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Praatjes en mededelingen 

Excelsior neemt afscheid van trainers Excelsior 1 

C.K.V. Excelsior neemt aan het einde van het lopende korfbalseizoen afscheid van Ronald 

Berrevoets als hoofdtrainer en Ronald de Vreede als assistent-coach. De technische commissie 

van Excelsior heeft besloten om na twee seizoenen een nieuw gezicht voor de groep te zetten. 

De samenwerking met Kelly de Koning (trainster Excelsior 2) zal na dit seizoen wel worden 

voortgezet. 

 

Berrevoets stapte zo’n 1,5 jaar geleden binnen bij Excelsior. De tijd dat Berrevoets de leiding had over 

het vlaggenschip stond helaas vooral in het teken van het coronavirus. In zijn eerste seizoen werd de 

veldcompetitie na vijf wedstrijden abrupt stopgezet en zowel in de zaal als op het veld niet meer 

hervat. Ook tijdens het huidige seizoen werd de zaalcompetitie al na één wedstrijd stopgezet. 

 

Gelukkig lijkt het erop dat er in de laatste maanden onder de leiding van Berrevoets weer meer 

mogelijk is. Zo strijdt Excelsior 1 op dit moment in de zaalcompetitie om promotie naar de 

Overgangsklasse en kan gedurende de veldcompetitie handhaving in de Overgangsklasse worden 

bewerkstelligd. 

 

Clubman De Vreede fungeerde de laatste jaren in verschillende rollen bij Excelsior. Voordat hij 

assistent-coach werd van Excelsior 1 had hij eerder zowel Excelsior 3 als Excelsior 2 onder zijn hoeden. 

 

Excelsior bedankt Berrevoets en De Vreede voor de bewezen diensten en heeft er alle vertrouwen in 

om het huidige seizoen tot een goed einde te kunnen brengen. 

 

Jorrith Ekelmans keert als nieuwe hoofdtrainer terug bij Excelsior 

Jorrith Ekelmans is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van korfbalvereniging C.K.V. 

Excelsior. De huidige trainer van Vriendenschaar is daarmee de opvolger van Ronald Berrevoets, 

die komende zomer na twee seizoenen afzwaait als trainer van Excelsior 1. 

 

Ekelmans is geen onbekend 

gezicht bij Excelsior, de 

inmiddels 44-jarige trainer 

doorliep de gehele 

jeugdopleiding bij Excelsior 

waarna hij jaren als 

doelpuntenmachine één van de 

steunpilaren was het 

vlaggenschip. Mede met 

Ekelmans in het veld rijkte 

Excelsior 1 tot grote hoogte, 

Excelsior was in die jaren vaak 

actief in de hoofdklasse en zelfs 

een seizoen op het allerhoogste 

niveau de Ereklasse. 

 

Nadat Ekelmans afzwaaide als 

speler maakte hij al snel zijn 

opwachting als trainer. Eerst 

was hij actief als trainer van 

Excelsior 2 en niet veel later 

nam hij het stokje over van 

Praatjes en mededelingen 
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vertrekkend trainer Frits Wip en nam hij Excelsior 1 onder zijn hoede. Na een periode van zo’n twee 

seizoenen Excelsior 1 sloeg Ekelmans zijn vleugels uit en was hij actief bij het KNKV (Talentontwikkeling 

NoordWest <19), ZKV en Vriendenschaar. 

 

Een terugkeer van een echte clubman bij Excelsior dus. Al moest hij er wel even over nadenken: “Hier 

heb ik wel even over moeten nadenken. Eén van de belangrijkste redenen om “ja” te zeggen is de 

ambitie die Excelsior uitspreekt om weer de tweede club in de regio te worden. Ik vind dat een hele 

goede ambitie waar ik graag deel van uit wil maken.” 

 

Twee stappen voorruit! 

