
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van CKV Excelsior 

6 december 2022 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 6 december 2022 2 

Inhoudsopgave 

 

 

Praatjes en mededelingen 

Welkom in de wereld van TOPdesk, wij 

zoeken collega’s! 

Excelsior 1 – Tjoba 1 

Excelsior Kerst Gala 

De kledingcommissie zoekt .... 

Activiteiten zaalcommissaris 

Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Junioren 

Jeugd 

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Uitslagen 

Opstellingen zaterdag 3 december 

Wedstrijdprogramma 

Trainingen 

Trainingsschema zaal 

Kalenders & roosters 

Activiteitenkalender 

Wedstrijdfilmschema 

Informatie contributieafschrijvingen 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

   

   

   

   

   

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


 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 6 december 2022 3 

Praatjes en mededelingen 

Welkom in de wereld van TOPdesk, wij zoeken collega’s!  

TOPdesk is een internationaal groeiend software- en consultancybedrijf, en maker van de beste 

servicemanagement-tool van Nederland. Met ruim 800 collega’s, in 11 landen, werken we iedere dag 

samen aan het verbeteren, leuker en slimmer maken van de dienstverlening van onze klanten. TOPdesk 

heeft een informele werksfeer waarin ruimte en vrijheid om jezelf te ontwikkelen centraal staan. 

Maar wat maakt ons nu echt zo bijzonder? Dat zijn onze 

mensen! Zij zijn het kloppend hart van de organisatie. 

Iedereen heeft zijn eigen expertise, maar wel hetzelfde 

doel: onze klanten helpen aan service excellence. Het liefst 

doen we dit samen: better together. Niet alleen met onze 

klanten en klanten van klanten, maar ook als collega’s 

onder elkaar. Inmiddels werken we met ruim 800 collega’s 

in elf landen. We zijn groot, maar blijven geloven in onze 

kernwaarden: werknemers de vrijheid, 

verantwoordelijkheid en het vertrouwen geven voor het 

op touw zetten van geweldige dingen. 

TOPdesk gelooft in continu ontwikkelen, we zijn een lerende en 

groeiende organisatie. Vanuit de rol als sponsor van CKV Excelsior 

willen wij het leren en ontwikkelen ook stimuleren voor de jeugd. 

Om die reden sponsort TOPdesk een programma voor 

talentontwikkeling. Dit programma richt zich op het volledige kader 

van de jeugdopleiding van CKV Excelsior.  

Als groeiende organisatie zoeken wij altijd mensen. Lijkt het jou leuk 

om eens koffie met een van onze collega’s te drinken en te kijken of 

wij een kans voor jou hebben? Neem dan snel een kijkje op 

https://careers.topdesk.com/nl/vacatures/.  

 

 

  

Praatjes en mededelingen 

https://careers.topdesk.com/nl/vacatures/
https://www.topdesk.com/nl/
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Praatjes en mededelingen 

Excelsior 1 – Tjoba 1 

Zaterdag 10 december pakken we groot uit met allerlei leuke activiteiten rondom de wedstrijd van 

Excelsior 1! Zorg dat je erbij bent en moedig Excelsior 1 aan richting de overwinning! 
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Praatjes en mededelingen 

Excelsior Kerst Gala 
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Praatjes en mededelingen 

 

De kledingcommissie zoekt .... 

…nieuwe mensen die vanaf het veldseizoen in 2023 (april) willen gaan meedraaien om het stokje in 

seizoen 2023/2024 volledig over te nemen.  

Deze commissie zorgt ervoor dat de webshop 

bijgehouden wordt. De bestellingen die via de webshop 

worden gedaan, moeten uitgeleverd worden. Naast de 

bestellingen via de webshop kunnen mensen ook direct in 

de kantine kleding kopen. Dit zorgt ervoor dat je de 

voorraad, die aan de webshop gekoppeld is, handmatig 

moet bijwerken. Wanneer er van bepaalde kleding weinig 

meer op voorraad is, overleg je binnen Excelsior met 

Nicole om na te gaan of en wanneer er nieuwe kleding 

moet worden besteld, via Mutaris. Uiteraard staat de info 

op papier!  

Naast de webshop zorg je ervoor dat alle teams voorzien zijn van een oranje inschietshirt en van 

wedstrijdshirts (dit krijgen ze vanuit Excelsior). Aan het einde van het seizoen moeten alle 

wedstrijdshirts worden ingeleverd in de wastas en aan het begin van het seizoen weer worden 

uitgedeeld.  

