna 4, uitstekend gefloten door Bertjan. Dit werd een gelijk opgaande strijd gedurende de 

hele wedstrijd; Simon werd ingezet voor meer reboundkracht, en in een bijzonder spannende eindfase 

schoot Yara binnen de laatste minuut bij 14-14 de winnende treffer erin. 

Minstens zoveel strijd in de daaropvolgende wedstrijd tussen Excelsior 4 en Twist 2 uit Vlaardingen. 

Invallers in 4 waren Bertjan in de eerste en Robin in de tweede helft. Voor rust schoot het 4e niet zuiver 

en het keek halverwege tegen een 4-8 achterstand aan. Na rust werd het verschil steeds kleiner 

gemaakt, en tegen het veel fittere Twist moest daar heel hard voor worden gewerkt, en dat leidde ook 

hier tot een gelijke stand in de spannende eindfase, waarin Jesse het winnende doelpunt maakte: 13-

12. 

Daarna behaalden Excelsior 8 en 5 gemakkelijke overwinningen: Het 8e ging rusten met een 8-8 gelijke 

stand, maar haalde in de 2e helft flink door naar een 22-11 overwinning. Excelsior 5, met Jill na lange 

tijd weer in haar eerste wedstrijd, ontving Kinderdijk 3, en liep ondanks een aantal gemiste strafworpen 

regelmatig uit naar een 19-11 winst. 

De wedstrijd van Excelsior 9 ging niet door vanwege het afmelden van GKV 3. 

In de uitwedstrijden waren de resultaten minder florissant.  

Excelsior 1 en 2 speelden in Den Haag tegen Achilles 1 en 2, en beide teams waren deze zaterdag 

jammer genoeg niet opgewassen tegen deze tegenstanders. Eerst verloor het 2e met 23-14 van Achilles 

2, en ook het 1e deed het niet veel beter met een 29-21 nederlaag. Hopelijk kunnen zaterdag tegen 

DES in Den Hoorn de punten wel binnengehaald worden. 

Excelsior 6 moest op een bijna nachtelijk tijdstip (de horeca moet sluiten, maar de sport gaat door) nog 

in Dordrecht spelen tegen Movado 4. Gelukkig waren er voldoende invallers om mee te gaan (Femke, 

Demi en Lucia, en staf Jop, Joost en Lysanne), maar meer dan een 16-12 nederlaag zat er niet in bij 

deze laatste wedstrijd van Hanna. 

Het enige puntje werd behaald door Excelsior 7 dat in Pijnacker tegen Avanti 9 een 15-15 gelijkspel in 

de wacht sleepte. 

Aanstaande zaterdag is voorlopig weer de laatste wedstrijd voor de meeste seniorenteams, want 

vanwege de voorjaarsvakantie ligt de competitie 2 weken stil. Alleen Excelsior 3 speelt nog op dinsdag 

22 februari, en Excelsior 9, en misschien Excelsior 6 spelen op 26 februari. Dan starten de wedstrijden 

weer op 12 maart tot en met 2 april. 

De teams Excelsior 1 t/m  6 moeten er daarna rekening mee houden dat op 9 en 16 april 

promotie/degradatiewedstrijden in de zaal volgen, en dat dan op 23 april de veldcompetitie al weer 

start. 

Een druk programma dus in maart en april, ik hoop dat jullie er allemaal rekening mee kunnen houden. 

Maar eerst vooral succes gewenst in de laatste competitieronde in februari. 

Willeke 

 

Junioren 

De A2 begon de wedstrijd tegen VEO A3 met Dani en Piet als invallers. Na de voorbereidende woorden 

van Mario begon de eerste aanval met Gijs, Jay, Lieselotte en Maud met twee goals van de dames. Na 

Wedstrijdsecretariaat 
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de vakwissel namen Leo, Thom, Aniek en Dani de aanval over, en via een strafworp van Thom werd de 

voorsprong behouden. 3-1. Er werden veel ballen onderschept nog voordat VEO überhaupt een aanval 

kon opzetten, waardoor de voorsprong voor rust via Jay, Maud en Aniek werd uitgebreid naar 6-2. Met 

de ingevallen Piet erbij speelde de A2 ook na rust een goede wedstrijd. Er werd veel onderschept en 

makkelijk gescoord. We zagen enkele leuke combinaties, er werd goed samen gespeeld. Lieselotte was 

op schot en werkelijk alles vloog er in: schoten, vrije ballen, doorlopen… VEO kwam nog eenmaal terug 

tot 10-6, maar daarna was het via goals van Piet, Thom en Dani een uitgemaakte zaak. Een hele mooie 

14-7 overwinning was het resultaat!   

