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Een redactiepraat vullen zonder op het veld te zijn geweest is 
lastiger dan gedacht. Zo kan ik wel uitweiden over mijn leven, maar 
dat interesseert u natuurlijk geen ene biet. Daarom hou ik het deze 
week maar kort zodat u snel verder kan lezen. 
 
ER zijn namelijk weer mooie verhalen op papier gezet. Er zijn 
ondertussen drie vaste “columnisten” 

- Pieter Swinkels, vader van Pim (speler Excelsior A1) en onze 
eigen hoogleraar. Heeft deze week weer 2 pagina’s vol 
getikt 

- Gerrie Dieteren, vader van Inger (speelster Excelsior D1) die 
ook weer een mooi wedstrijdverslag heeft ingeleverd. 
Helaas moet ik u verdere kennismakingsinformatie u 
verschuldigd blijven. (misschien iets voor later) 

- Juan Zondervan, deze man heeft volgens mij geen 
introductie nodig, dus daar laat ik het dan ook maar bij. 

 
Zij hebben alle mooie stukken ingeleverd, maar er is ook invulling 
van Willeke (senioren) Nicole (Rabo wielertocht) 
 
Oh en dan nog even dit, aankomende zaterdag staat er een leuke 
groep jongemannen achter de bar die graag wat te doen hebben. 
Dus blijf vooral hangen op het veld, bestel een drankje en een hapje 
en geniet van het korfbal en de sfeer van onze vereniging 
 
 
Bob 
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   
 

Afgelopen zaterdag opnieuw een zomerse septemberzaterdag, waarop Excelsior 1 en 2 naar Hardinxveld reisden voor de 

belangrijke wedstrijden tegen HKC 1 en 2.  

Gezien de uitslagen in de voorgaande weken is HKC bij Excelsior 1 in de poule één van de sterkere ploegen.  

Met Bertjan geschorst vanwege een 2e gele kaart was Wesley gelukkig weer fit genoeg om in de basis te starten. Het 

grootste deel van de wedstrijd kon Excelsior 1 geen vuist maken tegen de thuisploeg, wat heet, met nog 10 minuten te 

spelen en een stand van 15-9 op het scorebord, leek de eerste verliespartij zich aan te dienen. Maar de ingezette wissels 

en nieuwe energie bij de ploeg maakte dat Excelsior helemaal terugkwam in de strijd en er zelfs op het nippertje een 

gelijkspel wist uit het vuur te slepen: de 16-16 eindstand voelde wel duidelijk een gewonnen puntje. Excelsior 1 blijft 

hiermee de enige koploper in deze poule. 

Excelsior 2 had, als in eerdere wedstrijden, ook tegen HKC 2 hele goede mogelijkheden om de overwinning te pakken, 

maar liet de thuisploeg in de eindfase van de tweede helft toch de winst naar zich toe trekken: uitslag 15-13. Daarmee 

blijft het 2e na 4 wedstrijden in de onderste regionen hangen, al zijn de verschillen tussen de onderste 4 ploegen nog 

minimaal. 

Ook Excelsior 5 speelde uit; het 5e heeft een vreemd programma met nu in het najaar 4 van de 6 wedstrijden uit en maar 

2 thuis. Naar Leiderdorp voor de wedstrijd tegen Velocitas 5 reisden Nathan, Lynn en Leonie mee als reserve/invallers, 

waarvan Leonie de hele wedstrijd speelde. In de eerste helft ontbrak er hier en daar een stukje scherpte en concentratie, 

wat leidde tot veel gemiste kansen. Daardoor nam Velocitas 5 een flinke voorsprong. In de tweede helft kwam het 5e door 

doelpunten van Erik en Renate nog wel goed terug, maar het leed toch een eigenlijk onnodige 10-8 nederlaag. De eerste 

punten zullen dan wellicht gehaald worden in de volgende (weer uit) wedstrijd tegen Valto 5. 

Thuis speelde Excelsior 3 om 11 uur tegen het onbekende OZC 4 uit Rotterdam, maar ook nu lukte het niet om de winst te 

pakken. Met het 11-11 gelijkspel werd er slechts een puntje bij gesprokkeld. Hopelijk kan in de uitwedstrijd tegen 

Vriendenschaar 3 in Bodegraven de eerste volle winst gepakt worden. 

Excelsior 4 speelde aan het einde van de middag tegen een oude bekende, ODO 4 uit Maasland; dit team verandert niet 

van samenstelling terwijl Excelsior 4 zich elk jaar weer wat verjongt. Dat betekent dat het verschil tussen beide ploegen 

groter is geworden en dat bleek uit de uitslag. Op z’n slofjes schoot het 4e zich naar een 18-9 overwinning. Dat betekent 

dat het 4e samen met Dijkvogels 3 en Vlaardingen 4, de tegenstander aanstaande zaterdag, de kopposities inneemt. 

Excelsior 6 kreeg koploper Velocitas 8 op bezoek, dat 2 maal dik had gewonnen. Het 6e nam wel gewoon een 2-0 

voorsprong, maar liet Velocitas, dat één goede schutter in huis had, in de tweede helft uitlopen naar 6-10. Een fanatieke 

eindsprint van het 6e bracht een gelijkspel nog heel dichtbij, maar in de eindfase werden de kansjes net gemist, en was de 

stand bij het eindsignaal 12-13. Op basis van deze prestatie zijn er goede vooruitzichten voor de wedstrijd tegen Valto 6 

aanstaande zaterdag.  