In deze commissie ben je bij vlagen heel druk, is het fijn wanneer je regelmatig op het veld bent zodat 

mensen je kunnen aanspreken, je kleding vanuit de kantine kunt verkopen. Lijkt het je iets mail dan 

naar kleding@ckv-excelsior.nl 

Ik check de mail van de week een keertje extra!        

Groetjes Patricia 

 

  

mailto:%20kleding@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Activiteiten zaalcommissaris 

BELANGRIJK:  ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD DOORGAAN  

Tijdens het gebruik van De Buitenhof is er de hele dag een zaalcommissaris aanwezig. 

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 die geprogrammeerd 

zijn 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 moet 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). 

 

De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en zorgen dat de hal, kleedkamers en 

sportmaterialen onbeschadigd en zonder vervuiling achterblijven. Wijs iedereen erop dat alle 

afval in de prullenbakken gedumpt moeten worden. 

4. 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.   

5. 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 kan de gemeente de extra tijd in rekening brengen. 

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

a. het wedstrijdprogramma en de namen van de aangewezen scheidsrechters In de Korfpraat / 

KNKV app 

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 De Mookies 

e. de instructies voor zaalcommissarissen Deze Korfpraat 
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Praatjes en mededelingen 

Categorie 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 (na 10 resp. 

30 minuten 2 minuten rust) 
Geen 

         

*: regels pupillen D: in de eerste helft wordt na 12,5 minuten van vak gewisseld; 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. 

** regels pupillen E- en F: na de wedstrijd worden strafworpen genomen (12 per team) 

** regels pupillen E: 1 vak / 4 tegen 4 / binnen 10 seconden overgooien /minimaal 1 meisje per team / 

niet schieten als je wordt verdedigd / iemand van eigen sekse verdedigen  

** regels pupillen F: 1 vak / 4 tegen 4 / binnen 10 seconden overgooien /minimaal 1 meisje per team / 

altijd scoren (nooit “verdedigd”), dezelfde persoon mag niet 2 maal achter elkaar schieten / 

mogelijkheid om SUPER speler in te zetten (als het verschil in de stand 3 doelpunten is) 

- ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD DOORGAAN - 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

De eerste thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2 vielen dit seizoen ongelukkig samen met én veel 

sinterklaasactiviteiten én de achtste-finalewedstrijd van het Nederlands voetbalelftal op het WK, dus 

helaas weinig publiek op de tribune, ook niet van de bezoekers uit Bleiswijk. Beide ploegen wonnen wel 

heel overtuigend hun wedstrijden tegen Weidevogels 1 en 2. De wedstrijd van het 2e ging in de eerste 

helft nog wel redelijk gelijk op, maar na rust was Excelsior 2 heer en meester in het veld, en liep uit naar 

een dikke 20-10 overwinning. Ook bij Excelsior 1 was het verschil in de 1e helft minimaal, maar na de 

10-8 voorsprong bij rust liep Excelsior 1 in de tweede helft langzaam weg van de bezoekers, naar een 

degelijke winst met 17-13. 

Gelukkig waren Excelsior 6, 8 en 9 vrij dit weekeinde, want bij Excelsior 5 waren veel afwezigen. Op het 

laatst stonden nog maar 3 eigen spelers in het veld. Maar ook de invallers uit Excelsior 6 en 8 (Daan, 

Bart, Nathan, Kevin, Hanna, Nynke) zorgden voor een prima wedstrijd tegen ADO 3, en dat leverde een 

12-10 overwinning op. Hierna speelde Excelsior 10 tegen KCR 9 een leuke wedstrijd, waarbij de 

opgebouwde voorsprong van 4 punten in de laatste minuten nog bijna verloren ging; het werd 12-11. 

Er waren 3 uitwedstrijden; in de middag speelde Excelsior 3 in de Hoornbloem een lastige derby tegen 

DES 3, en moest deze keer helaas zijn meerdere erkennen. Het werd 21-17; Christiane en Pim bedankt 

voor het reserve zijn. 

Ook Excelsior 7 speelde vroeg, in Barendrecht tegen het Rotterdamse Thor 2. Na een goede start (0-5) 

kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd, maar het 7e won met 10-13. 

De enige ploeg die nog in de avonduren moest spelen was Excelsior 4, maar de voorbereiding bij de 

Mookies leverde een goed resultaat op: in Hendrik-Ido-Ambacht werd DVS ’69 2 met 14-16 verslagen. 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 opnieuw thuis, tegen Tjoba 1 en 2 uit Zeeland, en er zijn in 

de Buitenhof daaraan vooraf nog 4 seniorenwedstrijden. Excelsior 3, 4 en 9 spelen uit. 

