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Het is zondagavond 19:00, heerlijk met het bord op schoot werken 
aan de korfpraat en natuurlijk studio sport aan op de achtergrond. 
Want sport is mooi, sport is emotie, sport is passie, sport is plezier, 
sport is vriendschap, sport is door de pijn heen bijten, sport is 
uithuilen en doorgaan, sport is juichen, sport is winnen en verliezen. 
Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen. Zo zou ons aller Mart 
Smeets het gezegd kunnen hebben, 
 
Over op de orde van de dag, Korfpraat nummer 7, met de volgende 
belangrijke punten 

- 4 Kampioenswedstrijden aankomende zaterdag, van de A3, 
B1, D1 & F1 (maak ruimte in u agenda) 

- Informatie betreffende aanstaande zaalseizoen (zowel voor 
de senioren als aspiranten/pupillen) 

- Klaverjassen, op vrijdag 3 oktober begint het weer, dus wilt 
u een kaartje leggen kom gezellig langs  

- Grote Clubactie, niet vergeten om loten te verkopen. 
 
Veel Leesplezier 
 
Bob 
 
 
Ps. Sommige mensen missen de mooie voorplaten op de voorkant, 
foto’s van de zaterdag mogen altijd gemaild worden naar  
voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 
 

 
 
 
KAMPIOENSWEDSTRIJDEN 
 
AVANTI A6-EXCELSIOR A3 
AANVANG: 14:00 Pijnacker 
 
KORBIS B1-EXCELSIOR B1 
AANVANG: 11:00 WADDINXVEEN 
 
DES F1-EXCELSIOR F1 
AANVANG: volgt BIESLAND 
 
VEO D3-EXCELSIOR D1 
AANVANG: volgt VOORRBURG 
 

D E VER E NIG I NG  

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter:  Leen van den Hooff 
   
Secretaresse: Simone Ruitenbeek 
   
Penningmeester: Hillie Beentjes  
   
 

BESTUURSLEDEN 

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 
Technische Zaken 
senioren/junioren: Erik vd Voort 
Technische Zaken jeugd; 
aspiranten, pupillen 
, pinguïns:  Erik de Koning 
Activiteiten Zaken: Nicole Buis 
 

SECRETARIAAT 

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 
   

 

ACCOMODATIES 

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 
 Bieslandsepad, Delft 
 015 - 2.143.972 
Zaal: Sporthal de Buitenhof 
 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
 015 - 2.611.925 
 

WEBSITE 

Site:  http://www.ckv-excelsior.nl 
Webredactie: Wesley Toet 
 

  

AFBELLEN? 

(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A spelers  

Elke Reurungs  

Junioren A scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A autorijders  

Anja Verwolf 
 

Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

Vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Joke Schram  

  

Pupillen D, E,  scheidsrechters  

Anne-Linde vd Pijl  

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf  
 

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

Redactiepraat 
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   
September 2014 kan gewoon beschouwd worden als zomermaand, en dat betekende afgelopen 

zaterdag weer heerlijk korfbalweer. De seniorenploegen profiteerden daar helaas niet echt van, want alleen Excelsior 6 

kon de eer hoog houden met een overwinning.   

Op Biesland was Excelsior 4 de eerste ploeg die in het veld kwam tegen het lastige Vlaardingen 4. Deze ploeg verdedigde 

vooral achter en haalde daarmee alle snelheid uit het spel van het 4e. De scores gingen gelijk op, en in de laatste 20 

minuten liet het 4e zich te veel irriteren door het spel van deze ploeg en het matige fluiten van de scheidsrechter. Dat 

bracht Vlaardingen in de gelegenheid vanaf 6-6 uit te lopen naar een 6-9 overwinning. Tot overmaat van ramp raakte ook 

Pauline een paar minuten voor tijd nog geblesseerd. 

Hierna speelde Excelsior 2 met Wesley in de basis tegen RWA 2 uit Rhoon. In de eerste helft wist het 2e een kleine 

voorsprong te nemen, maar in de tweede helft zorgden kleine verdedigingsfoutjes ervoor dat het 2e opnieuw net – 

ondanks veel doelpunten – aan de verkeerde kant van de score eindigde: 19-20 voor RWA 2. 