 

Aanstaande zaterdag een heel leuk thuisprogramma, te beginnen met Excelsior 4 en daarna Excelsior 2 en 1 tegen RWA 2 

en 1. 

Alle andere teams spelen uit, waarvan de wedstrijd Valto 5 – Excelsior 5 verplaatst is naar dinsdag 30 september om 20.30 

uur. 

Iedereen heel veel succes gewenst. 

 

Willeke 

  

Senioren 



 
 

 

 

 

 

 

Afgelopen maandag is er in teamverband eenduidig besloten dat Ik (uw tijdelijke hoofdredacteur) naast het maken van de korfpraat ook 

nog eens wedstrijdverslagen van het derde mag maken. Ik vind het een hele eer om dit te mogen doen en neem deze taak ook dermate 

serieus. Toch bevind er zich een adertje onder het gras en dat is dat ik namelijk niet bij de wedstrijd aanwezig was, en buiten dat het 

gelijk is geworden tegen OZC ik geen verdere informatie over de wedstrijd heb. Ter vervanging en uw verdere vermaak volgt daarom een 

ABCtje betreffende Excelsior 3 

A is van afvangen, dat doe je onder de korf 

B is van Ben onze hoofdcoach en grote leermeester 

C is van Chocolade, wat we altijd in de rust eten (als er ten minste wordt bijgevuld) 

D is van Dannie, onze Aspirant-hoofdcoach en de langste van de groep 

E is van Excelsior, wat ons hart kleurt zwart en wit 

F is van Feest, want wij weten wel wat het is om een feestje te bouwen 

G  is van Goal, die wij samen moeten scoren 

H is van Handjeklap (of high-five), dat is verplicht voor de wedstrijd 

I is van inschieten, wat er niet bij in mag schieten 

J is van Jarig, want onze tegenstanders zijn nog lang niet jarig 

K is van Kampioen, want dat is ons doel. 

L is van louter, want zonder louter geen louter mooie avonden  

M is van moe, wat we allemaal na een training/wedstrijd horen te zijn 

N is van nabespreken, want dat hoort er ook bij 

O is van openingsbal, die we eigenlijk nooit doen, maar ik vond het een mooi woord met de O 

P is van pinguïn, want die zijn ook zwart en wit 

Q is van is van kukelekuu, oh nee dat is met de k, doe dan maar de Q van Quiz. Verzin er zelf maar een vraag bij 

R is van racen, wat nog wel eens gebeurd 

S is van storm, waar we nooit op hopen 

T is van tijd, want die raakt bijna op 

U is van u, dus niet van mij 

V is van vrije tijd, waar ik eigenlijk te weinig van heb 

w is van water, wat in onze bidons zit 

x is van xylofoon, want wie houdt daar nou niet van 

Z is van zo het zit er weer op en als u tot hier bent gekomen gefeliciteerd! U heeft een gratis voetreis naar Rome gewonen. U kunt per 

direct vertrekken 

 

Bob 

  

Het Derde 
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Excelsior A1 – Maassluis A1 
Zaterdagmiddag 14:00 uur trad onze A1 aan tegen een team dat nog geen punten had verzameld in hun voorgaande 

wedstrijden tegen Valto A1 (14-8 verloren), Avanti A1 (10-9 verloren  ) en ONDO A1 (14-12 verloren), allemaal teams die 

onze A1 nog gaat ontmoeten. Onze A1 stond sinds vorige week op 2 punten, vorige week behaald tegen waarschijnlijk de 

zwakste ploeg in deze 1e klasse; Korbis. 

Het heerlijke nazomerweer (25 graden!) was de toeschouwers op Biesland weer gunstig gezind en de ploegen konden 

zich gaan opmaken voor een uithoudingsslag. Op buienradar kondigde zich nog wel een donker regengebied aan, maar 

onze spelers en supporters wensten hier geen toekomstvoorspellende eigenschappen aan toe te dichten…… 

Maassluis startte voortvarend door uit hun eerste aanval de 0-1 aan te tekenen uit een korte kans. In de Excelsioraanval 

was het even zoeken naar de juiste balans, vooral door een erg lange heer die uit de paalzone gehouden moest worden. 

In de 3e minuut kwam de gelijkmaker op het bord door Pim via een vliegende doorloopbal, nadat hij zijn inspringende 

heer voorbij was gesprongen (1-1). 

De aanvallen daarna golfden snel heen en weer door snel balverlies in beide aanvalsvakken. Doordat de duels in de 

paalzone ook stevig werden ingezet kwamen er ook kansen vanaf de (vrije bal) stip. Charlotte rondde één hiervan in de 9e 

minuut keurig af (2-1). Vele kansen volgden in deze aanval maar werden niet verzilverd. Tot twee keer toe werd een korte 

kans van Okker achter de paal voor onttrekken aan de verdediger afgefloten. Als de afronding lang uitblijft dan is het 

wachten op de gelijkmaker: die viel dan ook 3 minuten later uit een afstandschot (2-2). 

Met Fabian, Merit en Britte in de aanvallende rol en Pim als rebounder, wist deze aanval na wat zoekwerk in de 16e 

minuut een mooie  snelle combinatie op te zetten, die door Fabian van afstand mooi werd afgerond (3-2). Maassluis 

maakte direct gebruik van de euforie in het verdedigingsvak door vanuit een doorbraak een doorloop te scoren (3-3). Ons 

tweede aanvalsvak wist direct ook een strafworp te forceren en Okker bleef koel vanaf de stip (4-3). Daarna werden door 

dit vak 3 opgelegde kansen tot het verder vergroten van de voorsprong gemist (strafworp en twee vrije doorlopen). In de 

20e minuut wist Dominique haar tegenstander weer uit de ruimte op snelheid te kloppen maar haar dame greep 

genadeloos in: stip. Deze werd door Okker weer feilloos benut: 5-3. 