Er zijn nog 2 wedstrijdweken in december (10 en 17), daarna hebben we een break van maar liefst 3 

weken. In de loop van deze week zullen we inventariseren of alle teams in die periode al dan niet willen 

trainen. 

Excelsior 9 speelt al weer op 7 januari, alle andere ploegen pas weer vanaf 14 januari 2023. 

Willeke 

 

Junioren 

Na een uitgebreid oefenprogramma en na vorige week vrij te zijn geweest begon dit weekend dan 

eindelijk de zaalcompetitie voor Excelsior A1. Uit tegen OZC A1 werd met 8-12 gewonnen. Een mooi 

begin van de competitie. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Fortuna, een tegenstander waar 

op het veld zowel van gewonnen als verloren werd, dus dat beloofd een spannende pot te worden. 

 

Jeugd 

Competitie: 

Afgelopen zaterdag was alweer de tweede ronde van de zaalcompetitie. Er werden leuke wedstrijden 

gespeeld. Aanstaande zaterdag spelen de C3 en D3 in sporthal Kerkpolder.  

As zaterdag speelt Excelsior 1 wederom thuis maar omdat de wedstrijd van afgelopen zaterdag gelijk 

was met de wedstrijd van Oranje is de zaalopening as zaterdag. Tijdens de rust worden ook de Top 5 

lotenverkopers in het zonnetje gezet. Wij zullen ook as zaterdag het geld betalen aan de 

lotenverkopers. 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Tijdens de zaal wordt er bij uitwedstrijden vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. 

De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal de Buitenhof. Een achttal thuiswedstrijden wordt 

gespeeld in sporthal Kerkpolder. 

Sporthal de Buitenhof heeft een eigen (gratis) parkeergarage die via de zijkant is te bereiken. Bij 

binnenkomst ontvang je een parkeerkaartje en bij het naar buitengaan moet het kaartje worden 

ingeleverd in de gleuf bij de slagboom. Afgelopen jaar zijn er woningen opgeleverd rond sporthal de 

Buitenhof waardoor de parkeergarage weleens vol kan zijn. Je kunt dan het beste parkeren aan de 

overzijde in de Obrechtstraat aan het einde bij de Vierhovenkerk. Je loopt de trambaan over en bent bij 

de ingang van de sporthal. 

Sporthal de Buitenhof heeft mooie tribunes die te bereiken zijn via het restaurant “De Mookies”. In het 

restaurant kun je van alles krijgen bij Willem en Lenie: van koffie tot aan een lekkere daghap! Als je naar 

een wedstrijd van je kind/kleinkind/bekende komt kijken dan dien je plaats te nemen op de tribunes. 

Trainingen: 

In de Kerkpoldersporthal hebben wij een grote kast gekregen waarin pionnen, EHBO kist, hesjes en de 

E ballentassen liggen. De kast bevindt zich achterin de ruimte achter de deur aan de linkerzijde van de 

sporthal als je binnenkomt. De F ballen staan ook in dit hok, achterin rechts tegen de muur staat de 

ballenkar. 

In sporthal Wippolder is de SVE kist neergezet in het materiaalhok. In deze kist zijn pionnen, EHBO kist 

en de schotklok opgenomen. 

Er is geen opbergmogelijkheid voor de ballen in de sporthallen mede omdat de meeste teams in 

meerdere sporthallen trainen. Als je een wedstrijd hebt dan moet jezelf zorgen dat de ballen tijdens 

jouw wedstrijd aanwezig zijn. Na de wedstrijd dien jezelf de ballen weer mee te nemen. Het team dat 

na jou komt heeft zelf een tas met ballen. Dat geldt ook voor de trainingen: na iedere training dien je 

de ballen weer mee te nemen (of op te ruimen bij E en F) WANT HET TEAM NA JOU HEEFT EEN TAS 

MET EIFGEN BALLEN. 

Een verzoek aan de trainers: als blijkt dat er of te weinig materiaal is of dat het aanwezige materiaal 

stuk is, geef dit dan door aan Erik de Koning zodat op korte termijn een oplossing kan worden 

gevonden. Laat dit dan niet duren tm 1 april want dan heb je het hele zaalseizoen er last van! 

Op maandag 5 december vervallen de trainingen van de B2 en B3
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Wedstrijden 

 

Wedstrijdverslagen  

Eerste overwinning Excelsior C1! 