Een van de redenen waarom de districtsmanager die woonachtig is in Den Hoorn even moest twijfelen 

waren de aanbiedingen die hij van andere (hoger spelende) verenigingen kreeg. “Kijkend vanaf de 

zijlijn vind ik het erg jammer dat Excelsior niet het korfbalniveau van tien jaar geleden heeft vast 

kunnen houden. Als je dat al een tijdje constateert en de vraag komt of je trainer/coach wilt worden om 

de weg naar boven mede vorm te geven, dan moet je niet aan de zijlijn blijven staan, maar samen deze 

uitdaging aan gaan. Persoonlijk doe ik misschien eerst een stap terug, om straks samen met mijn eigen 

vereniging Excelsior twee stappen vooruit te maken.” 

 

Het is zo’n tien jaar geleden dat Ekelmans bij Excelsior afzwaaide als hoofdtrainer. Er zal in die tien jaar 

ongetwijfeld veel veranderd zijn bij Excelsior. “Ik kan nog niet echt aangeven wat de echte grote 

verschillen zijn ten opzichten van tien jaar geleden. Ik zie wel dat er een drive is in de vereniging en in 

de selectie om Excelsior weer over de gehele linie (vanaf de F-jes t/m de selectie) weer op het gewenste 

niveau van 10 jaar geleden te krijgen. Dus waar plezier en resultaat hand in hand gaan en waar 

breedtesport en wedstrijdsport samen Excelsior weer op de kaart zetten.” 

 

Doel 

Het doel bij Excelsior is dus duidelijk. Excelsior wil omhoog, terug naar de hoofdklasse. “Zoals 

aangegeven willen wij op korte termijn een volgende stap maken en op termijn weer terug naar de 

Hoofdklasse. Hoe we dat gaan doen, daar kan ik nog niet heel veel over kwijt. Daar zijn we nog mee 

bezig, maar één van de belangrijkste zaken die hiervoor nodig is, is dat wij de korfbalkennis die de 

afgelopen jaren is uitgewaaid naar andere verenigingen in een (adviserende) rol weer terug willen 

halen om gezamenlijk de doelstellingen te gaan realiseren.” 

 

Ook op de korte termijn heeft Ekelmans zijn doestellingen duidelijk. “Samen met de huidige selectie en 

eventuele gerichte versterkingen wil ik stap gaan maken.” Zijn sterke punten omschrijft de 

oefenmeester als volgt. “Het ontwikkelen van spelers en het team, het voorbereiden op een wedstrijd 

en het schakelen tijdens een wedstrijd om het resultaat te beïnvloeden. En daarnaast ben ik ook erg 

goed in het (feest)vieren bij of na een resultaat”, aldus Ekelmans met een knipoog. 

 

Korfbal moet weer gaan leven 

Ekelmans heeft nog een belangrijke boodschap voor iedereen binnen Excelsior: “Korfbal moet weer 

echt gaan leven binnen Excelsior. Dit geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor de supporters. Dit 

past ook zeker bij de gezelligheid die Excelsior ook te bieden heeft.” 

 

Ook Excelsior zeer contents 

Bestuurslid Technische zaken Nelleke Kamps is ook in haar nopjes met het aanstellen van Ekelmans. 

“Jorrith is zowel tactisch als technisch zeer sterk onderlegd. En hij kent Excelsior door en door. 

Daarnaast heeft hij ook aangegeven mee te willen denken om heel Excelsior op korfbal technisch 

gebied naar een hoger niveau te tillen. Dit juichen wij natuurlijk alleen maar toe. Wij wensen Jorrith 

alvast heel veel succes!” 
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Senioren 

 Op een stormachtige zaterdag speelden alle seniorenteams, met in Den Hoorn de derby tegen DES 1 

en 2 voor de selectie van Excelsior, vooral leuk omdat voor het eerst dit zaalseizoen publiek van beide 

partijen welkom was. DES 2 speelde pas de eerste wedstrijd van het seizoen, en werd door Excelsior 2 

met de ruime cijfers 20-25 verslagen. Na een tussenwedstrijd was het de beurt aan DES 1 tegen 

Excelsior 1. Dit werd geen prettige wedstrijd voor met name de heren van DES 1, want vooral Jelmer en 

Wouter waren met 10 en 9 doelpunten uitstekend op schot. Dit leidde tot een formidabele overwinning 

met 15-28.  