De 6-3 viel 4 minuten later uit een prachtige doorbraak van Merit die, flitsend aangespeeld vanuit het voorveld, mooi 

afrondde. In de resterende 11 minuten tot de rust werd er niet meer gescoord. De energie maar vooral de scherpte 

vloeide langzaam weg uit de aanvallers en de verdedigers werden slimmer door niet steeds onreglementair aan de 

noodrem te gaan hangen. Het was voor de toeschouwers zowel een spectaculaire als tenenkrommende ervaring omdat 

de vele - vooral korte kansen -  rond de paal om zeep werden geholpen. Erg opvallend was het wel dat deze korte kansen 

ook nog eens vaak  mandloos werden geschoten. Hier ligt  nog wat trainingsarbeid voor beide teams te wachten.  

 Na de rust ging het spel op dezelfde wijze door. Maassluis scoorde na 5 minuten van afstand de 6-4, Okker maakte in de 

gelijkmakende aanvalsbeurt uit een strafworp de 7-4 (incorrect afstoppen van Charlotte ging hieraan vooraf). Daarna 

werden weer twee strafworpen aan Maassluise zijde toegekend. De eerste werd gemist, maar direct daarna werd een 

tweede onnodig veroorzaakt onder de paal. Deze werd wel benut (7-5). De eerste aanval bleek nu op dreef in de aanval: 

weer een mooie snelle 3-1 combinatie werd door Merit van afstand afgerond (8-5). Een net ingevallen heer van Maassluis 

ging onder de ogen van de scheidsrechter doelbewust op Maartens voet staan wat hem prompt een verdiende gele kaart 

opleverde. Dit liet wel zien dat Maassluis alle middelen in de strijd wilde gooien om van de hatelijke nul punten af te 

komen. In hun aanval verdiende Maassluis  direct weer een strafworp 8-6. Excelsior mocht niet achterover gaan leunen 

maar moest nu toch manieren vinden om de kansen beter te benutten en de voorsprong te behouden. Dat lukte helaas 

niet waardoor Maassluis bloed rook. In de 17e en 18e minuut na rust kwamen de 8-7 en 8-8 kwamen via een vrije bal en 

afstandschot snel op het scorebord.  

Mart werd in het veld gebracht voor de moegestreden Fabian die veel meters had moeten maken om zijn tegenstander 

uit de paalzone weg te houden. Deze wisseling bracht de mogelijkheid voor een ander aanvalsconcept. Door zijn lengte 

en breedte ging Mart proberen om het reboundgevecht met zijn tegenstander aan te gaan. Het zou een inleiding zijn tot 

een doelpuntrijk en dramatisch slot van de wedstrijd. De nieuwe aanvalsstrategie van Excelsior leverde binnen 3 minuten 

meteen rendement op. Merit scoorde van afstand de 9-8 en Pim benutte een vrije bal 10-8. In het andere vak kreeg 

Maassluis nu ook het vizier op scherp en scoorde evenzo snel van afstand de 10-9 en 10-10. Om nog meer reboundkracht  

Junioren 



 
 

 

 

 

 

voor afvallende ballen te krijgen in de aanval werd Jikke ingebracht voor Britte. Dat het hier 

natuurlijk ging om een afleidingsmanoeuvre was alleen voor het Excelsior team duidelijk:  Jikke sloot 

zich ook bij de aanvallers aan en scoorde direct vanachter de korf van afstand 11-10. Een minuut later was het van 

ongeveer dezelfde plek Pim die Excelsior op 12-10 bracht met nog 7 minuten te spelen. Maassluis maakte toch weer 

binnen 2 minuten gelijk. Na de vakwissel was het direct weer Excelsior dat via Pim (afstand) op voorsprong kwam 13-12. 

Excelsior probeerde nu langere aanvallen op te zetten maar dat lukt maar ten dele terwijl donkere wolken zich 

samenpakten  boven de A13 komend vanuit de Nieuwe Waterweg…….  

Maassluis scoorde van afstand de 13-13 en de laatste 2 minuten waren superspannend zonder echte kansen en tenslotte 

stranddend in slordig balverlies in de Excelsioraanval. Maassluis deed nog een verwoede poging om hun meest scorende 

heer in stelling te brengen. De verdediging voorkwam dit wel maar toen het spel 10 seconden voor tijd werd verlegd naar 

de rebounder kon deze (in dezelfde verdedigend/wegstappende situatie als waarvoor Okker tweemaal eerder werd 

bestraft) de buit voor Maassluis binnenhalen. Een enthousiaste Maassluise supporter naast mij juichte schreeuwend en 

riep triomfantelijk maar eerlijk uit dat dit toch wel heel erg onverdiend was. De druiven waren hierdoor voor Excelsior en 

uw reporter niet minder zuur…….   Een enorm teleurgesteld Excelsiorteam (en supporters ,inclusief Sarah) dat de hele 

wedstrijd op voorsprong wist te blijven, ook nog de zuiverheid en effectiviteit van de doelpogingen wist te verhogen, 

maar uiteindelijk toch naast de overwinning greep, waar een gelijkspel minstens verdiend was geweest. 