Dat er meerdere wegen naar Rijnsburg leiden dat bleek afgelopen zaterdag wel met de uitwedstrijd 

tegen Madjoe van onze C1. De één reed via Leiden, de ander ging nog even langs het veld van Madjoe, 

maar gelukkig waren alle kinderen op tijd om goed op te warmen voor deze tweede wedstrijd van de 

zaalcompetitie. Ook was duidelijk dat ondergetekende weer een jaartje ouder was geworden, want de 

wedstrijd was al begonnen voordat deze razende reporter klaar zat met haar pen en papier. En de 

wedstrijd ging gelijk in vol tempo van start. Bij onze C1 misten we onze toppers Lise en Lisa die al 

Sinterklaas aan het vieren waren, maar gelukkig gingen Zoë en Milou met ons mee. Ook heel fijn dat 

Mees er weer bij was voor onze geblesseerde Daniel. Ook ons coach-duo was niet compleet, Rik had 

zelf een wedstrijd, maar wat ontzettend fijn dat Pauline de honeurs waar wilde nemen. De tegenstander 

was ons niet geheel onbekend dus eigenlijk wisten we wat ons te wachten stond. Echter lieten we ons 

toch verrassen, was dat de felheid van de spelers van Madjoe, of misschien toch de zeer aanwezige 

coach. Madjoe begint met het benutten van een strafworp en dankzij slechte passes van Excelsior C1 

weet Madjoe de bal te onderscheppen en de voorsprong uit te breiden naar 2-0. Het spel van Excelsior 

is absoluut niet wat we van ze kennen, maar toch weet Yara de aansluitingstreffer te maken 2-1. Na een 

onderschepping van Zoë komt de bal bij Demian die de gelijkmaker op zijn naam schrijft, 2-2. Madjoe 

zet het verschil direct daarna weer op 2 punten,     4-2. Met nog 7 minuten op de klok voor de eerste 

helft neemt Excelsior een time-out en worden even de puntjes op de i gezet. Stefan benut een 

strafworp, 4-3 en er zijn veel schoten in het aanvalsvak van Yara en Elize waarbij Stefan en Demian 

goed afvang staan. Voor de rust krijgen beide teams nog een strafworp, Demian 4-4 en Madjoe 5-4. 

Met deze stand gaan we de rust in. 

Deze eerste helft was niet goed van Excelsior, passes waren niet goed, er werd niet gelopen (waren we 

misschien een beetje moe van het CLD feest van gisteravond?) eigenlijk was het hele spel erg mat en 

niet zoals we van onze C1 gewend zijn.  

De tweede helft start zonder Elize, zij heeft aan het begin 

van de wedstrijd een bal verkeerd op haar vinger gehad, 

gewoon doorspelen, maar de pijn bleek in de rust toch te 

heftig. Gelukkig hadden we Milou op onze reservebank 

zitten, dus snel opwarmen en hup erin. 

De tweede helft begint goed, Zoë scoort met een 

afstandsschot de gelijkmaker, 5-5 en Yara zet voor het 

eerst Excelsior op voorsprong met een doorloop op 

aangeven van Demian, 5-6. Mees komt er aanvallend in 

voor Demian. Helaas voor Mees is dit van korte duur 

want nadat Yara helemaal vrij staat scoort ze ook de 5-7 en wisselen de vakken, Demian komt er weer 

verdedigend in voor Mees.   

Madjoe scoort de 6-7 en Zoë benut een strafworp met een klein beetje hulp van een heer van Madjoe 

die aan de paal zit waardoor de bal die eruit dreigde te draaien, toch door het mandje       valt, 6-8. 

Deze voorsprong wordt niet meer uit handen gegeven, Demian schiet raak op aangeven van Milou en 

scoort de 6-9. Wanneer Madjoe de 7-9 erin schiet staat Zoë nog één keer helemaal vrij en zij scoort de 

tiende voor Excelsior, 7-10. In de laatste minuut noteert Madjoe de eindstand, 8-10. 

Volgende week staat de tweede thuiswedstrijd op het programma tegen Pernix. Hopelijk is er dan de 

avond ervoor geen schoolfeest en komt onze C1 beter uit de startblokken. 

  

Wedstrijden 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 6 december 2022 12 

Wedstrijden 

F1: 

De F1 speelde vandaag op bezoek bij Nieuwerkerk tegen de F1. De tegenstanders waren allemaal net 

wat groter dan onze kanjers en er zat 1 jongetje bij die groot, snel, sterk en een zuiver schot had. Aan 

het begin waren we dan ook wel onder de indruk en kwam Nieuwerkerk al vrij snel op een marge van 3 

doelpunten. Met zn 5en probeerden we de schade zo veel mogelijk te beperken en zelf nog wat 

doelpunten te maken. Helaas voor ons was dat jongetje gewoonweg te goed, en onder zijn aanvoering 

liep Nieuwerkerk uit naar een 13-3 ruststand. In het 3e kwart, toen het beste jongetje van Nieuwerkerk 

even niet meedeed, toen grepen we onze kans. We kwamen, door snel om te schakelen na een 

inderschepping, bij de korf om te scoren. Dat deden we toen ook en we kwamen zelfs terug tot 13-11. 