De wedstrijd van de A1 ging helaas niet door, aangezien Thor geen voltallig team op de been kon 

brengen. Volgende week de uitwedstrijd tegen Fortuna, waartegen vorige week na een spannende 

wedstrijd nipt verloren werd. Voor de A2 staat de wedstrijd in Sassenheim tegen TOP op het 

programma. 

 

Jeugd 

Geen mededelingen. 

 

 

  

Wedstrijden 
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Uitslagen zaterdag 12 februari 

 
  

     
klasse  wedstrijd  uitslagen     

R1F Excelsior 2 - VEO 2 19 15   

R2L Excelsior 3 - Fortuna/Delta Logistiek 4 15 14   

R2M Excelsior 4 - Twist 2 13 12   

R3R Excelsior 5 - Kinderdijk 3 19 11   

S-037 Excelsior 8 - Fiks 7 22 11   

S-046 Excelsior 9 - GKV (H) 3       

A-035 Excelsior A2 - VEO A3 14 7   

B1F Excelsior B1 - Dijkvogels B1 14 6   

B-040 Excelsior B2 - Achilles (Hg) B3       

D-051 Excelsior D3 - Dunas D2 7 7   

E-079 Excelsior E1 - OZC E2 8 3   

F-043 Excelsior F2 - HKV/Ons Eibernest F1       

F-045 Excelsior F3 - ONDO (G) F5 3 5   

klasse  wedstrijd        

1E Achilles (Hg) 1 - Excelsior 1 29 21   

R1F Achilles (Hg) 2 - Excelsior 2 23 14   

R3Rb Valto 3 - Excelsior 5 28 11   

R4S Movado 4 - Excelsior 6 16 12   

S-045 Avanti/Post Makelaardij 9 - Excelsior 7 15 15   

A-032 Thor (R) A1 - Excelsior A1       

B-041 Twist B2 - Excelsior B3 5 9   

C1D Pernix C1 - Excelsior C1 11 5   

C-043 NIO C2 - Excelsior C2 10 9   

C-046 Valto C4 - Excelsior C3 7 3   

D-049 Maassluis D2 - Excelsior D2 4 9   

E-082 Weidevogels E3 - Excelsior E2 4 5   

E-085 KVS/Maritiem E7 - Excelsior E3 5 5   

F-036 ONDO (G) F2 - Excelsior F1 20 9   
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Wedstrijdverslagen 

Wedstrijdverslag Excelsior 2 

Een slappe hap 

 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik met frisse tegenzin begin aan het schrijven van dit wedstrijdverslag. Het 

is zaterdagavond en in de afgelopen 3 dagen stonden er voor Excelsior 2 twee mooie affiches op het 

programma in de Reserve 1e klasse R1Fa: de klasse die  preventief naar Fabian werd vernoemd omdat 

dit zomaar eens zijn seizoen kan worden! 

 

Disclaimer: het was dermate hard werken dat de wedstrijden als een roes voorbij gingen. Bereid je 

daarom vooral voor op een slappe hap, gespekt met irrelevante feitjes. 

 

Op donderdagavond speelden we thuis tegen VEO, een herhaling van de eerste, originele 

zaalcompetitiewedstrijd waarvan het resultaat achteraf ongeldig werd verklaard - op de gele kaart van 

Jelmer na dan. Maar goed, deze kersverse papa weet zit de rest van het seizoen vast gedeisd te 

houden. Het was VEO dat goed uit de startblokken kwam en direct het initiatief nam (ook op het 

scorebord). We hadden moeite om de puntspelers "aan de ketting" te leggen. In aanvallend opzicht 

waren we gehaast en hadden we moeite om tot goede kansen te komen. Gelukkig schortte het ook bij 

VEO aan de afronding waardoor er bij rust perspectief lonkte. Na een peptalk van Kelly kwamen we in 

de tweede helft beter in de wedstrijd. Excelsior 2 won aan overtuiging en schotkracht en kantelde zo de 

wedstrijd in Delfts voordeel. Er schijnt nog een laatste stuiptrekking van VEO geweest te zijn (lees: een 

paar Voorburgse goals waardoor ze tot 2 punten verschil kwamen), maar in het veld heeft het geen 

moment gevoeld alsof we de wedstrijd nog uit handen gingen geven. 