Halverwege deze kleine competitie doen Excelsior 1 en 2 dus goede zaken, al is de positie van DES 2 

onduidelijk omdat zij komende week nog 2 wedstrijden moeten inhalen. 

In de Buitenhof speelde Excelsior 3 als eerste seniorenteam tegen ONDO 3, een ploeg die in de eerste 

helft veel ruimte kreeg en heel zuiver schoot, wat leidde tot een enorme score maar wel een 11-17 

achterstand bij rust. In de tweede helft kwam het 3e wel steeds dichterbij, maar het was net niet 

voldoende om alsnog gelijk te komen. Het werd 19-22. Aanstaande dinsdag een belangrijke 

inhaalwedstrijd voor het 3e, uit tegen GKV 2. 

Excelsior 4 kwam daarna in het veld tegen weer een 2e team, ODO 2, en boekte ook nu weer een 

degelijke overwinning. Ondanks het inzetten van spelers uit ODO 1 werd het 18-16, en het 4e is 

daarmee halverwege de ongeslagen duidelijke koploper.  

Excelsior 5 en 6 hebben dit zaalseizoen te maken met veel afmeldingen van eigen ploeggenoten, en 

dat betekent wekelijks invallers/sters voor beide teams. Zaterdag kon het 5e tegen KCC 6 uiteindelijk 

maar beschikken over 2 dames en 3 heren, en werd geholpen door de invallers Robin, Fleur, Jill, 

Danique, Linda, en reserves Kevin en Piet. In de eerste helft ging het gelijk op, maar in de 2e helft liep 

KCC uit naar een 14-20 winst. Alle invallers bedankt. 

Hierna eindigde de wedstrijd tussen Excelsior 9 en Twist 6 in een 13-13 gelijkspel. 

Als laatste kon Excelsior 7 een dikke uitnederlaag tegen WION 5 goedmaken, en deed dat ook. In de 

loop van de 2e helft liep het 7e uit, en wist de punten met 12-11 net binnen te halen. 

Excelsior 6 en 8 speelden ook uit, al was dat voor het 6e in Delft. In Leiderdorp duurde het bij de 

wedstrijd tussen Velocitas 8 en Excelsior 8 een kwartier voordat er een doelpunt te noteren viel. Maar 

na een 1-6 ruststand werd het gemakkelijk 5-13 voor het 8e. 

In de TU-hal lukte het Excelsior 6 niet punten te halen tegen Paal Centraal 2. Met Nynke als invalster, en 

Marit en Lynn als support, werd het een 15-8 nederlaag. 

Deze week nog 3 wedstrijden: op dinsdag 22 februari Excelsior 3 in de Piet Vinkhal tegen GKV 2, en op 

zaterdag 26 februari Excelsior 6 (thuis tegen Paal Centraal 2) en Excelsior 9 (uit tegen KCC/CK Kozijnen 

9). Daarna starten de wedstrijden pas weer op 12 maart, tot en met 2 april. 

De teams Excelsior 1 t/m 5 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. 

Trainingen: deze week (21-26 februari) gaan alle trainingen gewoon door.  

In de vakantieweek (28 februari – 5 maart) zijn er geen trainingen voor Excelsior 1 t/m 6. Voor deze 

teams is de kans groot dat de zaalcompetitie langer doorloopt (tot en met 16 april), en er na 5 maart 

voorlopig geen vrije weken meer komen. 

Willeke 

Wedstrijdsecretariaat 
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Junioren 

Beide wedstrijden leverden dit weekend een overwinning op. Allereerst vertrok de A2 richting 

Sassenheim voor de wedstrijd tegen TOP A7. Met Maya en Cristina als invallers en een nieuwe 

verslaggever in de ouderapp werd een leuke en spannende pot gespeeld. Voor rust om en om goals 

wat een 4-4 ruststand opleverde. Na rust werd een gaatje geslagen naar 4-9, maar TOP wist dat verschil 

terug te brengen tot twee punten. Een spannende eindfase die uiteindelijk in een 9-11 overwinning 

eindigde. 