In het laatste kwart ging Nieuwerkerk weer meedoen en werd het uiteindelijk 19-13. Helaas niet 

gewonnen, maar tegen zo'n sterke tegenstander helemaal geen schande en eigenlijk gewoon een 

knappe prestatie door (alweer) zo sterk terug te komen! Een tevreden coach 

F3: 

De F3 mocht al vroeg aantreden in Scheveningen tegen KVS. Een lastige ploeg vooral om dat zij veel 

snelheid hadden in het passen waardoor we snel moest omschakelen. Maar we konden wel mee, Oliver  

scoorde zelfs twee keer en dat in z’n tweede wedstrijd. Zo nu en dan sliepen we nog op het vroege 

tijdstip, er gingen iedergeval genoeg dingen goed en hebben weer wat materiaal om te trainen. 

Uiteindelijk speelde we 8-3. Op naar volgende week! 

E2: 

Vandaag mocht de E2 tegen Achilles E2. De uitdaging begon al met het vinden van de zaal. Toen de E2 

had warmgelopen en ingeschoten kon de wedstrijd beginnen. Achilles had niet zo heel veel kansen, 

maar de kansen die ze hadden scoorde ze. Excelsior had heel veel kansen maar scoorde ze steeds net 

niet. Na de 2e helft begon Excelsior wat meer te scoren. Ook wisten ze hoe ze de snelle jongen van Evi 

moesten aanpakken. Een hele mooie winst van 3-5 voor Excelsior. Super goed gedaan E2! En bedankt 

Ivar en Evi voor het invallen! Groetjes Josyne en Britt 

D2: 

Na maandenlang tegenslag heeft Excelsior D2 vandaag voor het eerst punten gepakt! We hebben 

gewonnen! Het begon helaas met de afwezigheid van zieke Lieve, die juist op de training zo goed op 

schot was! Maar Flore en Cyara wilden invallen, en stonden samen met Luz, Olivia, Sanne, Erik, Jens, Kai 

en Yannick al vroeg klaar in de Buitenhof. 

Het tactisch plan was: vaak tot schot komen! Dat klinkt makkelijker dan het is, het betekent dat je al bij 

het rondspelen bezig bent met nadenken hoe je kunt lopen om te kunnen schieten. En je moet als je 

de bal in je handen krijgt meteen kunnen vuren! En het werkte, we kwamen al snel op 2-0 voor. Met 3-

2 gingen we de rust in, en na rust werd het 4-4, ai ai ai, als we dat maar niet opnieuw uit de handen 

zouden laten vallen! Het werd met 6-5 en 2 minuten te gaan erg spannend. 

Dan moet je, omdat je voorstaat, rustig spelen, geen gekke ballen gooien, en alleen zuivere kansen 

schieten. De verdediging stond als een huis, en de aanval speelde rond, maar er werd een paar keer te 

gehaast geschoten, bal weer kwijt. Weer allemaal op onze nagels bijten, behalve de verdediging, die 

pakte de bal weer af van ODO  D1, en kreeg hem bij de aanval. Dit keer wel rust, Erik kreeg de bal 

onder de korf, zijn tegenstander zat er half naast, en Erik draaide zich om terwijl hij bij zijn tegenstander 

vandaan stapte, en schoot de bevrijdende 7-5 erin! YES! De eerste 2 punten zijn binnen! 

C2: 

WAUW WAT EEN MONSTER SCORE 

De C2 speelde vandaag uit tegen Avanti C3. Na de wedstrijd van vorige week, waar we heel hard ons 

best deden maar helaas hebben verloren hebben ze vandaag een monster score neer gezet 0-18!!!        

Vanaf het begin waren we scherp, doordat wij er bovenop zaten haalden wij er verdedigend veel ballen 

tussenuit hierdoor kregen  zij bijna geen kans om een aanval neer te zetten. Aanvallend werd er echt 
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samen gespeeld en goed naar elkaar gekeken wie er de beste kans had en maakte wij ook goed 

gebruik van de achterkant van het veld. Hierdoor werd er veel gevarieerd en scoorde wij in de eerste 

helft maar liefst 9 doelpunten. Als de bal dan net even niet werd gescoord gingen we met zijn alle 

uitverdedigen waardoor Avanti fouten ging maken en wij ze er tussenuit konden halen en creëerde 

hiermee veel kansen. Na de rust bleven we net zo goed spelen als in de eerste helft. Avanti scoorde in 

de 2de helft nog een doelpunt maar deze werd afgefloten omdat hij verdedigd was. Wat hebben wij 

veel goede dingen van jullie gezien en wat zijn wij trots op jullie dat jullie tot het laatste fluitsignaal 

door hebben gestreden!  

             

C3 

De C3 mocht na de valse start van vorige week vandaag tegen het inmiddels bekende meervogels 

aantreden voor de wedstrijd hadden we de tactiek besproken hoe we de tegenstander  het vandaag 

lastig gingen maken dit lukte vandaag deels maar wel naar tevredenheid dr is nog een lange weg te 

gaan het doel licht op het goed overspelen van verdediging naar aanval en dan de bal zo diep mogelijk 

de aanval in te brengen waardoor we vrij komen te staan en in de verdediging zo veel mogelijk voor te 

verdedigen met een 0-1 ruststand mag je zeggen dat niet slecht gedaan is en 4 tegendoelpunten over 

de hele wedstrijd is niet veel dikwijls krijgen we er veel meer tegen het lukt ons nog net niet sommige 

ballen er zelf in te krijgen vandaag werd die eer gelukkig gered door jip d maar we hebben hard 

gewerkt vandaag dinsdag gaan we weer verder trainen en met jullie inzet komen die punten vanzelf 

echt wel goed blijven trainen en naar elkaar blijven luisteren dan komt alles goed toppers 

B3: 

De B3 speelde tegen Dijkvogels B2. We hadden deze week veel getraind op een echt spel neerzetten in 

de aanval, dus een goede vang neerzetten en dan kansen uitspelen. En wat pakte de B3 dat goed op! 

Er werd super goed gespeeld en ook goed verdedigd. Het voorverdedigen was heel belangrijk en soms 

best moeilijk. Uiteindelijk heeft de B3 met 4-6 verloren, maar we kunnen zeker met opgeheven hoofd 

naar de wedstrijd terugkijken! 

A1: 

Matchday! Voor de A1 begon vandaag de zaalcompetitie. Na een oefenpot tegen dezelfde 

tegenstander getracht wat tactische zetten toe te passen. En zo geschiedde en pakte het ook nog goed 

uit! Na een 7-0 voorsprong kreeg OZC pas wat grip op de wedstrijd. Gelukkig bleven wij ook nog 

gewoon meescoren en kwam onze overwinning geen moment in gevaar! Top gespeeld, mooie kansen, 

jezelf belonen en prima samenspel waren vandaag de steekwoorden. 8-12 winst! 
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Uitslagen 

zaterdag 3 december   
    

klasse  wedstrijd  Uitslag   

1G Excelsior 1 - Weidevogels 1 17 13 

R1G Excelsior 2 - Weidevogels 2 20 10 

R3T Excelsior 5 - ADO 3 12 10 

S-046 Excelsior 10 - KCR 9 12 11 

B-036 Excelsior B3 - Dijkvogels B2 4 6 

C-049 Excelsior C3 - De Meervogels C3 1 4 

D-047 Excelsior D2 - ODO D1 7 5 

D-055 Excelsior D3 - Vriendenschaar (B) D2 14 2 

klasse  wedstrijd      

R2L DES (D) 3 - Excelsior 3 21 17 

R2N DVS '69 2 - Excelsior 4 14 16 

S-041 Thor (R) 2 - Excelsior 7 10 13 

A-030 OZC A1 - Excelsior A1 8 12 

B1F KZ Danaïden B1 - Excelsior B1     

C1C Madjoe C1 - Excelsior C1 8 10 

C-044 Avanti/Post Makelaardij C3 - Excelsior C2 0 18 

D-045 GKV (H) D1 - Excelsior D1 2 12 

E-076 Achilles (Hg) E2 - Excelsior E2 3 5 

E-082 Phoenix E3 - Excelsior E4 2 5 

F-036 Nieuwerkerk F1 - Excelsior F1 19 13 

F-037 KVS/Groeneveld F2 - Excelsior F2 10 9 

F-044 KVS/Groeneveld F4 - Excelsior F3 8 3 
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Opstellingen zaterdag 3 december 

team teamleden afwezig reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Femke, Geeske, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne M, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Pim V, Ryan, Tjarko, Wayne, 

Wouter K 

  

3 
Demi, Jill, Leanne, Marieke, Yara 

Joost, Rik, Sven, Vito, heer 2 

Leanne 

Sven 

Floor de J ? 