 

En zo zie je maar weer, een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De 

tweede helft (was voor ons)! 

 

Met een brede grijns verlieten we die avond de Buitenhof. Heerlijk om weer ergens voor te spelen en te 

winnen! 

 

Die overwinning smaakte naar meer. Om die reden kwamen we zaterdagmiddag naar Sportcomplex 

Zuiderpark met een missie: winnen van Achilles. Vanaf het prille begin zou het echter meteen een 

moeizame wedstrijd worden. We waren verdedigend slordig en aanvallend onrustig. Een kleine 

achterstand met rust bood perspectief, maar ondanks een kleine opleving qua spel kwamen we geen 

moment in de buurt van de overwinning. Achilles stuurde ons met billenkoek terug naar Delft. 

 

Zo dreigde "een slappe hap" het thema van de avond te worden. Gelukkig beweest het kroepia-menu 

van Willem & Leny het tegendeel. 

 

Hopelijk zien we jullie volgende week in Den Hoorn om de nasmaak van de wedstrijden (niet de 

kroepia) weg te spoelen/spelen tegen onze sportparkgenoten van Door Eendracht Sterk. Een wedstrijd 

die we goed kunnen gebruiken om te laten zijn dat er wel degelijk pit zit in onze team en laten we 

eerlijk zijn, er is nog geen man overboord: we doen nog volop mee om het kampioenschap. We zijn 

alleen vergeten direct een gaatje te slaan naar de mededingers. 

 

Groetjes namens alle toppers van Excelsior 2 
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Wedstrijdverslag Excelsior C3 

De wedstrijd begon. De wedstrijd van Pernix C1-Excelsior C1. We begonnen een beetje chaotisch Pernix 

begon met de bal en scoorde gelijk raak. Later schoot Pernix weer en Jurjen van de hem af. Helaas 

werd de bal bij het uitbrengen onderschept door de tegenstander. Gelijk daarna schoot Pernix weer 

raak. 2-0. Na een lang spel met steeds een onderschepping van beide ploegen, scoorde Pernix, maar 

gelukkig werd de bal goed door Lise verdedigd. 1 minuut later kreeg Pernix een vrijebal en miste. Later 

kreeg Mees ook een strafworp, maar miste. Zonne ving de bal had een 2de kans, maar miste ook. De 

tegenstander ving toen de bal af. En Pernix scoorde 3-0.  Na een tijdje mocht Zonne een vrijebal 

nemen. Helaas miste ze en Pernix ving de bal af. Bijna gelijk werd er een time-out gevraagd door 

Pernix. Lise werd toen gewisseld door Zoë. Helaas scoort Pernix weer 4-0. En daarna gelijk nog een keer 

5-0. Door verkeerd te verdedigen kreeg Pernix een strafworp en miste. Na wat rondspelen van Excelsior 

werd Mischa verkeerd werd verdedigd kreeg hij een Strafworp en scoorde!! 5-1. Rust. Na de rust 

meteen weer een doelpunt van Pernix 6-1. Daarna komt Excelsior weer terug in de wedstrijd en word 

het beloond met een mooie doorloop van Mees 6-2.Daarna maakt Zoë een bovenhandse doorloop 

met een doelpunt als gevolg 6-3. Toen scoorde Pernix gelijk weer 7-3. Toen werd Jurjen ingewisseld 

door Stefan. Na een lange aanval van Excelsior helaas weer geen doelpunt. Pernix scoort weer helaas 8-

3. Yara raakt geblesseerd en word gewisseld door Lise. De aanval daarna scoort Pernix weer 9-3. 

Nathalie scoort een geweldige strafworp! 9-4. Daarna scoort Micha en mooi doelpunt 9-5. De aanval 

daarna van Pernix scoort Pernix weer 10-5. Een mooie onderschepping van Zoë. Helaas pakt Pernix 

weer de bal en scoorden ze de 11-5. Daarna kon Excelsior niet meer scoren. 

Einde van de wedstrijd. 

Groetjes, 

Stefan Joosten 

Excelsior C1 

 

Wedstrijdverslagen Jeugd-app 

De B1 mocht weer thuis spelen tegen Dijkvogels. De eerste aanvallen waren wat moeizaam. Er werden 

genoeg kansen gecreëerd, maar helaas niet afgemaakt. Verdedigend zaten we er goed bij, waardoor 

het scorebord lang op 0-0 stond. Toen we eenmaal de mand gevonden hadden, bleven we scoren. 

Iedereen in het veld heeft gescoord en dit zorgde voor de uitslag 14-6! We zagen tijdens de wedstrijd 

dingen terug van wat we de afgelopen weken hadden getraind. Dit was super leuk om te zien! Het 

geeft iedereen weer een boost om volgende week te knallen      

De B3 mocht vandaag tegen Twist spelen. In een stoffige gladde zaal begonnen we wat bedacht de 

wedstrijd. Het leek een beetje of we niet goed er bij waren. Het was zeker niet slecht hoe we speelde 

maar er had meer in gezeten. We kregen veel kansen die we net niet er in kregen. De tegenstander kon 

met de paar kansen die ze hadden wel scoren waardoor de ruststand 3-2 was. Niks aan de hand nog 

gelukkig. De B3 was duidelijk beter dan de tegenstander, het enige wat ze moesten doen was iets 

slimmer spelen en de kansen afmaken. De tweede helft ging een stuk beter, twist werd moe en wij 

bleven gewoon doorgaan en we deden er zelfs een stapje boven op.      We kregen nog steeds de 

kansen en konden nu wel scoren terwijl bij twist het scoren steeds moeilijker werd. Eindstand 5-9! Jullie 

hebben er hard voor gewerkt B3 en zeker verdient gewonnen. Leuke pot om naar te kijken. Fenna, Leo 

en Lieselotte bedankt voor het invallen! Gr Renzo. 

De C2 moest vandaag uit tegen Nio. We gingen goed en fanatiek van start en stonden in de rust dan 

ook voor. Tweede helft begonnen we met hetzelfde doel. Ze hebben ongelooflijk hard geknokt,  wilde 

elke bal hebben en waren echt een team! Helaas verloren we de wedstrijd met 10-9. Maar zoals Tijn al 

zei na de wedstrijd: ik vind dat we hebben gewonnen. En zo is het! That's the spirit. 

Wedstrijden 
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Bij de C3 ging de bal vandaag lekker rond tegen een af en toe wat fysiek spelend valto iets waar we 

toch een beetje moeite mee hebben. Nadat we 0-1 achter kwamen maakte we door een prachtige 

aanval 1-1 een aanval waarin we lieten zien het allemaal best te snappen maar we gewoon af en toe 

het geluk niet aan onze kant hebben. De wil was er vandaag zeker wel misschien speelde we hier en 

daar wat gehaast wat tot balverlies leiden  en vandaag  betekende dat al snel een tegendoelpunt met 

een ruststand van 5-2 in de rust hebben we afgesproken om vooral ons eigen spel te blijven spelen en 

ons niet zouden laten mee sleuren met het spel van valto de tweede helft ging dat een stuk beter en al 

verloren we de wedstrijd (7-3) we hebben leuke dingen laten zien in de aanval maar ook in de 

verdediging we blijven trainen op doelpunten maken en durven schieten en dan komt alles goed. 

Invallers bedankt voor jullie inzet. 

De D2 mocht een uurtje langer slapen want de wedstrijd was een uurtje verlaat, maar of dit de D2 echt 

goed had gedaan         . We kwamen wel snel voor met 0-2 en kwamen eigenlijk de rest van de wedstrijd 

niet echt in de problemen. In de verdediging werd er goed voorverdedigd waardoor Maassluis niet hun 

spel konden spelen. Aanvallend hadden we soms echt problemen met de bal rondspelen, maar soms 

ook waren de aanvallen weer best goed. Een wisselende wedstrijd maar wel met een vrij makkelijke 

overwinning 4-9. Ook wat mindere wedstrijden moeten gewonnen worden.      

Vandaag moest de D3 aantreden tegen de koploper. De uitwedstrijd hadden we 13-5 verloren, dus we 

wisten dat we aan de bak moesten. 

Dunas scoorde direct de eerste schotkans en dat schudde de D3 goed wakker. Het leverde een super 

leuke en aan beide krachten strijdvolle wedstrijd op. Via 1-1 kwamen we op 2-1 voorsprong en stonden 

we tot de 4-4 steeds een punt voor. In het begin van de 2e helft kwam Dunas snel op 6-4. De D3 bleef 

echter voor elke bal strijden en kwam terug tot 7-7. In de laatste seconden werd nog een prachtige 

kans gemist waardoor het een terechte 7-7 eindstand werd. Er liepen allemaal trotse koppies het veld 

af en er stonden twee trotse (inval)coaches aan de kant. Goede gedaan D3      en Fiene en Amber 

bedankt voor het invallen. 

 

De E2 mocht vandaag een uitwedstrijd tegen weidevogels E3. In de eerste 10 minuten scoorde Dorien 

en Tom. Ze gingen de rust in met 2 punten voorsprong. Na de rust scoorde de tegenstanders er 3 en 

stond het 3-2. Na de rust scoorde Tom de 3-3, en toen scoorde de tegenpartij de 4-3. Britt scoorde de 

4-4 en daarna in de laatste minuten scoorde Tom de 4-5. We zijn heel trots op deze toppers! Gr, Josyne 

en Britt. 

E3 tegen kvs, nummer 2 tegen nummer 1, wedstrijd in 1 woord, zinderend. Wat een spannende pot 

was dit zeg. De e3 weet de coaches en ouders in de zaal elke keer weer te verbazen en te trakteren op 

een leuk potje korfbal en ook dit keer was het echt heel erg leuk. We kwamen met 0-3 voor door onder 

andere 2 doorlopen van Ivar. De tegenstander kreeg veel kansen maar kreeg ze in het begin niet echt 

goed er in. Wij kregen gelukkig ook weer kansen maar wij scoorde daar wel uit. Tegen het einde van de 

eerste helft lukte de tegenstander toch te scoren zodat de stand op 3-3 kwam. Tweede helft gingen we 

weer vol de wedstrijd in. Lizz was helaas ziek in de ochtend en kon niet spelen(beterschap Lizz!) dus 

iedereen moest een hele wedstrijd spelen. Niemand gaf op en we deden er zelfs een schepje er boven 

op. Verdedigend ging het een stuk beter dan de eerste helft maar ook de tegenstander had er een 

schepje boven op gegooit. 4-3 werd het, heen en weer ging de bal 4-4! Tegenstander kreeg kansen, wij 

kregen kansen. Goed Verdedigend zorgte we er voor dat kvs niet uit kon lopen, 5-4 spannend! 

Aanval,Verdedigen, aanvallen en weer terug de verdediging in. De ouders en coaches stonden stijf van 

de spanning, het kon alle kanten op, 5-5!! We scoorde de gelijkmaker! Kvs en onze toppers van de E3 

kregen nog steeds kansen maar die gingen er allemaal niet in, 5-5 was de terechte uitslag van 2 teams 

die erg aan elkaar gewaagd waren. Zowel kvs als de E3 liepen tevreden en trots het veld uit. Goed 

gedaan E3!!         Gr Sten en Renzo 
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De F1 moest vanmorgen vroeg vertrekken naar Hoek van Holland om tegen Ondo F2 aan te treden. 

Het werd voor onze toppers een lastige wedstrijd.  De tegenstander was in alles net wat beter, 

scherper. Jammer maar helaas. 20-9 verloren. 

F2 en F3 namen het zaterdag samen op tegen ONDO. Het was een leuke, gelijk opgaande wedstrijd 

waarin iedereen super z'n best deed en een paar mooie doelpunten werden gescoord! We probeerden 

goed vrij te lopen en bleven heel goed bij onze tegenstanders in de verdediging. Het was nog wel 

lastig om langs de (wapperende) armen van de tegenstanders te gooien, maar daar gaan we op de 

training gewoon weer verder op oefenen! 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 12 februari 

team teamleden afwezig Reserve / invallers 

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

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

Emily ? 

3 
Demi,, Jill G, 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 

Floor de J, 

Lotte 

Pim V, Jeroen 

Jill G, Nicole, Fleur 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Minoesch 

Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander dH 

 
2 Dames S8 

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

Hessel, Jordi, Mark J, Rick H, Sander vV, Ties, Tim H 

  

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

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

  

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

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

  

A1 
Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  

  

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 

Olivier Cristina (B2)  Maya (B2) 

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Martin, Thijs, Finnian 

  

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

B3 
Anne, Marlou 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

 
Eline T (B2), Hennieke (B2) 

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

 
Evi (C2) 

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Mijke, Sanne H., Stephanie 

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

 
Lise (C1) 

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 

  

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 

  

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

Hugo, Sieme 

 
Cyara (D3), Sanne (D3) 

Yannick (D3) 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 

  

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom, Wouter  

  

E3 
Ezra, Lizz 

Ivar, Krijn, Thomas P. 