Excelsior 1 had z’n dag niet tegen middenmoter RWA 1. Meer lengte en meer agressiviteit bij de bezoekers zorgden 

ervoor dat Excelsior de hele wedstrijd tegen een achterstand aan keek. Vlak na rust werd het verschil wel verkleind en 

kwam het 1e een keer gelijk maar naar het einde van de wedstrijd toe was het weer RWA dat gemakkelijker scoorde, 

terwijl Excelsior heel veel kansen miste. Dat betekende de eerste nederlaag met 14-20. In deze poule lijken ploegen niet 

altijd een constant niveau te hebben wat regelmatig verrassende uitslagen oplevert. Aanstaande zaterdag kan Excelsior in 

Nijkerk tegen de nieuwe koploper Sparta proberen die positie weer terug te pakken. 

Helaas lukt het Excelsior 3 in Bodegraven niet om tegen het ook onderaanstaande Vriendenschaar 3 te winnen. Zeven 

doelpunten maken was te weinig om deze ploeg te verslaan. Het werd 9-7. 

Excelsior 6 speelde in De Lier een leuke en aan het eind spannende wedstrijd tegen Valto 6. Na een achterstand was het in 

de rust gelijk en in de tweede helft liep het 6e door een paar mooie doelpunten uit naar 6-9 en won de wedstrijd met 8-

10. 

De wedstrijd Valto 5 - Excelsior 5 is verplaatst naar dinsdag 30 september om 20.30 uur. 

Aanstaande zaterdag slechts 2 seniorenwedstrijden thuis, die van Excelsior 3 en 5. Alle andere teams spelen uit, waarvan 

Excelsior 1 en 2 hun verste reis van het veldseizoen maken, naar Nijkerk voor de wedstrijden tegen Sparta 1 en 2. 

Heel veel succes gewenst allemaal. 

Al met al, ook al lijkt het niet zo door het mooie weer, gaan we deze week oktober in en dat betekent dat er hard gewerkt 

wordt aan de voorbereidingen voor de zaalcompetitie. 

Even een paar data: 

- zaterdag 11 oktober spelen alle teams behalve Excelsior 5 hun laatste veldwedstrijd (Excelsior 5 nog op 18 oktober) 

- op dinsdag 14 oktober trainen alleen Excelsior 5 en 6 nog buiten (Excelsior 6 speelt een wedstrijd tegen de ‘ouders’) 

- zaaltrainingen 1e selectie starten in de week van 20 oktober 

- start zaaltrainingen overige teams in de week van 27 oktober 

- Haagse Korfbaldagen vinden plaats in de week van 27 oktober (Excelsior 1 speelt op dinsdag 28 en donderdag 30 

oktober) 

- oefenwedstrijden: voor Excelsior 2 op zaterdag 25 oktober, voor Excelsior 3, 4 en 6 op zaterdag 1 november, voor 

Excelsior 2, 3, 4 en 5 op een avond in de week van 27 oktober 

- start zaalcompetitie op zaterdag 8 november 

Uitgebreidere informatie volgt volgende week. 

 

Willeke 

  

Senioren 



 
 

 

 

 

 

 

Je gaat een Kamer in en terwijl de deur achter je dicht wordt gedaan begint er een timer te lopen. Alles is verbonden, niets is wat het lijkt en je 

hebt maar 1 doel en dat is zo snel mogelijk uit die kamer komen. Terwijl er een zenuwachtig muziekje op de achtergrond speelt begint je 

zoektocht. Diep van binnen ben je toch wel blij dat je vertrouwde teamgenootjes bij jou zijn. Want samen weet je altijd meer dan alleen. Sleutels 

worden gevonden, codes worden gebroken en dat allemaal terwijl we nog in de gaten worden gehouden. De klok tikt verder, de tijd vliegt en 

dan JA, de juiste sleutel voor de deur. Als een ware houdini-act zijn we ontsnapt uit onze kamer. 