Voor de neutrale toeschouwer was het een wedstrijd met een hoog thrillergehalte en een dramatische afloop. Voor onze 

A1 een behoorlijke klap, die de komende week met vereende krachten te boven moet worden gekomen. Behalve Korbis 

lijken de andere ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd  en is er voor Excelsior alle ruimte om zich te proberen op te 

trekken aan dit niveau. Voorlopig staan we met Maassluis op 2 punten en nog in de degradatiezone van deze poule. 

Volgende week staat de derby tegen Avanti in Pijnacker op het programma (17:00 uur). Zij staan samen met Valto, 

Achilles en ONDO op de gedeelde 1e plaats in deze poule. Veel succes met de voorbereidingen! 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Verslag Avanti D3 - Excelsior D1 3-10 

 

 
Na de heel spannende wedstrijd van vorige week was de opkomst bij de supporters erg groot. Opa’s en oma’s waren 
opgetrommeld om onze toppers aan te moedigen. Vraag was natuurlijk of dit ging helpen. Het werd al snel duidelijk dat dit een 
gouden zet was. Binnen een minuut scoorde Beau het eerste doelpunt. Waarna Excelsior de bal weer snel in het aanvalsvak wist 
te krijgen en Joshua zijn kans greep, 2-0. Er werd voortdurend goed rondgespeeld en gezocht naar kansen. Zodoende wist Beau 
na enige tijd ook de 3-0 te scoren. Maar nu bleek dat hij met opa had afgesproken om er 2 te maken in de wedstrijd. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling, dus ik was benieuwd of hij nu zou stoppen met scoren. Avanti wist af en toe de bal ook in hun 
aanvalsvak te krijgen maar kon dan toch niet scoren. Natuurlijk omdat Excelsior goed verdedigde en de bal er steeds eruit wist te 

halen. Voor de vakwissel wist Joshua zodoende ook voor de 2
e
 keer te scoren. Met 4-0 wisselde we van aanvallers. De 

verdediging van Avanti leek toen beter te worden. Excelsior wist zodoende even geen kansen meer te creëren.  Maar na enige 
tijd kon Lucia toch scoren, 5-0 via een mooie doorloopbal super! Excelsior wist vervolgens de druk erop te houden en Paul bracht 
de stand voor de rust nog op een comfortabele 6-0 en 7-0. 

 

 
Na een welverdiende rust werd er meteen weer goed samengespeeld. De belofte aan opa werd door Beau snel gebroken door de 
stand op 8-0 te brengen. Nu werd er goed rondgespeeld maar wisten we even niet meer te scoren. Avanti wist wel een kans te 
creëren 8-1! Er werd nog regelmatig geschoten door iedereen maar helaas net ernaast of bijna erin! Leuk om te zien ook dat 

Linsey en Liekke steeds meer gingen schieten en zelfs bijna wisten te scoren, en dat in hun 3
e
 wedstrijd.   

 

 
Tijd voor de laatste vakwissel, nog even volhouden denk je dan als ouder. Na enkele eerdere pogingen wist Thom nu de stand op 
9-1 te brengen. Maar Avanti wist nu heel snel een tegenpunt te scoren, zo snel zelfs dat ik deze miste omdat ik nog de score aan 
het noteren was. Nu leek het erop dat Avanti toch nog aan de overwinning dacht en begonnen ze nog een tegenoffensief. 
Even  leek dit te lukken toen het 9-2 werd, maar gelukkig wist Paul in de laatste minuut via een snelle ingooi nog te scoren. Met 
10-2 konden we dit een zeer succesvolle wedstrijd noemen mede ook daar er door alle helden goed werd samengespeeld en ze 
er zichtbaar van genoten hebben. 

 

 
Volgende week is het tijd voor Avanti om revanche te nemen in Delft. 

 

 
Gerrie Dieteren (vader Inger) 

 

 

 

  

  

Aspiranten & Pupillen 



 
 

 

 

 

Excelsior E3 – Refleks E3 

Eindelijk was er dan de eerste thuiswedstrijd van E3 dit veldseizoen. Thuis speel je over het 

algemeen toch net iets lekkerder, zekerder en fijner. Home sweet home, zeg maar. Dus met twee 

fantastisch gespeelde uitwedstrijden in the pocket, ging E3 nu helemaal vlammen. Sky is the limit, zeg maar. Nou… nee, 

niet echt. Nee, dat moet ik iets genuanceerder opschrijven: Nou… nee, niet de gehele wedstrijd. 

In het eerste kwartbedrijf was er niks aan het handje. Net zoals een week geleden was E3 de bovenliggende partij (ditmaal 

met Demi, Julia, Cristina en Annelin opgesteld, en David wachtend op zijn beurt) en gaf Refleks heel weinig ruimte om 

kansen te creëren. E3 daarentegen had tig (en misschien nog wel meer) zuivere schotkansen, waarvan er tig minus twee 

het binnenste van de mand niet vonden. Het openingsdoelpunt van Annelin in de tweede minuut en het doelpunt van 

Cristina in de achtste minuut zorgden voor een – toch enigszins magere, gezien de vele kansen – 2-0 voorsprong ten tijde 

van de eerste minuutrust. 

Ook tijdens het tweede kwartbedrijf was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Behalve dan dat E3 verzuimde te 

scoren. Misschien kwam het door de bibbers voor toch zo’n spannende “eerste thuiswedstrijd”, misschien speelde het 

vroege tijdstip enigszins parten (aanvang wedstrijd 9:30) of misschien was de korf kleiner gemaakt (maar dat acht ik 

hoogst onwaarschijnlijk), hoe dan ook, E3 kon links en rechts schieten, de bal wilde er maar niet in. Zelfs de aan E3 

toegekende strafworp vlak voor het fluitsignaal voor de rust wilde niet bijdragen aan een hogere score. 