De A1 speelde later op de dag in Delft-Zuid tegen Fortuna A5. Invalcoach Edith was bereid om de 

revanche van de nipte nederlaag twee weken geleden op zich te nemen. Die revanche werd genomen, 

er werd dit keer gewonnen met 6-9.  

Komende week wordt er nog gezamenlijk getraind op de dinsdag en donderdag. De week van 28 

februari is een vrije week: geen trainingen en/of wedstrijden. Op 12 maart spelen beide teams hun 

volgende wedstrijd, beiden thuis in De Buitenhof. 

 

Jeugd 

Nog 1 weekje en dan begint de voorjaarsvakantie. 

Er zullen in de week van de voorjaarsvakantie geen trainingen zijn. 

 

Voor de D2,D3 en de C2 staat er op 5 maart wedstrijden gepland. We zijn nog even aan het 

kijken om in de week van de voorjaarsvakantie 1x te trainen met deze teams. Wij zullen hierbij 

de teams op terug komen. 

Tot 2 april zijn er wedstrijden in de zaal. 

Voor 9 april zijn er voor alle teams B tot F wedstrijden gepland op sportpark Biesland. Zo kunnen we 

mooi de nieuwe velden inlopen. 

Groetjes, 

Jeugd TC 

 

 

  

Wedstrijden 
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Uitslagen zaterdag 19 februari 

klasse  wedstrijd  Uitslagen   

R2L Excelsior 3 - ONDO (G) 3 19 22 

R2M Excelsior 4 - ODO 2 18 16 

R3R Excelsior 5 - KCC/CK Kozijnen 6 14 20 

S-045 Excelsior 7 - WION 5 12 11 

S-046 Excelsior 9 - Twist 6 13 13 

C1D Excelsior C1 - Achilles C1 11 14 

C-043 Excelsior C2 - Phoenix C3 15 1 

C-046 Excelsior C3 - Avanti/Post Makelaardij C5 6 3 

D-051 Excelsior D3 - KVS/Maritiem D2 5 6 

D-055 Excelsior D4 - ALO D2 2 12 

E-082 Excelsior E2 - ONDO (G) E6 6 11 

F-043 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F2 5 10 

F-045 Excelsior F3 - KVS/Maritiem F1 1 9 

klasse  wedstrijd      

1E DES 1 - Excelsior 1 15 28 

R1F DES 2 - Excelsior 2 20 25 

R4S Paal Centraal 2 - Excelsior 6 15 8 

S-037 Velocitas 8 - Excelsior 8 5 13 

A-032 Fortuna/Delta Logistiek A5 - Excelsior A1 6 9 

A-035 TOP/LITTA A7 - Excelsior A2 9 11 

B1F KCR B1 - Excelsior B1 9 6 

B-041 DVS '69 B2 - Excelsior B3 9 7 

D-048 ODO D2 - Excelsior D1 6 5 

D-049 RWA D2 - Excelsior D2 10 9 

E-079 RWA E3 - Excelsior E1 6 9 
 

Wedstrijdverslagen jeugd 

C1: De wedstrijd begint en direct krijgen we een vrije bal en een goal voor Nathalie. Daar komen de 

tegenstanders en ook een coal de stand is nu 1-1. Vrije bal voor Zonne die ging mis. Jammer!! Goal 

voor Stefan. Een mooie aangeef van Zonne! Alweer een goal voor Zonne. Een doorloop! Met als 

aangeef Stefan. Nathalie een mooi schot en hij is raak! Het staat nu 4-1! De tegenstander last een time-

out in! En dan scoort de tegenstander meteen. Het staat nu 4-2! De tegenstander scoort nog een keer. 

En ja hoor Stefan maakt een mooie doorloop en raak. En de tegenstander heeft weer de bal en die gaat 

ook raak. Nathalie heeft een mooie kans en hij gaat raak! Nog acht minuten op de klok en de C1 staat 

met 1 punt voor. Dan scoort de tegenstander weer. Het staat nu gelijk. De tegenstander krijgt een vrije 

bal die gaat gelukkig mis. Gaan we de rust in met een gelijke stand? Of is er iemand met een punt 

voorsprong? En dan scoort de tegenstander weer. En de tegenstander scoort weer. We staan nu twee 

punten achter. En nog een keer we gaan met 3 punten achterstand de rust in. Na de rust maakt Zonne 

meteen een mooi doelpunt! En daarna maakt Jurjen een mooi doelpunt met een mooie en blije reactie. 

Weer een goal voor de tegenstander de stand is 8-10. Zonne krijgt een vrije bal. Jammer mis. Een korte 

kans voor Zonne en raak. Weer een goal voor de tegenstander, Jammer. Fenna scoort van super ver. Dit 

brengt de stand op 10:11. Nu scoort Nathalie weer. Gelijkspel! Nee, doel voor top. Dit is een punt voor 

hen.  Top scoort weer . Nu is er een time-out. Nog een goal voor top. Dit brengt de stand op 11:14. Nu 

is er een straf worp voor Nathalie maar de tegenstander lijkt dit een goed moment voor een time out. 

Nathalie mist de straf worp. De wedstrijd is voorbij. De eindstand is 11:14. Het was een leuke, de C1 zijn 

echt kanjers. 

C2: De C2 had vandaag een makkelijke wedstrijd. De eerste helft werd voor de zekerheid nog even gas 

gegeven want je weet nooit of de tegenstander echt niet mee kan, maar de tweede helft werd rustig 

uitgespeeld. 15-1 winst 💪 

E2: De return tegen ONDO stond op het programma van de E2. De vorige wedstrijd helaas verloren, 

maar de E2 heeft zo veel geleerd dat we met goede moed de wedstrijd starten. Er werd erg scherp 
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gestart, al snel stond het 2-1 voor Excelsior. Na die 2-1 was het ONDO die net even wat feller was en 

meer kansen afmaakte. Het was vandaag een heel snel spel, daardoor zijn er heel wat meters gemaakt 

door beide ploegen. Er is heel hard gewerkt  maar helaas niet gewonnen. De uitslag was  6-11 

D1: De D1 moest tegen ODO in Maasland. De hele wedstrijd ging het gelijk op. De D1 moest er hard 

voor werken omdat het erg moeilijk gemaakt werd met het uitbrengen van de bal. Hierdoor was het 

moeilijk om tot aanvallen te komen. Odo maakte een paar mooie doorloopballen, die eigenlijk 

afgefloten hadden moeten worden i.v.m. snijden. Helaas. Odo gooide er net eentje meer in. De 

eindstand was 6-5. De D1 heeft hard gelopen en hard gewerkt en komende week gaan we trainen op 

doorloop ballen verdedigden en hoe het werkt met snijden over het blok. 

C3: De C3 mocht vandaag tegen avanti de uitwedstrijd werd eerder dit seizoen gewonnen en we 

hadden afgesproken dit gewoon weer te gaan doen in de aanval lieten we vandaag weer mooie dingen 

zien in de verdediging werd goed voorverdedigd waardoor avanti weinig ballen goed kon gooien dit 

leiden in de rust tot een 3-1 voorsprong de tweede helft zouden we het zelfde spel spelen en de 

wedstrijd gaan winnen door goed te luisteren en voor elkaar willen werken is dit ook gelukt 6-3 een 

terechte overwinning Femke en Sanne bedankt voor jullie inzet en beterschap voor de gene die er 

helaas niet bij konden zijn. 

D4: De D4 kreeg ALO op bezoek. De cijfers lieten al zien dat dit DE te kloppen ploeg is. Soms heb je nu 

eenmaal een tegenstander die een klasse voor loopt op je team, dat was hier duidelijk het geval met 2 

- 12 als uitslag. De D4 liet zich door dit verschil niet van de wijs brengen en wisten ze een mooi potje 

korfbal neer te zetten door de koppies hoog te houden, voor de bal te blijven gaan, de aanval op te 

blijven zetten en vooral door samen te blijven werken. Een kwestie van blijven trainen, blijven spelen en 

blijven groeien. En groeien doen ze - dat laten ze elke wedstrijd weer zien. 

B3: De B3 moest vandaag tegen DVS. We begonnen de wedstrijd iets te mat. De tegenstander was op 

veel punten net iets slimmer en feller waardoor we snel tegen een achterstand aan keken. De tweede 

helft werden we iets feller waardoor het spel steeds beter ging, we kregen meer dan genoeg kansen en 

de verdediging werd beter.  De tweede helft hebben we zeker gewonnen maar helaas was de 

achterstand van de eerste helft te groot. Eindstand 9-7. Hele leuke wedstrijd waarin we zeker de 

tweede helft een leuk spelletje lieten zien. Als we de volgende keer ook zo beginnen dan worden dit 

soort wedstrijden ook gewoon gewonnen dat weet ik zeker. Britt, lizzy en Hennienke bedankt voor het 

invallen! 

F2: De F2 speelde een hele degelijke wedstrijd tegen Fortuna F2. Er werd goed naar elkaar overgegooid 

en samengespeeld. Aan het begin kwam dat helaas nog niet tot veel kansen en stonden we met 0-2 

achter. We bleven echter goed volhouden en kwamen tot steeds meer doelpogingen en uiteindelijk 

ook tot doelpunten. Aan het begin van de laatste 10 minuten stond het gelijk. Een eindsprint van 

Fortuna, waarbij vrijwel elke kans er opeens inging, zorgde voor een eindstand van 5-10. Een enigzins 

vertekende uitslag van verder een prima wedstrijd. Als we de volgende wedstrijd ook in de laatste 10 

minuten wat oplettender zijn, kunnen we die vast winnen! 

F3: De F3 moest vandaag tegen KVS. We wisten van de vorige keer nog dat dit een stel pittige meiden 

bij elkaar zijn. Ze waren net als de vorige keer heel fel met verdedigen. Ze zaten er echt bovenop. Dit 

vonden wij best lastig en daardoor kwam de bal moeilijk bij onze paal. In het begin van de wedstrijd 

waren we iets fanatieker en geconcentreerder en daardoor wisten zij ook niet te scoren en stonden we 

nog best wel een tijdje gelijk. Langzamerhand werd de F3 wat vermoeid. De dames van KVS roken hun 

kans, of eigenlijk kansen, en wisten er een aantal mooie ballen achter elkaar in te knallen. Gelukkig 

kregen wij toch ook nog wel kansen en heeft iedereen een poging gewaagd om te scoren maar was 

Rufus vandaag de enige waarbij dit lukte. KVS liet ons achter met  1-9 op het scorebord. 

D3: De D3 speelde vandaag voor het eerst weer als volledig team,n a weken van corona-besmettingen. 

Het was weer even wennen om het eigen spelletje te spelen, maar al snel lukte dit. Met prachtige 

aanvallen en mooie doelpunten kwamen we op voorsprong. De 1ste verdediging hield het goed dicht, 

maar had het lastiger in de aanval omdat ze dicht op verdedigd werden. Daardoor lukte het spel 

moeilijk, en kwamen er minder kansen. Tot het laatste kwart hielden de D3-spelers de voorsprong vast, 
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maar toen kwam KVS alsnog erop en eroverheen en werd er 5-6 verloren. Een spannende pot, waar 

heel veel goed ging, en we daarom ook tevreden mogen zijn. 