Zaterdag 27 september 2014, 

Vandaag is het dan eindelijk zo ver, ons teamuitje staat voor de deur. Maar eerst moeten we nog even naar bodegraven om een 

wedstrijd te spelen. Het weer zit vandaag in ieder geval mee. Helaas is ons aller Ben nog een beetje ziekjes en daarom afwezig 

(BETERSCHAP) en ook Dannie kan niet bij de wedstrijd zijn. Gelukkig is Ronald bereidt om met ons mee af te reizen en ons naar de 

overwinning te schreeuwen.  

op weg naar bodegraven wordt er al het een en ander in de auto besproken. Niet over de wedstrijd, maar de vraag wat we vanavond 

gaan doen, want alles is nog 1 grote verassing. In bodegraven beginnen we goed en gezamenlijk aan onze voorbereiding en dan is er 

ineens een zwart gat. Ik kan mij helaas van de wedstrijd niets meer herinneren, maar u kunt de uitslag achter in deze korfpraat vinden. 

Na de wedstrijd snel terug naar Delft, om ook ons vlaggenschip nog aan te moedigen en natuurlijk nadenken over wat de activiteit 

vanavond nou is. Stiekem ben ik toch wel nieuwsgierig. Iedereen heeft namelijk de opdracht gekregen iets mee te nemen. Zo zijn er 

lucifers, zakdoekjes, een touw, waxinelichtjes en nog meer dingen allemaal in ons bezit. Maar eerst een hapje eten. 

Aangekomen in Den haag, de stad waar alles zich gaat voltrekken, worden we door reisleidster Marilyn op sleeptouw genomen (Nee, niet 

het touw eerder uit het verhaal) We blijken bij de Kluis te gaan eten en tot onze verrassing zijn we geüpgraded en mogen we achter in de 

tuin in een oude synagoge mogen plaatsnemen. De sfeer wordt er bijna een beetje romantisch door in deze hoge ruimte met 

majestueuze kroonluchters en plafond en wandschilderingen waar Michelangelo zich niet voor zou schamen. Hier hebben heerlijk 

gedineerd en kwam ons ten oren dat we naar het ministerie van economische zaken zouden gaan. En dat terwijl we net de begroting 

hadden gehaald om de rekening voor het eten sluitend te krijgen. 

Weer wandelend door Den haag, op weg naar onze sluitact. Op locatie  gearriveerd blijkt het dat we iets super cool vet tofs gaan doen. 

We worden straks in een kamer opgesloten en we moeten daar binnen een uur uit te zien ontsnappen. Beide teams weten hun 

opdrachten binnen het uur te voltooien en staan op tijd buiten. Nog even terug met de tram naar de auto, want wij reizen graag met het 

openbaar vervoer. Waarna wij ons allen begaven tot ’t Veld, waar deze avond nog niet voorbij was. 

Na afscheid te hebben genomen van Joris (tentamens, succes met leren) en Simone en Marilyn (lichtelijk vermoeid, veel succes met 

uitslapen) Besloot de rest van de groep nog een “klein drankje te doen bij onze zwart gele buren van DKC, waar zich op dat moment een 

feestje aan de gang was. Verhalen over het feest zelf zal ik u besparen, maar het was zeker een geslaagd avondje weg 

Marilyn en Joyce, bedankt voor het regelen van dit leuke avondje weg 

Simone, Danique, Anne-linde, Emily, Dieter, Jeroen, Joris, Roy, Dannie & Ben, bedankt dat jullie zo’n leuk en gezellig team zijn. 

helaas moet ik volgende week weer verstek laten gaan maar sleep die punten nu wel binnen. 

Bob 

  

Het Derde 
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Avanti A1 – Excelsior A1    : “Vooruit” of “Steeds Hoger”?  

De nazomer deed afgelopen zaterdag nog steeds van zich spreken. Onze A1 speelde bij een heerlijke temperatuur, geen 

wind  en een laag zonnetje om 17:00 hun 5e competitie wedstrijd tegen Avanti A1 in  Pijnacker. Vier puntten scheidden de 

twee teams in de ranglijst, waarbij Avanti op een gedeelde 1e plaats stond. Excelsior zou het vandaag met minder lengte 

moeten stellen omdat Okker schoolverplichtingen had. Luuk had als reserves daarom zowel Sven als Tjarko meegenomen. 

De herenkoppels werden daarom vandaag als volgt over de vakken verdeeld: Mart-Maarten en Fabian-Pim. 

Avanti – Excelsior: altijd beladen deze derby’s en vandaag stond inderdaad de vraag centraal of Excelsior hoger op de 

ranglijst kon komen (“Steeds hoger”), of dat Avanti de puntenvoorsprong kon handhaven of uitbouwen (“Vooruit”). 