Heer 5 of 6 

4 
Jikke, Joyce, Lisette E, Pauline, Sharmaine 

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

 

Frank 

 

5 
Christiane, Elke, Floor H, Floor de J 

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

Tim Dame 6 

 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Yra, 

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

  

7 
Bernice, Danique, Eline, Linda, Lucia, Myra, Naomi 

Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Ties, Tim H 

Danique  

8 
Leonie, Marit, Nynke, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 

 Lina 

Marijn 

9 
Alicia, Annebertien, Elvira, Fabien, Nathalie, Veronique 

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

Harrie, Rob  

Rick H 

10 
Aniek, Anouk L, Dani, Inger, Sanne V 

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 
VRIJ  

A1 
Demi, Lieselotte, Maud, Jeslyn, Maya, Eline 

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 

 

 
 

B1 
Fenna, Joya, Nathalie, Romy, Zoë 

Mees, Micha B, Finnian, Wordt geregeld 
Martin, Thijs  

B2 
Anne, Britt A., Hennieke, Josyne, Marlou, Lizzy. 

Jasper, Justin, Sten 
  

B3 
Brigitte, Mariana, Merle, Sofie, Sanne H, Stephanie 

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick, Senne 

Merle 

 
 

C1 
Elize,  Evi N.,Lisa, Lise, Yara,  

Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn 
Daniël 

 

Micha K (C2) 

C2 
Femke, Fiene, Mijke, Roos, Sem, Sjors, Yessica 

Bjorn, Marten, Micha K. 
Femke, Sem Tijn (C1) 

C3 
Amber, Erlijn, Fenna, Jip K., Lily, Sanne v.N. 

Axel, Daan, Jip D., Jop, Fedde, .Sieme 

Erlijn 

 
 

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 
  

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
 

Lizz (D3) 

 

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Ramon 

 

 

Sanne (D2) 

Jens (D2) 

E1 
Hanna, Sophie, Britt M 

Tom, Eduard 
Britt 2x E3 

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 

 

 
 

E3 
Evi, Sigi 

Ivar, Mika, Twan 
  

E4 
Mirelle, Elize, Julia 

Jim, Nathan, Roan 
Mirelle  

F1 
Dara, Puck, Tatum 

Arthur, Daaf 
  

F2 
Anouk, Fenne 

Dex, Finn, Mees 
  

F3 
Isa, Isabel, Mintu 

Luuk, Olivier  
  

 

 
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. Alleen bij 

ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

Spelers senioren Willeke  

Spelers jeugd A Thijs woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd B Erik de K. woensdag 19:00-20:00 

Spelers jeugd C Okker woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd D Robert  

Spelers jeugd E, F Nicole woensdag 18:00-19:00 

Scheidsrechters jeugd  B t/m F Erik de K. woensdag 19:00-20:00 
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LET OP: C3 heeft de 

beurt om te filmen 

17:20 uur aanwezig 

17 

Wedstrijdprogramma 

zaterdag 10 december      
       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter accommodatie 

1G Excelsior 1 - Tjoba 1 17.30 19:00 Jorrith, Kelly M. Kuif Sporthal De Buitenhof 

R1G Excelsior 2 - Tjoba 2 16.30 17:35 Gijs N. Karbet Sporthal De Buitenhof 

R3T Excelsior 5 - Valto 4 11:45 12:45   Robin vd K Sporthal De Buitenhof 

R4M Excelsior 6 - De Meervogels 5 13:00 14:00   (Micke V) R. Paroen Sporthal De Buitenhof 

S-041 Excelsior 7 - Vitesse (Ba) 7 14:15 15:10 Rob G Robin vd K? Sporthal De Buitenhof 

S-039 Excelsior 8 - OZC 3 15:30 16:20 Willeke Robertjan H Sporthal De Buitenhof 

B-033 Excelsior B2 - ONDO (G) B4 10:45 11:45 Pauline, Elvira Daan A Sporthal De Buitenhof 

C1C Excelsior C1 - Pernix C1 09:45 10:30 Rik, Sanne D. Boogaard Sporthal De Buitenhof 

C-049 Excelsior C3 - Weidevogels C2 10:30 11:00 Johan Mart de B Sporthal Kerkpolder 

D-055 Excelsior D3 - DES (D) D1 11:30 12:00 Marijn, Yra Mart de B Sporthal Kerkpolder 

E-082 Excelsior E4 - Refleks E3 09:00 09:30 Jay, Olivier Inger van D Sporthal De Buitenhof 

F-037 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F1 09:00 09:30 Nicole, Wesley Erik vd V Sporthal De Buitenhof 