B1: De B1 speelde uit tegen de sterke koploper KCR B1, die duidelijk klaar is voor promotie naar de 

hoofdklasse. Maar Excelsior, dat de vorige ontmoetingen dik vet verloor stond klaar om dit keer niet 

kansloos ten onder te gaan. Verdedigend werd KCR uit hun spel gespeeld met goed voorverdedigen en 

dichtop de stropdas van de (lange) tegenstanders te zitten. De KCR schoten leken daardoor nergens 

op, maar de lengte hielp hen wel aan veel rebounds en herkansingen. Maar de Excelsior spelers 

groeiden in de rebound en vochten voor elke centimeter. Daardoor bleven we telkens bij, slechts 1 of 2 

punten achterstand. 

Begin 2e helft liep KCR alsnog 5 punten uit, maar door simpel spel samen met een zuiver schot kwam 

onze B1 terug tot 8-6. Toen werd het in de laatste minuten met vol risico spelen, met een alles of niets 

tactiek. Dat werd helaas niet beloond, KCR kon daardoor 9-6 winnen. Maar dat was een mentale 

overwinning voor Excelsior B1 dat hun uitstekende tegenstander het nu wel tot het eind moeilijk 

gemaakt heeft, en nu verdiend 2e staat in de stand. Hulde daarvoor. 

E1: De E1 mocht tegen RWA in Rhoon. We mochten al vroeg op pad maar dat zag je niet in het spel. 

Alle kinderen waren uitgeslapen en klaar voor een stevig pot. Het was een meisjes team met een paar 

behoorlijk goede en grote meiden. We kwamen al snel achter maar bogen de 1-0 rap om naar 4-2. 

Daan en Ramon schoten een paar mooie ballen erin. En RWA wist niet hoe ze onze doorlopen moesten 

verdedigen. Hierdoor konden we de rust in met 3-6. RWA kwam nog wel een paar keer terug maar niet 

genoeg want we wonnen met 6-9! Mochten we de volgende wedstrijd winnen dan zijn we kampioen 

(als ik goed reken en er niet heel veel wedstrijden worden ingehaald door de concurrentie ;)). Nu een 

paar weken niks en dan mogen we weer. Een trotse coach! 

D2: De D2 speelden uit tegen RWA. Waar er vorige keer erg makkelijk werd gewonnen werd de D2 

vooraf de wedstrijd wel gewaarschuwd er niet te makkelijk over te denken, want RWA had de laatste 

weken punten gepakt tegen tegenstanders waar wij net van hadden gewonnen. 

De koppies kregen we niet echt scherp en keken al snel tegen een achterstand aan. Met rust stond het 

6-1. In de rust gaven de coaches aan dat ze echt scherper moesten gaan beginnen de 2de helft en als je 

scherper bent dan gaan die doelpunten er wel in. Dit bleek ook aan de start van de 2de helft. We 

kwamen steeds dichterbij en ook zelf nog gelijk, maar helaas scoorde kwam RWA toch weer 1 punt 

voor en kregen we helaas van de scheidsrechter niet de kans om de laatste minuut echt uit te spelen en 

dus nog de gelijkmaker te scoren. Helaas, maar de D2 weet nu weer dat ze moeten werken de hele 

wedstrijd en dat als ze het met z’n alle doen het een stuk makkelijker is. 

 

Wedstrijdverslag van het 2e  

Na vorige week zaterdag hadden we met het team wel iets goed te maken. Dik verloren van Achilles en 

dan ook een slechte wedstrijd gespeeld. We waren van mening dat de streekderby tegen Des veel 

beter moest. En dat deze punten erg belangrijk zijn voor het verdere verloop in de poule. Feller 

beginnen, verdedigend meer aansluiten, aanvallend meer ons spel spelen en voor elkaar spelen. Op de 

trainingen gaat dit eigenlijk wel goed en spelen we fantastische aanvallen, alleen nu nog in de 

wedstrijd. De gezonde spanning was te voelen voor de wedstrijd, maar we waren vast besloten de 

punten mee naar Delft uhh.. De Buitenhof te nemen. We begonnen weer matig waardoor we al snel 

een aantal doelpunten achter kwamen te staan. Na de time-out van Kelly, gingen we er volle bak voor. 

Dit zag je uiteindelijk ook terug in de score. We gingen meer met elkaar spelen en verdedigder een 

stuk beter. Dit leiden uiteindelijk tot een heerlijke overwinning van 20-25! 

We begonnen de wedstrijd moeizaam, maar hebben onszelf goed herpakt! Deze heerlijke overwinning 

(+4 punten) smaakt zeker naar meer. Na de vakantie is er zeker nog werk aan de winkel en willen we de 

punten met elkaar binnen slepen. Hopelijk zien we jullie dan weer op de tribune. Om te genieten van 

een heerlijke wedstrijd en ons aan te moedigen naar de overwinning! 

De toppers van het 2e   

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 26 februari 

team teamleden afwezig Reserve / invallers 

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

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

VRIJ  ? 

3 
Demi, Jill K, Marieke, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Sven, Vito, Wayne       Dinsdag 22 februari! 

 

 

 

 

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette E, Sharmaine 

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

VRIJ  

5 
Elke, Floor H, Floor de J, Lotte 

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

VRIJ  

6 
Cynthia, Gina,, Minoesch 

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

 

Mart, Pim 

Pauline?, ? 

Koen V, Joost 

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

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

VRIJ  

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

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 

VRIJ  

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

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

 

Harrie, Mario 

 

Hessel 

A1 
Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  

VRIJ  

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 

VRIJ  

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Martin, Thijs, Finnian 

VRIJ  

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

B3 
Anne, Marlou 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

VRIJ  

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan     Donderdag 24 februari! 

  

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

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

VRIJ  

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 

Justin, Senne, Thomas, Vince 

VRIJ  

D1 
Amber, Fiene, Milou, Roos, Yessica, Sem 

Jip, Jop, Rob 

VRIJ  

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Erik, Otis, Reinout 

VRIJ  

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 

VRIJ  

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

Hugo, Sieme 

VRIJ  

 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 

VRIJ  

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom, Wouter  

VRIJ  

E3 
Ezra, Lizz 

Ivar, Krijn, Thomas P. 

VRIJ  

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 

VRIJ  

F2 
Dara, Fenne 

Daaf, Dex, Finn, Luuk                     Dinsdag 22 februari! 

  

F3 
Anouk, Elise, Puck, Tatum, Rufus  VRIJ  

 

 

 

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 

Dinsdag 22 februari      

       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

F-043 Excelsior F2 - HKV/Ons Eibernest F1 17:15 17:30 Simon nog regelen Sporthal Kerkpolder 

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 

            

Donderdag 24 februari      

       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

C1Db Excelsior C1 - Achilles C1 18:00 18:30 Okker & Iris E.J. Mudde Sporthal De Buitenhof 

            

       

Zaterdag 26 februari      

       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

R4Sb Excelsior 6 - Paal Centraal 2 12:30 13:00   scheidsrechter Excelsior Sporthal De Buitenhof 

       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

S-046 KCC/CK Kozijnen 9 - Excelsior 9 15:00 16:30 Rob B Aquapelle, Capelle a/d Ijssel    (spelen in oranje shirts) zelf regelen 

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

n.v.t. -     Dagdienst: n.v.t. 

 

Zaterdag 5 maart      

       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

C-043 Nieuwerkerk C4 - Excelsior C2 10.00 11:00 Pauline & Elvira De Kleine Vink Hal, Nieuwerkerk a/d Ijssel regelt contactouder 

D-049 KCC/CK Kozijnen D1 - Excelsior D2 12.15 13:15 Lisette & Nicole Aquapelle, Capelle a/d Ijssel    (spelen in oranje shirts) regelt contactouder 

D-055 ZKV (Zu) D1 - Excelsior D4 10.00 11:00 Marco & Fabiënne Drenkwaard, Zuidland regelt contactouder 

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

n.v.t. -     Dagdienst: NVT 
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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 

D3 

B2 

D3, D4 

B3 

C2 
 

18:00 - 18:15 

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

18:30 - 18:45 

B2, B3 

D1, 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 

  

  

  

  

 

Kalenders & roosters 
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