Nu we toch bij de rust zijn beland, even een intermezzo ten aanzien van “wedstrijdbeleving”. Zoals gezegd moest David 

de eerste helft aan de dames gunnen. Vaak zie ik dat spelers/speelsters in deze leeftijdsgroep die aan de kant staan, toch 

wel wat moeite hebben om hun aandacht bij de wedstrijd te houden en als vijfde man het team te steunen. Snap ik ook 

wel, dat madeliefje in het gras of de glijbaan op ’t Veld is ook heel interessant. Maar niet David. Ik heb David twintig 

minuten lang langs de zijlijn zien bewegen, continu ter hoogte van de balpositie en uiterst gefocust op de wedstrijd. Met 

af en toe een brul van tactisch advies. David heeft uiteindelijk niet gescoord, maar deze drive, deze passie maakte hem 

voor mij de held van de wedstrijd. Op gelijke hoogte met de vier heldinnen, uiteraard. 

Na de rust liet E3 direct zien dat ze “in control” waren door in de eerste minuut 3-0 op het scorebord te zetten door een 

doelpunt van Annelin. Vervolgens gebeurde er iets merkwaardigs… de theoretici zijn er nog niet over uit of dit 

academisch onderzocht dient te worden. Want hoe verklaar je van “in control” naar volledig “out of control” binnen één 

minuut? Ik hoorde (en riep ook zelf) vanaf de zijlijn: “Klungelig”. “Wat spelen ze slordig”. “Baltempo moet omhoog!” en 

nog meer van dat soort kreten. E3 was minutenlang een schim van E3 in de eerste helft. Refleks profiteerde daar van: in de 

derde minuut van de tweede helft waren ze dichtbij de 3-1, evenals in de vierde en vijfde minuut, om dan uiteindelijk in 

de zesde minuut het verdiende punt te pakken: 3-1. Het was trouwens het eerste doelpunt dat ze maakten in de 

veldcompetitie en hun blijdschap was gelijkwaardig aan een kampioenschap. Alle ouders, zowel die van Refleks als 

Excelsior, genoten van deze blijdschap, te schattig  

Na dit tegendoelpunt herpakte E3 zich, met als beloning een doelpunt van Julia vlak voor de tweede minuutrust, 4-1. Na 

het tegenvallende derde kwartbedrijf liet E3 zich in de laatste 10 minuten weer zien. Volop kansen, maar weer die 

scherpte die vandaag ontbrak. Behalve bij één actie, de prachtige doorloop van Demi twee minuten voor het eindsignaal, 

5-1. Ook weer zo’n moment met een leuk verhaal. Ik schets u het volgende gesprek, vlak na de wedstrijd: 

Dik (vader Demi): “Moei doelpunt, schat, goed gescoord!” 

Demi: “Ik heb niet gescoord.” 

Dik: “Natuurlijk wel, die doorloop in de tweede helft.” 

Demi: “Ohhhh… ik dacht dat dat doelpunt van Annelin was.” 

Zakt je broek toch vanaf ? Enfin, 5-1 gewonnen, ondanks een wat minder scherpe E3. De gemiste strafworp tussen het 

doelpunt van Demi en het eindfluitsignaal doet daar nog een schepje bovenop. Tijd voor een portie “lessons learned”: 

 E3, de uitwedstrijd tegen de minste tegenstander in de poule (gezien de tussenstand) hebben jullie “bevlogen” 

gespeeld, de thuiswedstrijd echter “belegen”. Allebei gewonnen, dus missie volbracht, echter tegen ALO en 

Meervogels de komende wedstrijden kan “bevlogen” zomaar de enige mentaliteit zijn om de wedstrijd te winnen… 

om uiteindelijk kampioen te worden. Jullie hebben alle potentie dit te bereiken en de enige manier om dit laten 

lukken, is veertigminutenlang “bevlogenheid”. 

 Strafworpen: eigenlijk een gescoord punt, die alleen maar gemist kunnen worden. Werk eraan.  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

  

Schoonmaakrooster najaar2014 
 
 
Datum 29-aug   Datum 5-sep   Datum 12-sep 

Naam   Naam   Naam 
Jesse Ekelmans   Dannie Hoogeveen   Simon Bolle 

Rachelle Janssen   Marit Nieuwerf   Simon van de Berg 
Jill  Koster   Nynke Sevinga   Shera Desanouis 
Janna Buitenrust-Hettema   Sander de Hoog   Koen van Domburg 
Fabian Mastenbroek   Okker van Batemburg   Maaike Westermand 

Lonneke Van Halem   Sanne Kleiborn   Denise Glaser 
Noa Jorritsma   Joanne Maartense   Femke Rijpkema 
                
Datum 19-sep   Datum   26-sep   Datum 3-okt 

Naam   Naam   Naam 
Marilyn de Kruijff   Nathan op den Kelder   Nelis Bijl 

Dieter Bos   Erik van de Kramer   Micke Vrolijk 
Roy van Leusden   Lars Nieuwerf   Annebertien Bontekoe 
Joris Timmerman   Wesley Nolet   Desiree Dijkstra 
Koen Timmerman   Lisa Juyn   Maarten de Boer 

Jasper Koops   Reinier Koole   Özlem Sen 
Wesley Timp   Stefanie Dijkgraaf   Robin de Roo 