Avanti kwam snel uit de startblokken, kreeg al direct een strafworp mee, maar kreeg de bal onvoldoende goed omhoog 

om al direct een voorsprong te nemen. De Excelsior aanval kon de eerste minuten geen vuist maken tegen het 

verdedigende reboundgeweld van de minstens 2 jaar oude Avanti-heren. Na veelal 1 schot verdween de bal alweer naar 

voren naar het Avanti aanvalsvak. In de 5e minuut ging Avanti er dan toch met de eerste score vandoor (1-0) uit een korte 

kans. Een minuut later van afstand namen ze verder afstand (2-0). Binnen weer 2 minuten bouwde Avanti de voorsprong 

uit door een afstandschot dat na 2 keer stuiteren door de mand viel en een korte kans na wegtrekken van de paal (4-0). 

Excelsior moest nu toch echt het tempo uit de Avanti aanval halen om ze niet verder te laten uitlopen en al na een halve 

wedstrijd een dikke nederlaag aan de broek te hebben. Verdedigend alle vertragings- en ontregelingstaktieken inbrengen 

en in de aanval er een, maar liever drie schepjes er bovenop doen. Dat lukte! Per aanval werd door Excelsior een hoger 

aantal schoten per aanval op de mat gelegd, maar de afstandschoten draaiden jammerlijk weer uit de korf en een mooie 

doorloop van Fabian – van achter onreglementair gehinderd – werd als verdedigd afgefloten…… Het kostte nog meer 

kruim om aanvallend maar vooral scorend op een hoger niveau uit te komen. Avanti ging gewoon verder met scoren (de 

5-0 al) en liep inmiddels mijlenver voor op de scorepogingen van Excelsior. Jikke kreeg de opdracht om zich met haar 

lengte wat meer in de reboundpositie te begeven en hierdoor werd het aanvalsspel gevarieerder en daardoor naar een 

hoger niveau getild. Het werd beloond door Jikke zelf, die in de elfde minuut van afstand scoorde (5-1). Daarna liet het 

eerste aanvalsvak zien waar ze verdedigend in staat zijn, en hoe mooi verdedigen kan zijn. Het was een zeer interessante 

periode in deze wedstrijd: Avanti dat binnen 10 minuten 5 keer gescoord had, werd volledig lamgelegd en zou de 

komende 27! Minuten niet meer tot scoren komen. Door goede communicatie, scherp verdedigen, attent op afvallende 

schoten reageren en geen overbodige risico’s te nemen konden Jikke, Merit, Fabian & Pim Avanti’s verder 

uitlooppogingen een halt toe roepen. Voor de Excelsioraanval trad nu een fysiek en mentaal zware periode aan. 

Onophoudelijk en na iedere keer na korte periodes werd de bal weer naar de Excelsioraanval getransporteerd. Het leek 

wel een vloedgolf, die de Avanti verdediging had moeten overspoelen. Het aantal gecreëerde kans werd hoger, hoger en 

hoger. Maar ….. maar het schotpercentage kwam niet van zijn lage niveau af, kon geen tred houden met de rest van het 

spelkwaliteitsniveau. Pech, ongeloof en frustratie deden langzaam hun intrede en prachtig creeerde kansen en geschoten 

ballen kwamen weer hatelijk de korf uitgedraaid (Mart, Maarten), mooie doorbraken (Maarten, Britte),  doorspeelballen tot 

korte kansen (Charlotte) en zelfs vrije ballen werden (vaak) mandloos geschoten.  

Excelsior A1 liet de schouders niet hangen, ging niet bij de pakken neerzitten, maar bleef de weg naar hoger rendement 

zoeken. Een compliment voor het team is hier echt op zijn plaats: deze prima instelling hebben ze tot nu toe steeds 

gehad, en dat is een groot goed waaraan ze zich kunnen - en moeten! - blijven optrekken. Het deed met denken aan de 

staande ovatie van het Feijenoordpubliek in de Kuip voor hun team na de verloren wedstrijd tegen Ajax.  

Na 17 minuten was het Maarten die van afstand dan toch als eerste de weg omhoog vond (5-2). De verdediging ging door 

met hun oogstrelend verdedigingswerk, tot irritatie van de Avanti aanvallers die nu zelf constant achter hun opponenten 

moesten aanjagen i.p.v. andersom. Waar Excelsior vorige wedstrijden redelijk wat kon scoren uit vrije ballen, waren deze 

wedstrijd (te) schaars. Door de veel fysiekere Avanti spelers, maar vooral door Charlotte’s tegenstandster werden keer op 

keer overtredingen gemaakt in de paalzone, maar deze bleven onbestraft. Excelsior moest alle zeilen bijzetten om 

mentaal niet onderuit te gaan en aan lager wal te geraken: kansen bleven gecreëerd worden, maar het verzilveren bleef 

uit. De kleedkamers werden na een 18 minuten doelpuntloze periode bij 5-2 opgezocht. 

Na de rust direct uit de uitbal weer een mooie actie van Maarten, die met stip beloond had moeten worden. De vrije bal 

ging naar …… Avanti.  Avanti wist al eerste de mand te vinden en scoorde dan uiteindelijk uit een korte kans onder de 

paal (6-2):  BALEN! 

 

Junioren 



 
 

 

 

 

 

 

 

Daarna liet Avanti er geen gras over groeien en schakelde naar een hogere versnelling: 7-2 en 8-2 van afstand: wat kan 

korfbal toch simpel zijn! Maarten (niet helemaal fit) liet zich na 10 minuten vervangen door Tjarko, waardoor ook wat 

meer lengte in de aanval werd gebracht. Avanti scoorde toch eerst weer van afstand 9-2, voordat dan eindelijk de 

verdiende 9-3 uit de handen van Mart (afstand) viel. Avanti ging onverstoorbaar door en nam meer afstand (10-3, van 

afstand). Het eerste aanvalsvak vijzelde hun aanvalsspel en hun schotpercentage op, tot hetzelfde niveau als hun 

verdedigende spel. Pim scoorde de hooggewenste 10-4 van afstand. Sven kwam vervolgens binnen de lijnen voor Fabian. 

Met nog 15 minuten op de klok boorde Avanti direct alle hoop voor Excelsior op een inhaalslag de grond in door direct 

tweemaal uit doorbraken van de dames 11-4 en 12-4 te scoren. Excelsior deed er ook schep bovenop met inmiddels ook 

Hanna in het veld en liet nog een opleving zien door een afstandschot van Pim (12-5). Avanti zette haar beste beentjes 

voor en scoorde driemaal van afstand (15-5). In de laatste 5 minuten werd,  door om (Pim 15-6, afstand) en om scorend, 

de eindstreep gehaald bij een 16-6 eindstand. 

Gezien het vertoonde spel van beide ploegen een erg geflatteerde uitslag, waar alleen het (bijna deprimerend) lage 

schotpercentage van Excelsior debet aan was. Voor de ploeg is hierbij nog (heel)  veel winst te behalen. Het spelniveau 

kan de ploeg prima aan. De ruimte naar een hoger spelpeil en naar een hogere positie op de ranglijst is zeker aanwezig en 

zal met volharding en gezamenlijke trainingsarbeid met elkaar moeten worden opgebracht. Niet naar achter kijken, maar 

de neuzen vooruit en het schotpercentage omhoog! (‘Hang in there! Together!’). 

Het moge duidelijk zijn: vandaag won het “Vooruit” van het “Steeds Hoger”. 

 

  



 
 

 

 

 

 

Jeugdcommissie 

Met de eerste kampioenen inzicht en voor de B1 alweer de laatste veldwedstrijd komt de zaalperiode weer in beeld.  

De eerste zaaltrainingen beginnen voor de B tot en met F teams in de week vanaf maandag 27 oktober. Tijden volgen. Dit 

jaar is het wel zo dat er op 4 verschillende avonden zaalruimte is gehuurd. Op dinsdagavond hebben wij de beschikking 

over de Kerkpolderhal. In de weken vanaf maandag 29 september tot en met donderdag 2 oktober en maandag 6 oktober 

tot en met donderdag 9 oktober wordt nog gewoon tweemaal op het veld getraind op de bekende tijden (de komende 

twee weken dus). 

In de week vanaf maandag 13 oktober tot en met donderdag 16 oktober wordt ALLEEN GETRAIND OP DONDERDAG 16 

OKTOBER op het veld. 

In de herfstvakantie in de week vanaf maandag 20 oktober tot en met donderdag 23 oktober wordt helemaal niet 

getraind. 

Voor de B1 is een oefenwedstrijd in de zaal geregeld op zaterdag 25 oktober. Waarschijnlijk zullen jullie wel binnen 

trainen op donderdag 23 oktober. Informatie volgt nog. Voor de B1 tot en met F3 zullen op zaterdag 8 november 

oefenwedstrijden worden geregeld.  

 

 

Korfbal Excelsior e3 tegen ALO e2. 

Christina stond de eerste helft reserve want zij had net ingevallen bij de f1.  
De wedstrijd begon ALO kreeg de bal uit. 
De wedstrijd was heel moeilijk. Al snel bleek dat het vandaag geen makkie zou worden. 
Want ze waren heel goed. ALO was veel feller. 
Zodra ze de bal hadden onderschept gooide ze bliksemsnel naar de overkant. 
Ze moesten 10 keer gooien en de bal was al raak. 
Dat was een slecht begin. Waren we wel helemaal wakker? 
Ze scoorden nog 3 keer. 0-4 voor ALO. 
Het was rust. We kregen limonade. De coaches Sander en Marieke zeiden dat ALO iets beter was. Maar dat wij ook heel 
goed waren. 
We begonnen weer. 
Annelin die ging eruit en Christina kwam er in. 
ALO ging weer een paar keer scoren en het werd 0-8. 
Toen schoten ze 0-9 er in maar die was heel goed verdedigd dus deze telde niet.  
Julia kreeg een mooie kans na een snelle doorbraak. Helaas mis. 
Na de korte rust werd het toch 0-9. 
David krijgt een goede kans. Ook mis. En toen scoorde Julia een heel mooi doelpunt. Ons harde werken werd beloond. 
Ook Christina kreeg nog een goede kans maar die ging net mis. Toen moest er bij ALO voor de tweede keer een veter 
worden gestrikt. Dat kunnen wij dan weer beter ;-) 
Na een mooie doorloop van Demi die net mis ging werd er weer razendsnel gescoord door ALO. David onderschepte nog 
veel ballen maar wij konden niet voorkomen dat er nog twee keer gescoord. Eindstand 1-12. 
We hebben helaas verloren maar we hebben vandaag wel heel veel geleerd. 
O ja met de strafworpen verloren we met 0-6. 
Groetjes demi. 
 

   

Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

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 



 
 

 

 

 

 

Klaverjassen 

Het klaverjassen wordt al jaren gehouden bij Excelsior. In de periode september tot en met mei 

wordt gemiddeld om de 3 a 4 weken op vrijdagavond geklaverjast in het clubhuis van CKV Excelsior 

op het veld. De organisatie is in handen van Henk de Jong en Jacob vd Spek. Het concept is al jaren 

hetzelfde: er wordt voor de gezelligheid gekaart en zeker niet met het mes op tafel. Er worden drie 

boompjes per avond gespeeld. De tafelindeling en wie met wie maat zijn wordt door middel van 

loting vastgesteld. 

Na elke kaartavond vindt een prijsuitreiking plaats en ontvangen de beste vijf van de avond een 

prijs. Tevens is er een poedelprijs. Na de prijsuitreiking vindt nog een loterij plaats. De lootjes kosten 

€ 0,25 per stuk en zijn op de kaartavond zelf te verkrijgen. Na ieder seizoen wordt de kaartbokaal 

uitgereikt aan de persoon die de meeste punten heeft behaald. Deze bokaal is al meer dan 40 keer 

uitgereikt! Iedere deelnemer betaalt € 4,50 per kaartavond. Tijdens de kaartavond wordt ook 

getrakteerd op een lekkernij klaargemaakt door Jo en Sale Westra. 

Maar wordt de kaartbokaal in juni 2015 nog wel uitgereikt?? De afgelopen jaren is het aantal 

deelnemers afgenomen. Aanstaande vrijdag 3 oktober is de eerste kaartavond 

van het seizoen. De organisatie streeft er naar om 4 tafels of meer te hebben!! Ben je een 

enthousiaste klaverjasser?? Kom dan aanstaande vrijdag naar het clubhuis. De klaverjasavonden 

staan open voor iedereen: dus leden, niet leden, ouders van spelende leden, vrienden, bekenden 

kom gezellig langs!! De kaartavonden beginnen om 20:00. Vanaf 19:30 is de 

kantine geopend en uiteraard staat de koffie en thee dan klaar. Tot aanstaande vrijdag!!! 

 

  



 
 

 

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. 

  



 
 

 

 

 

 
 

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


 
 

Wedstrijden 
 
 

 
dinsdag 30/09 

       

667  Valto 5 - Excelsior  5 
19:15 

20:30 
vertrek Jumbo Buitenhof 

Sportpark De Zwet, de Lier 2aK60 
Erik, Robert, Patrick 

  datum4 oktober       

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G dagdienst 

R3P 3473 Excelsior  3 - ONDO  3 10.00 11:00 Ben, Dannie  P. Paulus 1aK60 

 R5B 517 Excelsior  5 - KVS/Maritiem 7 14.30 15:30   Bob van der Leeden 1aK60 

 A1F 6934 Excelsior  A1 - ONDO  A1 13:00 14:00 Wesley & Luuk  J. van Boheemen 1aK60 

 A3D 1336 Excelsior  A2 - DKC A2 11:30 12:30 Koen & Ryan Job v.d. Berg 1aK60 

 B4B 1661 Excelsior  B2 - ONDO  B4 08:30 09:15 Wouter, Shera Jeroen Everts 1aK40  

 C2K 9231 Excelsior  C1 - NIO C1 10:45 11:30 Jill Avanti 2K40  

 C5A 1973 Excelsior  C2 - KVS/Maritiem C3 09:45 10:30 Maarten Daan Beghtel 2K40  

 E2E 3403 Excelsior  E1 - Achilles  E1 11:30 12:00 Okker, Jikke Lisa Groot 4K24  

 E3B 3390 Excelsior  E2 - Achilles  E2 10:30 11:00 Hanna, Marloes Marvin Batenburg 4K24  

 F3K 3728 Excelsior  F3 - ONDO  F4 09:30 10:00 Charlotte, Sven Matthijs Schrier 4K24  

 klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G autorijders 

1F 1639 Sparta (N) 1 - Excelsior  1 12.30 15:30 Denise Sportpark Luxool, Nijkerk 1aK60  Regelt Nelleke 

R1F 5231 Sparta (N) 2 - Excelsior  2 11.15 14:00 Leon Sportpark Luxool, Nijkerk 1aK60  Regelt Nikki 

R4J 3474 Dijkvogels 3 - Excelsior  4 11.30 13:00   Sportveld Nollaantje Maasdijk 1aK60  Simon, Henk, Wouter 

R6A 1242 DES  7 - Excelsior  6 AW 8.45 09:30   Sportpark Biesland  1aK60 op eigen gelegenheid 

A5F 1542 Avanti  A6 - Excelsior  A3 12:45 14:00 Mario Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2aK60 op de fiets 

B1M 8598 Korbis B1 - Excelsior  B1 09:15 11:00 Ron Sportpark Sniep , Waddinxveen 1bK40 Ron, de Vreede, Verhagen 

B5D 1860 ONDO  B5 - Excelsior  B3 09:15 09:15 ?? Juliana Sportpark, 's Gravenzande 2bK40 Muller, de Roo, vd Burgh 

D2C 2583 VEO D3 - Excelsior  D1 09:45 10:45 Simon? Sportcomplex Westvliet, Voorburg 2bK40 Almeida, van der Drift, Sijbering 

E2J 3395 De Meervogels E2 - Excelsior  E3 10:00 11:00 Marieke, Sander Vernedesportpark, Zoetermeer 3G  Tretmans, Zondervan  

F2H 3741 DES  F1 - Excelsior  F1 
AW 

11:00 
11:30 

Lisette 
Sportpark Biesland  5G  

op eigen gelegenheid 

F2J 3740 ODO F1 - Excelsior  F2 09:00 10:00 Pauline, Donique Sportpark De Commandeur, Maasland 2G  Scheurwater, de Block  

Klasse Nr Wedstrijd Tijd Vereniging Scheidsrechter Accommodatie   

DHKG 9359 Fortuna/MHIR D1 KVS/Maritiem D1 10:30 Inkoop Henk Smienk Sportpark kruithuisweg-oost   