VRIJ 
 

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 

VRIJ 
 

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 Marit  

Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijden 

 Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 19 februari 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

R2La Excelsior 3 - ONDO (G) 3 12:15 13:15 Linda, Ryan H. Schoonderwoerd Sporthal De Buitenhof 

R2Mb Excelsior 4 - ODO 2 13:30 14:25   W. Olivier Sporthal De Buitenhof 

R3Rb Excelsior 5 - KCC/CK Kozijnen 6 14:45 15:35   Piet E Sporthal De Buitenhof 

S-045 Excelsior 7 - WION 5 17:00 18:00 Rob G Micke V Sporthal De Buitenhof 

S-046 Excelsior 9 - Twist 6 16:00 16:50 Rob B Tim H Sporthal De Buitenhof 

C1Db Excelsior C1 - TOP/LITTA C2 09.30 10:15 Okker & Iris W. Meijer Sporthal De Buitenhof 

C-043 Excelsior C2 - Phoenix C3 10.45 11:15 Pauline & Elvira Wayne S Sporthal De Buitenhof 

C-046 Excelsior C3 - Avanti/Post Makelaardij C5 11.45 12:15 Johan, Nynke & Koen Jelmer B Sporthal De Buitenhof 

D-051 Excelsior D3 - KVS/Maritiem D2 11.30 12:00 Robert & Martin Bart de R Sporthal Kerkpolder 

D-055 Excelsior D4 - ALO D2 10.30 11:00 Marco & Fabiënne Daan A Sporthal Kerkpolder 

E-082 Excelsior E2 - ONDO (G) E6 08.45 09:15 Astrid, Britt & Josyne Dani B Sporthal De Buitenhof 

F-043 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F2 08.45 09:15 Simon Yra L Sporthal De Buitenhof 

F-045 Excelsior F3 - KVS/Maritiem F1 08.45 09:15 Moniek Gijs v V Sporthal De Buitenhof 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

1Ea DES 1 - Excelsior 1 aw 16:15 18:50 Ronald, Ronald de Hoornbloem, Den Hoorn zelf regelen 

R1Fa DES 2 - Excelsior 2 aw 15:15 16:20 Kelly de Hoornbloem, Den Hoorn zelf regelen 

R4Sb Paal Centraal 2 - Excelsior 6 aw 18:00 19:00   TU-sporthal, Delft zelf regelen 

S-037 Velocitas 8 - Excelsior 8 14:45 16:20 Willeke De Does, Leiderdorp zelf regelen 

A-032 Fortuna/Delta Logistiek A5 - Excelsior A1 aw 17:30 18:20 ??? Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

A-035 TOP/LITTA A7 - Excelsior A2 12:15 14:00 Marijn De Wasbeek, Sassenheim Ryanne, Gijs, Jay 

B1Fa KCR B1 - Excelsior B1 12.30 13:45 Vito & Jazz De Wissel, Ridderkerk regelt contactouder 

B-041 DVS '69 B2 - Excelsior B3 12.00 13:00 Yara De Ridderhal (Zaal 1 nieuw), Hendrik-Ido-Ambacht regelt contactouder 

D-048 ODO D2 - Excelsior D1 11.00 11:55 Marieke De Hofstede, Maasland regelt contactouder 

D-049 RWA D2 - Excelsior D2 11.00 12:00 Lisette & Nicooe Sporthal Rhoon regelt contactouder 

E-079 RWA E3 - Excelsior E1 09.00 10:00 Pim & Maud Sporthal Rhoon regelt contactouder 

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

n.v.t. -     Dagdienst: Lotte & Lex 

 

Dinsdag  22 februari 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

R2La GKV (H) 2 - Excelsior 3 19:45 20:45 Linda, Ryan Piet Vinksporthal, Ypenburg, Den Haag zelf regelen 
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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 

Vrijdag 18 februari Kamp-reünie 2021-2022 
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