                
Datum 10-okt   Datum 17-okt   Datum 24-okt 

Naam   Naam   Naam 
Lisanne Halbe   Wesley Toet   Mario den Boer 
Bertjan Bron   Elke Reurings   Job Van de Berg 
Marieke Zelisse   Leanne Ruitenbeek   Emily Janssen 

Ryan Heemskerk   Daan Arkesteijn   Charly de Bruin 
Lynn Heemskerk   Mart de Boo   Jikke Been 
Fleur van de Burgh   Hugo van de Ster   Rik Schrier 
Veerle Muller   Sydney Moria   Daan Timmerman 
                

Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerst genoemde moet voor een sleutel zorgen 
Afbellen kan niet; je moet zelf ruilen 
De eerstgenoemde noteert ook de namen van alle opgekomen schoonmakers 
De eerstgenoemde is ook eindverantwoordelijke. 
Als eerst genoemde ruilt met iemand dien je dit door te geven aan de korfpraat 



 
 

 

 

 

De Grote Club Actie is van start gegaan! 
De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is weer gestart! Afgelopen zaterdag zijn de inschrijfboekjes uitgedeeld 
aan de aspiranten en pupillen teams. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen. Hieronder een kleine uitleg. 
 
Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,- per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. Met De 
Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten 
(ver)koopt dit jaar. 
 
Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten verkoopt je 
maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer in. Het totaalbedrag 
wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnummer(s). Dit betekent ook dat 
de kinderen (gelukkig) niet meer met contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten om het geld te 
innen. Veel veiliger dus. Nog even kort op een rijtje: 
 
- Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 
- Alles gaat automatisch. 
- Je gaat nooit met geld over straat. 
- Het is veel veiliger geworden. 
- Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. 
- Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen. 
 
Leuke acties bij Excelsior! 
- Verkoop jij 20 loten (of meer)? Dan ontvang je een gratis entreekaart voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland. 
  Daar boven op: 
- Verkoop jij 25 loten (of meer)? Dan ontvang je ook nog een bioscoopbon! 
  En daar weer boven op: 
- Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan mag je een mooi horloge uitzoeken op Horloge.com. 
Bekijk hier de complete actie! » 
 

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je doen in de 
brievenbus die in het clubhuis hangt. De eerste boekjes zijn al weer ingeleverd! 
 
Succes met de verkoop! 

 

  

http://horloge.com/
http://www.ckv-excelsior.nl/uploads/groteclubactie.pdf


 
 

 

 
 
Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior! 
Speciaal voor jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 24 op zaterdag 25 
oktober een slaapfeest georganiseerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugd spelers en 
speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie en kun je je  direct aanmelden!  
 
Op vrijdag 24 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte in onze eigen kantine op 't Veld. Hier zullen voor alle 
jeugdleden binnen de hekken van Sportpark Biesland allemaal leuke activiteiten worden georganiseerd. Waarna er voor 
de oudere jeugdleden zelfs een heuze dropping op de planning staat! 
 
Wat we verder allemaal gaan doen houden we nog even geheim. We zullen het slaapfeest (na vast en zeker heeeel veeeel 
slapen) op zaterdagochtend, na een heerlijk ontbijt om ongeveer 9.30 uur afsluiten.Dit slaapfeest kan je niet missen, zorg 
dat je er bij bent! 
 
Slaapfeest Excelsior  
 - Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! 
 - Van vrijdag 24 op zaterdag 25 oktober (geen competitie korfbal) 
 - Kosten: € 4,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 
 - Leuke activiteiten! 
 - Dropping voor de oudere jeugdleden! 
 - Energie drank verboden! 
 - Opgeven uiterlijk op 17 oktober via www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest  
 - Vragen? EC@ckv-excelsior.nl 

 

 
 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
mailto:EC@ckv-excelsior.nl?subject=Slaapfeest
http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest


 
 

 

  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

  
 

Fietstocht Rabobank 

Door een miscommunicatie met de Rabobank konden we eigenlijk 
niet meer meedoen met de fietstocht, maar Door een snelle en goeie 
zet van Erik de Koning konden we toch nog meefietsen onder de 
naam van DKC. Dit wisten we pas afgelopen donderdag en er konden 
15 mensen meefietsen van Excelsior. 
Fietste je 30 km dat verdiende je €20 voor de club  en fietste je 60 km 
dat verdiende je €20 voor de club per fietser en is dus gelijk aan 2 
fietsers. 
Om half 11 konden we ons aanmelden bij Hudito waar we de 
stempelkaart en routebeschrijving meekregen.  
Ron, Ronald, Vito en Simon vd Berg gingen er op de racefiets vandoor 
voor de 60 km en Leen, Wilco, Nelleke, Bart, Johan Zantman, Erik de 
Koning en Nicole met Tess voorop vertrokken voor de 30 km op de 
gewone fiets. 
De route was via Delft,  Nootdorp naar Pijnacker, Berkel en Rodenrijs 
weer terug naar Hudito.  Om half 2 waren we allemaal weer terug na 
een gezellige fietstocht om de rest van de middag de beentjes 
omhoog te houden. 
Volgend jaar gaan we zeker meedoen en dan hopen dat de 
communicatie goed gaat zodat we het totaal van €500 kunnen 
binnenhalen. 
Fietsers bedankt voor jullie inzet. 