DHKG 9363 HKV/ Ons Eibernest D1 – ONDO D1 10:30 Inkoop Jos van Velzen Sportcentrum hkv/ons eibernest   

C1j 9182 Valto C1 – KOAG C1 10:00 Inkoop Erik de Koning Sportpark de Zwet   

CHKC 8829 HKV/Ons eibernest C1 0- Die Haghe 11:00 KNKV Jos van Velzen Sportcentrum hkv/ons eibernest   

          

bardienst  Kunstgras B   

9.00 11.30 Corine Glaser(moeder denise glaser B2) Ouder Eva Silvis (E1), ouder 
Joran van eecken (e1) 

 Geen DES wedstrijden   

11.30 14.00 Thomas van Leipsig (C1) Ouder Geeske van Batenburg (C1), Ouder Roy 
Schut (E2) 

     

14.00 16.45 excelsior 6     

16.45 19.30 excelsior 5     

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  4 oktober 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 (afw), Dieter, Joris, Roy, Jeroen 

 Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Henk, Daan, Simon Bo, Wouter le C,  Erik K. 

Renate Nicole , Rachelle, Lisette, Esther 

5 
 

Annebertien, Renate, Thanim, Raeservedames exc 6 Desiree? 
 Erik K, Mario, Micke, Nelis?, Robert, Patrick 

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   

 Jasper, Wesley, Reinier 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur   

 Hugo, Rik, Daan Invallen Linda B(A3) Josanne (A3) 

C1 
Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella   

 Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

C2 
Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

  
Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 
Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke 

  
Joshua, Thom, Paul, 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 27 september    

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

1F 560 Excelsior  1 - RWA 1 14 20   

R1F 3340 Excelsior  2 - RWA 2 19 20   

R4J 3387 Excelsior  4 - Vlaardingen 4 6 9   

A5F 1400 Excelsior  A3 - VEO A5 13 7   

B1M 8564 Excelsior  B1 - Maassluis B1 11 10   

B5D 1745 Excelsior  B3 - DES  B4 3 7   

D2C 2269 Excelsior  D1 - Avanti  D3 9 1   

E2J 3290 Excelsior  E2 - ALO E2 1 12 0  6 

F2H 3681 Excelsior  F1 - Achilles  F2 39 0 2   1 

F2J 3669 Excelsior  F2 - ONDO  F2 2 14 1   2 

klasse nr wedstrijd       

R3P 5055 Vriendenschaar (B) 3 - Excelsior  3 9 7   

R5B 667 Valto 5 - Excelsior  5 

 

  naar 30/09 

R6A 802 Valto 6 - Excelsior  6 8 10   

A1F 7524 Avanti  A1 - Excelsior  A1 16 6   

A3D 1282 Dijkvogels A1 - Excelsior  A2 10 6   

B4B 1678 ODO B2 - Excelsior  B2 6 6   

C5A 2020 Madjoe C2 - Excelsior  C2 3 2   

E2E 3206 Dubbel Zes E1 - Excelsior  E1 17 3 5   0 

E3B 3199 Dubbel Zes E2 - Excelsior  E3 12 1 4   5 

F3K 3697 Weidevogels F2 - Excelsior  F3 24 5 1   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 

3 oktober  Klaverjassen  

 

23 januari Verenigings Evenement  

12 oktober Koplopers 

 
8 februari Koplopers 

24 oktober Slaapfeest Pupillen / Aspiranten  

 

27  februari Verenigings Evenement  

8 november Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

6 maart Paasfeest Pupillen 

9 november Koplopers 

 
8 maart Koplopers 

14 november  Verenigings Evenement  

 

4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

22 november Kantine gehuurd fam Bron 

 

9 mei  21+ feest Senioren  

28 november Sinterklaasfeest Pupillen  

 

14 mei Dubbelschiettoernooi 

14 december Koplopers 

 
22 t/m 25 mei Kamp 2015!!  

19 december Kerstdiner Pupillen / Aspiranten  

 

13 Juni Verenigings Afsluitdag 

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala 

 

13 juni Verenigings Feest 

10 / 17 januari Excelsior feest Junioren / Senioren 

 
20 juni Schoolkorfbal 

11 januari  Koplopers 

 
22 augustus Excelsior Toernooi 

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