F-044 Excelsior F3 - HKV/Ons Eibernest F1 09:00 09:30 Pim Geeske van B Sporthal De Buitenhof 

klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

R2L Korbis 2 - Excelsior 3 16:15 17:55 Linda, Ryan De Dreef, Waddinxveen zelf regelen 

R2N ALO 2 - Excelsior 4 14:45 16:10   Ockenburgh, Den Haag zelf regelen 

S-042 Eureka 1 - Excelsior 9 15:00 16:30   De Fakkel, Ridderkerk zelf regelen 

A-030 Fortuna/Delta Logistiek A4 - Excelsior A1 aw 17:15 18:00 Carolien Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

B1F Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 aw 11:00 12:00 Lisette, Job Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

B-036 Avanti/Post Makelaardij B4 - Excelsior B3 aw 13:30 14:15 Marit, Nynke, Hessel, Jordi Emerald, Delfgauw op eigen gelegenheid 

C-044 DES (D) C1 - Excelsior C2 aw 13:15 14:00 Astrid, Joyce De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

D-045 VEO D1 - Excelsior D1 10:00 11:00 Jikke, Wouter Essesteyn, Voorburg regelt contactouder 

D-047 Weidevogels D1 - Excelsior D2 09:00 10:00 Robert, Martin Sporthal Rijneveen, Bleiswijk regelt contactouder 

E-071 Dunas E1 - Excelsior E1 11:00 12:00 Sten, Renzo Zuidhaghe, Den Haag regelt contactouder 

E-074 Dijkvogels E1 - Excelsior E3 09:00 10:00 Fenna, Zoë, Maarten Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelt contactouder 

E-076 Die Haghe E3 - Excelsior E2 09:15 10:15 Britt, Josyne Sportcampus Zuiderpark (Breedtehal B), Den Haag regelt contactouder 

F-036 TOP/IAA fresh F1 - Excelsior F1 09:45 11:00 Simon De Korf, Sassenheim regelt contactouder 

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

Exc 1 (vz), (tw), (sk)     
9.00-13.00 dagdienst: 

Pim+Gina 

            13.00-16.30 Femke G 

            16.30-18.30 Sander vV 

            18.30-20.30 Roxanne H 

            
Kerkpolder 11.00-13.00 

coaches 
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Trainingsschema zaal 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

 
 

 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00  

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 B3 

C2, C3 

B2 

D3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

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 
  

S4, S9 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

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 

 

Sporthal Buitenhof: Duke Ellingtonstraat 2, 2625 GB  Delft 

Sporthal Kerkpolder: Kerkpolderweg 14, 2625 EB  Delft 

Sporthal Wippolder: Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft 

 

Trainingen 
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Kalenders & roosters 

roosters 
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, Iris Gerritsen, 

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 

29-11-2022 WK: Nederland – Qatar 16:00 uur 

03-12-2022 Teamavond A1 (vanaf 17:00 uur) 

12-05-2023 Schoolkorfbaltoernooi  

24-06-2023 Excelsior 100 jaar 3 jaar later; let op in 2023!!! 

08-07-2023 Zomerkamp 2023 A t/m E (t/m 15 juli) 

Voor de meest actuele agenda: https://www.ckv-excelsior.nl/agenda  

 

Wedstrijdfilmschema 

datum Aanwezig 

Aanvang 

1e 

wedstrijd 

Team Eigen wedstrijd 

10-12-

2022 
17:20u 17:35u C3 11:30: Thuis 

14-01-

2023 
17:35u 17:50u B1 13:00 Uit: IJsselvogels 

28-01-

2023 
17:20u 17:35u A1 16:20: Thuis 

04-02-

2023 
17:20u 17:35u B2 11:00 Uit: Nikantes 

11-03-

2023 
17:30u 17:45u B3 14:30 Uit: Dijkvogels 

25-03-

2023 
17:20u 17:35u C1 15:20 Uit: Achilles 

 

 

 

Informatie contributieafschrijvingen 

Bij Excelsior incasseren we de jaar contributie in termijnen, verdeeld over juli tot en 

met juni. Leden hebben de keus om het jaarbedrag per maand of per kwartaal af te 

schrijven. Voor 2022 staan de volgende datums gepland voor de incasso’s 

datum kwartaalincasso maandincasso 

24 november 2022 n.v.t. november 2022 

23 december 2022 n.v.t. december 2022 

 

Het is altijd mogelijk is om de frequentie of het rekeningnummer van de incasso’s te 

wijzigen. Stuur hiervoor een mailtje naar micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl. 
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