Gr Nicole 

 



 
 

 

 

 

 
 

Verdien geld voor Excelsior 

 
Steun Excelsior door je bestelling bij onderstaande webwinkels te plaatsen via 

onze website. Er zijn zelfs nog meer webwinkels, klik hier voor alle deelnemende 

webwinkels. Voor iedere bestelling die je plaatst, ontvangen wij als vereniging een 

commissie. Alle beetjes helpen, dus steun Excelsior! Kortom, je bestelt zelf bij je 

favoriete webwinkel. 

Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Excelsior een commissie op terwijl je zelf dezelfde 

prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

  

Reeds opgebracht:  

€357,21 

Mededeling 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl


 
 

Wedstrijden 
 
 

  
datum 27 september 

      

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G dagdienst 

1F 560 Excelsior  1 - RWA 1 14.00 15:30 Denise   1aK60 Sharmaine 

R1F 3340 Excelsior  2 - RWA 2 13.00 14:00 Leon   1aK60 
 

R4J 3387 Excelsior  4 - Vlaardingen 4 11.30 12:30     1aK60 
 

A5F 1400 Excelsior  A3 - VEO A5 10:15 11:00 Mario Lars Nieuwerf 1aK60 
 

B1M 8564 Excelsior  B1 - Maassluis B1 08:45 09:30 Ron, Nikki wordt aangewezen 1aK40  
 

B5D 1745 Excelsior  B3 - DES  B4 09:00 09:45 Wesley, Nathan, Erik Roy van Leusden 2K40  
 

D2C 2269 Excelsior  D1 - Avanti  D3 10:15 11:00 Job, Nynke, Simon Charlie de Bruin 2K40  
 

E2J 3290 Excelsior  E3 - ALO E2 11:15 12:00 Marieke, Sander Sabine Nolet 4K24  
 

F2H 3681 Excelsior  F1 - Achilles  F2 10:30 11:00 Lisette Robert Plomp 4K24  
 

F2J 3669 Excelsior  F2 - ONDO  F2 09:30 10:00 Pauline, Domique Danique Halbe 4K24  
 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G autorijders 

R3P 5055 Vriendenschaar (B) 3 - Excelsior  3 10.45 12:30 Ben, Dannie Sportcomplex Groene Zoom, Bodegraven 1aK60   

R5B 667 Valto 5 - Excelsior  5 12.45 14:00   Sportpark De Zwet, de Lier 2aK60   

R6A 802 Valto 6 - Excelsior  6 14.15 15:30 Willeke Sportpark De Zwet, de Lier 2aK60   

A1F 7524 Avanti  A1 - Excelsior  A1 15:30 17:00 Wesley & Luuk Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1aK60 op de fiets 

A3D 1282 Dijkvogels A1 - Excelsior  A2 09:30 11:00 Koen & Ryan Sportveld Nollaantje Maasdijk 1aK60 Arkesteijn, van Dam, van Egdom 

B4B 1678 ODO B2 - Excelsior  B2 11:30 12:45 ?? Sportpark De Commandeur, Maasland 1bK40 Jorritsma, Koole, Rijpkema 

C5A 2020 Madjoe C2 - Excelsior  C2 08:30 10:00 Maarten Waardlaan, Rijnsburg 1bK40 vd Ham, Herman, Sijbring 

E2E 3206 Dubbel Zes E1 - Excelsior  E1 10:45 12:00 Okker, Jikke Stokroosveld, Den Haag 1G  Verschoor, van Eecken 

E3B 3199 Dubbel Zes E2 - Excelsior  E2 09:45 11:00 Hanna, Marloes Stokroosveld, Den Haag 1G  Dijkhoorn, Schut  

F3K 3697 Weidevogels F2 - Excelsior  F3 09:00 10:00 Charlotte Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2bK24 vd Berg, el Absali  

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie KG/G   

DHKG 9351 ONDO (G) D1 - Fortuna/MHIR D1 10:00 inschrijving  Erik de Koning Juliana Sportpark K    
C2K 9220 NIO C1 -Avanti (P) C2 11:00 inschrijving  Micke Vrolijk Sportveld Abeelweg K    
A1E 6906 Kios (N)  A1- Atlantis A1 17:00 KNKV Wouter le Comte K.V. Kios KG  

R3L 5066 Pernix 4 – Tempo 4 17:00 KNKV Frido Kuijper Leiden Merenwijk KG  

3K 1523 Paal Centraal 1 – Nexus 1 15:30 KNKV Jos van Velzen Sportcentrum TU Delft KG  

  
  

      

bardienst 
 

Kunstgras B 
  

9.00 11.30 Tessa van Halem (B2) Jolanda Timp (B2) Diana de Krom ( B2) 12:00 DES E2* 
 

11.30 14.00 Juan (E3), Ouder Demi v/d Reijken (E3), Ouder Pieter Hoogendam (F1) 
 

  
  

14.00 16.45 excelsior 4 
    

16.45 19.30 Mark Dros, Johan v/d Veen, Robin v/d Kant, Rob Prins 
    

http://biemondenvanpelt.nl/
http://www.plus.nl/supermarkten/delft/plus-martin-panis/over-ons/openingstijden
http://zantmanglas.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/http:/www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.hoekedelft.nl/


 
 

Opstellingen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

team Opstellingen  20 september reserves 

1/2 

Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Shera 
Charlie, Leanne, Marieke, Sabine, Sharmaine 

 Bertjan, Dannie, Reinier, Ryan, Wesley T. 
Jesse, Sander R, Simon Be, Vito, Wouter K. 

3 
Bob, Dieter, Joris, Roy, Jeroen 

 Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Henk, Daan, Simon Bo, Wouter le C,  Mario 

Renate Nicole , Rachelle, Pauline, Lisette 

5 
30/9 

Annebertien, Renate, Thanim, Rachelle  
 Erik K, Mario, Micke, Nelis, Robert 

6 
Erik v/d K, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N   

 Janna Leonie, Lynn, Marit, Nynke,  

A1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

 
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 

A2 
Lisa G, Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

  Sven, Dingeman, Koen T, Daan, Sander H, Sander V 

A3 
Stella, Ashley, Zwaan, Linda, Josanne 

 
Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 

B1 
Kayleigh, Anouk,, Gina 

 Worden gevraagd 
Floris, Timo, Tjarko, 

B2 
Lonneke, Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke   

Arjan Pel (C1) Jasper, Wesley, Reinier 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur   

 Hugo, Rik, Daan Invallen Wouter/Dirk (C1) 

C1 
VRIJ   

  

C2 
Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

  
Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 
Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke 

  
Joshua, Thom, Paul Eelco, Beau  

E1 
Eva, Lindsey, Romy 

  
Joran, Roy 

E2 
Ryanne, Renske, Maud  

  
Nathan, Tygo, Max 

E3 
Demi, Julia, Annelin, Cristina 

  
David  

F1 
Eline,  

  
Martin, Thijs, Pieter 

F2 
Britt, Mara 

  
Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

F3 
Fenna, Hennieke, Margot 

  
Kilian, Adam, Sami 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.dekoploper.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.reno-etib.nl/


 
 

Uitslagen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

  datum 20 september    

klasse nr wedstrijd Uitslag   strafworpen 

R3P 3254 Excelsior  3 - OZC 4 11 11   

R4J 4918 Excelsior  4 - ODO 4 18 9   

R6A 691 Excelsior  6 - Velocitas 8 12 13   

A1F 6853 Excelsior  A1 - Maassluis A1 13 14   

A5F 1399 Excelsior  A3 - ONDO  A4 11 4   

B1M 8510 Excelsior  B1 - IJsselvogels B1 15 3   

B5D 1743 Excelsior  B3 - Fortuna/MHIR B3 0 8   

C2K 9213 Excelsior  C1 - Dijkvogels C1 5 12   

C5A 1971 Excelsior  C2 - Futura C1 2 2   

E2J 3184 Excelsior  E3 - Refleks E3 5 1 3   1 
F3K 3604 Excelsior  F3 - Die Haghe F4 22 0 1   0 

klasse nr wedstrijd       

1F 487 HKC (Ha) 1 - Excelsior  1 16 16   

R1F 3222 HKC (Ha) 2 - Excelsior  2 15 13   

R5B 634 Velocitas 5 - Excelsior  5 10 8   

A3D 1361 DES  A2 - Excelsior  A2 9 8   

B4B 1626 GKV (H) B1 - Excelsior  B2 12 10   

D2C 2541 Avanti  D3 - Excelsior  D1 3 10   

E2E 3118 ALO E1 - Excelsior  E1 26 0 3   1 

E3B 3109 ALO E3 - Excelsior  E2 11 2 2   3 
F2H 3630 Valto F2 - Excelsior  F1 2 11 3   2 

F2J 3626 Valto F3 - Excelsior  F2 10 7 2   2 

 

 

  

http://funnys.eu/
http://www.speltherapierijswijk.nl/


 
 

 

Trainingstijden 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 
▪Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld);  

▪Kunstgras B is het veld voor materiaalhok.  

 

 

 

 
De trainingen voor de B tot en met de F beginnen MAANDAG 25 AUGUSTUS 

  

    maandag     dinsdag       donderdag   

    Kunstgras A Kunstgras B   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

17.30-18.30                 
 

    

18.00-19.00           F1/F2/F3     B2 C2  F1/F2/F3 C1 E1/E2/E3  

18.15-19.15             ,E1/2/3   
 

    

18.30-19.30         C1 ,C2     D1   
 

  D1 

19.00-20.00   A3       B3 B2         

19.00-20.30                 A1, A2  S3   

19.15-20.30             B1        B1 

19.30-20.30         A1, A2       
 

  A3, B3 

19.30-20.45                     
 

20.00-20.30           
 

          

20.00-21.00     Recreanten     
  

        

20.00-21.30   S3                   

20.30-21.30             S6   S5     S6 S4 

20.30-22.00         S1/S2       S1/S2     



 
 

 

Agenda 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

datum activiteit 

 

datum activiteit 

  

 

23 januari Verenigings Evenement  

13 september Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

27  februari Verenigings Evenement  

17 september Selectiewedstrijden U12/U14/U16/U19 

 

6 maart Paasfeest Pupillen 

21 september Rabobankfietstocht  

 

4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

24 september Selectiewedstrijden U12/U14/U16/U19 

 

9 mei  21+ feest Senioren  

24 oktober Slaapfeest Pupillen / Aspiranten  

 

14 mei Dubbelschiettoernooi 

8 november Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

22 t/m 25 
mei 

Kamp 2015!!  

14 november  Verenigings Evenement  

 

13 Juni Verenigings Afsluitdag 

28 november Sinterklaasfeest Pupillen  

 

13 juni Verenigings Feest 

19 december Kerstdiner Pupillen / Aspiranten  

 
20 juni Schoolkorfbal 

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala 

 
22 augustus Excelsior Toernooi 

10 / 17 januari Excelsior feest Junioren / Senioren    

     Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 
secretaresse@ckv-excelsior.nl  

 

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl

