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We are the champions, my friend 
and we'll keep on fighting 
till the end 
We are the champions 
We are the champions 
No time for losers 
'Cause We are the champions 
Of the world 
 

 
We starten deze korfpraat met een lied wat eigenlijk pas aan het 
eind van het seizoen gespeeld wordt, waren het niet dat er al 4 
teams kampioen zijn geworden in hun najaarscompetitie. 
 
Van harte gefeliciteerd voor onze A3, B1, D1 & F1, en mogen deze 
resultaten een voorbode zijn op wat komen gaat. 
 
Zoals de oplettende lezer misschien al heeft opgemerkt is ook de B1 
kampioen, maar zijn zij niet vertegenwoordigd op deze mooie cover. 
Zij hebben hun huldiging aankomende zaterdag en zij zullen dan 
hun (alcoholvrije) champagne mogen ontkuken. 
 
Verderop in de korfpraat ook nog een verslag van de 
kampioenswedstrijd van de F1. 
 
Natuurlijk zijn de oude vertrouwde stukjes ook gewoon aanwezig, 
Van onder meer Willeke, Erik de Koning, Pieter Swinkels & Juan 
Zondervan. 
 
Voor de scheidsrechters onder ons, jullie wedstrijden staan vanaf 
heden onder de uitslagen. 
 
Veel leesplezier 
Bob 
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   
 

Zou het de laatste mooie dag van de nazomer 2014 worden? In elk geval was het afgelopen zaterdag nog heel prettig 

weer om op het veld te korfballen.  

Alleen Excelsior 3 en 5 speelden deze zaterdag thuis op Biesland. Het 3e speelde weer om 11 uur zodat de eerste selectie 

reserves uit dit team kon meenemen. Tegenstander was ONDO 3 en de eerste helft ging de strijd gelijk op. Helaas moest 

de verdediging in de tweede helft teveel doelpunten toestaan, en kwam het 3e daartegenover scorend vermogen tekort. 

De eindstand liep op naar een 13-17 nederlaag. Zo blijft het 3e met 2 wedstrijdpunten in de onderste regionen hangen. 

Na twee juniorenwedstrijden was Excelsior 5 aan de beurt tegen KVS 7. De dinsdag ervoor had het 5e al een zware 

wedstrijd gespeeld tegen Valto 5, een ploeg die wat te laag ingedeeld lijkt. Veel pressie van de thuisploeg maakte het het 

5e moeilijk om goed in z’n spel te komen. Een nederlaag met 13-6 was dus ook realiteit. KVS 7 en het 5e waren meer aan 

elkaar gewaagd, en terwijl ook Thanim, die een paar wedstrijden kan invallen voor o.a. de geblesseerde Desiree, weer 

beter in haar spel kwam. Na een 5-3 voorsprong werd het uiteindelijk een logische 12-8 overwinning.  

De uitwedstrijden begonnen al heel heel vroeg, met Excelsior 6 als eerste: om 9.30 uur was de wedstrijd tegen DES 7 

gepland. Al duurde het heel lang voor er gescoord werd, het 6e stond bij rust wel op een kleine voorsprong. In de tweede 

helft werd het nog even spannend, toen DES bij 7-7 weer gelijk kwam, maar koel werd met 7-10 de winst binnengehaald. 

Excelsior 4 ging met Esther en Lisette als invallers naar koploper Dijkvogels 3 in Maasdijk. In de eerste helft had het 4e het 

betere van het spel en liep uit naar een lekkere voorsprong, maar in de tweede helft vielen de doelpunten moeizaam, en 

kwam Dijkvogels nog iets terug. De winst werd niet meer uit handen gegeven, en het 4e hield aansluiting bij de 

koppositie door een 6-8 overwinning. 

Excelsior 1 en 2 reisden naar Nijkerk voor de belangrijke wedstrijden tegen Sparta 1 en 2. Helaas waren Dannie door een 

voetblessure en Sander (griep) niet beschikbaar.  

Excelsior 2 heeft het als jonge ploeg erg lastig in deze poule. Maar ook Sparta 2 staat niet hoog geklasseerd. En gelukkig 

viel de score deze wedstrijd aan het eind net in het voordeel van het 2e uit. Het allerlaatste doelpunt was het winnende 

doelpunt voor Excelsior 2: 11-12. Excelsior 1 moest het opnemen tegen de nieuwe koploper Sparta. Helaas moest het 1e 

het afleggen tegen de fysieke kracht van de thuisploeg. Eigenlijk bleef het 1e de hele wedstrijd in de achtervolging, en 

pakte Sparta de overwinning met 15-12. Zo heeft Excelsior 1 de goede start van het seizoen niet kunnen uitbouwen, en 

moet het even een kleine ruimte laten naar Sparta op de eerste plaats. 

 

Aanstaande zaterdag de laatste competitieronde van de 1e helft veldcompetitie. Excelsior 1 en 2 ontvangen op Biesland 

Kinderdijk 1 en 2, beide ploegen staan (bijna) onderaan,en dat zou het 1e en 2e de mogelijkheid moeten bieden deze 

veldperiode af te sluiten met overwinningen. 

En misschien kunnen we een 100% positief resultaat halen voor de seniorenteams. 

  

Senioren 



 
 

 

 

 

 

Zo is de eerste helft van de veldcompetitie al heel snel weer voorbij, en zijn de voorbereidingen 

voor de zaalcompetitie in volle gang. 

In het kort een overzicht over de komende weken: 

- Aanstaande zaterdag 11 oktober spelen alle teams behalve Excelsior 5 hun laatste veldwedstrijd (Excelsior 5 speelt de 

week erna op 18 oktober ook nog). 

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

overige seniorenteams krijgen even rust. 

- De zaaltrainingen 1e selectie starten op dinsdag 21 oktober in de Kerkpolderhal, let op eenmalig gewijzigde 

aanvangstijd: 19.30-21.00 uur 

- De eerste zaaltraining van Excelsior 3 (en A1) is op donderdag 23 oktober 19.30-20.30 uur in de Buitenhof 

- Start zaaltrainingen overige teams in de week van 27 oktober (zie daarvoor het schema dat volgende week gepubliceerd 

wordt). 

- Het toernooi van De Haagse Korfbaldagen vindt plaats in de week van 27 oktober. Excelsior 1 speelt in een poule van 3 

ploegen: op dinsdag 28 oktober om 20.45 uur in De Viergang in Pijnacker tegen Sporting Trigon, en donderdag 30 

oktober om 20.45 uur in de HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag tegen De Meervogels. De winnaar van de poule speelt op 

zaterdag 1 november de finalewedstrijd tegen de winnaar van de andere overgangsklassepoule. 

- In het kort het lijstje met de 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 (zie hiervoor het schema dat 

volgende week verschijnt) 

- Start zaalcompetitie op zaterdag 8 november 

 

Willeke 

 

  



 
 

 

 

 

 
Excelsior A1 – ONDO A1      9 – 6 

En weer was het fantastisch mooi weer bij de start van deze thuiswedstrijd van onze A1 (22 graden, zonnetje). Na 5 

wedstrijden in deze competitie is niemand meer zonder puntverlies en staan Valto, Achilles en Avanti op 8 punten, ONDO 

en ODO op 6 punten, Maassluis en Excelsior op 2 punten en Korbis onderaan met 0 punten. Voor onze A1 vandaag dus 

een 4-punten wedstrijd tegen het naasthoger geplaatste ONDO. De vereniging uit ’s Gravenzande kenden we nog uit de 

oefenwedstrijd in de voorbereiding en bleken een enorme inzet te koppelen aan fysieke kracht. In die wedstrijd was dat 

teveel van het goede en gingen we er dik af. 

De vraag was of onze jonge A1-ers een aantal weken later daar weer een flinke kluif aan zouden hebben? Na het 

dieptepunt tegen Maassluis (in de laatste minuut eigenlijk onverdiend verloren en de geflatteerde nederlaag vorige week 

tegen 1 van de koplopers Avanti) toonden de spelers vandaag een enorme veerkracht, zoals al van hun gezichten vóór de 

wedstrijd was af te lezen. Er waren weer wat wijzigingen in de ploeg. Danique verving de in Berlijn vertoevende Britte en 

Okker was weer terug van zijn schoolverplichtingen en startte in de basis.  

Al meteen na het startsignaal toonden de eerste aanval- en verdedigingsvakken een enorme gretigheid. Er werd te snel 

geschoten in de eerste aanval maar de bal werd tijdens het uitverdedigen weer teruggewonnen, helaas werd de korte 

kans gemist. Maarten blokte direct al in de eerste verdediging zijn tegenstander. Merit kon uit een mooie doorloop niet 

scoren en de Excelsior verdediging moest  ONDO ook al direct een korte kans en doorloopbal toestaan. Allemaal nog 

zonder scores. Na 6 minuten was het dan toch Excelsior die uit een vrije bal van Pim de leiding nam: 1-0. ONDO kreeg uit 

een vrije bal meteen een strafworp (?) waarmee de stand direct gelijk werd getrokken 1-1. ONDO speelde behoorlijk fysiek 

en dat leverde Excelsior alweer 2 vrije ballen op die niet werden benut. Ook de aanvallers van ONDO lieten behoorlijk 

fysiek duw- en trekwerk zien, waar de scheidsrechter onvoldoende ingreep. In de 12e minuut liet de Excelsioraanval een 

mooie combinatie (Charlotte doorbraak, doorspelen op Danique die van 5 meter mooi inprikte) zien: 2-1. Twee minuten 

later was het Okker die van afstand de 3-1 op het bord bracht en dat gaf ‘boost’ aan het team, dat de inzet van de 

afgelopen weken vandaag beloond hoopte te krijgen. In de verdediging moest Excelsior toch weer een vrije bal en 

strafworp toestaan. Beiden werden gemist….. Na 21 minuten liep Excelsior verder uit door een afstandschot van Pim: 4-1. 

ONDO antwoordde direct ook van afstand (4-2). 

En weer moest de scheidsrechter een reeks van vrije ballen geven. Beide ploegen hadden hier het vizier niet op scherp. 5 

minuten voor rust wist Okker zich uit deze malaise te onttrekken en zijn uit een mooie doorbraak verdiende strafworp te 

verzilveren (5-2). In de laatste 5 minuten werd er uit meerdere  vrije ballen weer niet gescoord, totdat Charlotte net voor 

rust de stand naar een comfortabele 6-2 tilde! Excelsior zocht vol vertrouwen de kleedkamers op en kwam daar snel weer 

fris uit. ONDO had meer tijd nodig om orde op zaken te stellen en zij verschenen met een aantal wissels op het veld. De 

wedstrijd was zeker nog niet gespeeld! 

De eerste kans was toch weer voor Excelsior, waar Merit een mooi uitgespeelde doorbraak net niet wist af te ronden. 

ONDO volhardde in het missen van vrije ballen. De Excelsioraanval creëerde behoorlijk wat schotkansen maar wist niet 

verder uit te lopen. Na 8 minuten scoorde ONDO de 6-3. En weer creëerde de aanval van Excelsior voldoende schoten per 

aanval. Vooral Mart weerde zich prima in de paalzone, Pim en Merit waren actief rond de korf en uiteindelijk was het Jikke 

die haar even lange tegenstandster op het verkeerde been zette en een doorloop wist te creëeren. Vooralsnog stierven 

deze pogingen in schoonheid. Na 16 minuten was het dan toch Pim, die na het ophalen van de bal gevolgd door een 

snelle doorbraak en een prachtige pass van Merit en, ook nog eens onreglementair gehinderd door zijn tegenstander, 

toch de 7-3 in de mand wist te krijgen. Ook de andere aanval legde een goed spelletje korfbal op de mat. ONDO 

probeerde met hun lengte-overwicht de bal te onderscheppen maar hiervan profiteerde Excelsior goed: Charlotte brak 

mooi door uit de ruimte en werd hard afgestopt. Helaas werd de strafworp niet benut. Dit deed ONDO beter aan de 

andere kant: 7-4.  De zoveelste vrije bal werd door Charlotte tot strafworp gepromoveerd en Okker had zijn scherpte weer 

helemaal terug: 8-4! Maarten ging weer lekker door met strak verdedigen en Mart wist uit een doorbraak en scherpe 

uitwijk bijna te scoren. Zijn tegenstander kon zijn evenwicht niet bewaren en viel om maar kreeg tot ieders verbazing een 

vrije bal mee. Het felle uitverdedigen door Excelsior leverde Mart nog een presentje op (waarvan de kosten naar ik heb 

begrepen hoofdelijk omgeslagen zullen worden). 

Omdat er nog minder dan 10 minuten te spelen waren, probeerde de aanval langere aanvallen te spelen maar vergat 

daarbij het looptempo te houden. Onnodig balverlies door verkeerde passes was tot drie keer toe het resultaat. Dit bracht 

ONDO weer bijna volledig terug in de wedstrijd: 8-5 van afstand en 8-6 door een vrije bal en nog 6 minuten te spelen. Met 

Sven in de ploeg voor Maarten kreeg ook Excelsior weer 2 vrije ballen, maar scoren uit een dynamische spelcombinatie is 

natuurlijk veel cooler. Een mooie combinatie uit een hele lange aanval werd door Okker mooi van afstand ingeprikt: 9-6.  

Junioren 



 
 

 

 

 

Hiermee kreeg hij het publiek uit de terrasstoelen. In de laatste minuten, waar Dominique ook 

nog even de overwinning kwam proeven, kwam de overwinning niet meer in gevaar. 

Excelsior A1: voor en na de wedstrijd; zoek de verschillen ! 

 

Voor onze A1 eindelijk loon naar werken en twee zeer belangrijke punten. De verjaardagstaart van Jikke (gefeliciteerd!) 

smaakte daarna op het terras natuurlijk super-zoet! 

Volgende week staat alweer de laatste competitiewedstrijd op het veld op het programma bij koploper Valto A1. ODO, 

ONDO, Maassluis en Korbis zijn de ploegen waar we na de zaalcompetitie de punten moeten gaan pakken. Valto lijkt nu 

misschien nog een brug te ver. Maar…….we gaan komende week een weersomslag naar zeer herfstig weer meemaken. 

Onder extreme weersomstandigheden zou dit wel eens een verrassende winnaar kunnen opleveren. Wellicht komende 

week trainen onder een aantal landbouwsproeiers? Het zou toch mooi zijn om op het veld toch ook eens in de stromende 

regen en stormende wind te kunnen acteren. Een veldcompetitie zonder regenwedstrijd: dat zou niet moeten kunnen.  

Uw reporter belooft in ieder geval dat hij vanonder zijn windkracht 12 paraplu onder alle omstandigheden de wedstrijd 

zal komen verslaan.  

 

  



 
 

 

 

 

 

Jeugdcommissie 

Allereerst wil de jeugdcommissie de  B1, D1 en F1 FELICITEREN MET HET 

KAMPIOENSCHAP!!! 

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 week vanaf maandag 6 oktober tot en met donderdag 9 oktober wordt nog gewoon 

tweemaal op het veld getraind op de bekende tijden (de komende week). 

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. Het materiaal zal dan naar de zalen worden gebracht. 

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.  

Dit jaar ontvangt ieder team in de zaal weer een tas met ballen. Deze ballen kunnen niet worden opgeborgen in de 

sporthal. Op zaterdag moet ieder team ook minimaal twee ballen meenemen als thuis wordt gespeeld. Na afloop moeten 

de ballen weer worden meegenomen. Immers het volgende thuis team van Excelsior heeft namelijk zijn eigen ballen om 

mee te spelen. 

Excelsior F1:  

Wat gaan we doen? We worden Kampioen!! 

Na de nodige voorstress bij de hoofdrolspelers, eindelijk, ruim op tijd, bij het veld aangekomen…. We hebben er zin in! 

Uiteraard gingen er bij het ingooien bijna geen ballen in. De rake ballen worden zoals zo vaak bewaard voor de wedstrijd 

zelf! 

En zo ook nu weer, volgens mij, in de eerste minuut, gingen er al een stuk of twee 

in. En zo ging het verder, met weer een paar strakke ballen van achteruit naar de 

voorhoede, met een supershot van Thijs vanaf misschien wel 12 meter keihard 

raak!! Die kon volgens Lisette toch niet…..goed gedaan Thijs…….!!!! 

Verder werd er lekker overgespeeld met een toch best wel gladde en natte bal, op 

het vochtige gras. 

Lange Pieter pakte veel ballen uit de lucht met zijn Gadget arms, Martin heeft zijn 

geliefde doorloopjes weer ten tonele gebracht. Eline “onder de korf” heeft 

verdedigende klasse late n zien maar heeft ook in de aanval haar korfje 

bijgedragen. Gelukkig heeft Zoë ook nog even mee kunnen doen en wat had ze er een plezier in. Ook de anderen vonden 

het super leuk dat ze weer meedeed! 

Uiteindelijk kun je met 23-1 best wel je kampioensfeestje 

gaan vieren, inclusief champagne(douche) en een echte 

kampioensmedaille uitgereikt door de voorzitter zelf! 

Hoe zijn ze eigenlijk zo goed geworden?? Behalve aan hun 

eigen natuurtalent, moet dit natuurlijk ook aan de beste 

coaches van alle korfbalvelden hebben 

gelegen…..Dankjewel traineressen!!  
Door: Natasja en Richard Terlouw, ouders Eline   

Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

 

 

Meervogels E2 – Excelsior E3 

Zaterdag 4 oktober 2014 begon voor de E3 helaas met een dikke traan: de kat van Annelin had 

deze ochtend zijn aardse bestaan geruild voor de eeuwigheid :’( Belemmerd door een intens verdriet 

reisde Annelin begrijpelijk niet mee naar Zoetermeer voor de wedstrijd van de E3 tegen Meervogels E2. Heel veel sterkte, 

Annelin! 

Omdat Excelsior 2, waarvan de E3-coaches Marieke en Sander deel uitmaken, vroeg moest afreizen voor de uitwedstrijd 

tegen Sparta, werd er voor het coachen vandaag een beroep gedaan op de ouders van Demi: Dik en Elvira. Beiden 

hebben een korfbalverleden en beiden zijn behept met de basiskwaliteit van een coach: ze hebben een brul, een scheur, 

een oraal kanon, hoe je het ook wilt noemen. Mijn oren tetteren nog na. Alle tactische aanwijzingen kwamen in ieder 

geval luid en duidelijk aan bij de E3-spelers. Ook bij de Meervogels, getuige het feit dat het meisje van Demi aan haar 

vroeg: “is je moeder altijd zo luid?”. Waarop Demi in alle eerlijkheid antwoordde: “ja, altijd.”  

Zonder gekheid, Dik en El, jullie hebben waanzinnig goed gecoacht! Topprestatie! 

1-0. Dat was na krap 30 seconden spelen de stand. Niet best. Helemaal niet best. Maar ook niet eerlijk. Want de scorende 

speler was overduidelijk verdedigd. De wedstrijd stond onder leiding van een beginnende scheidsrechter. Dat kan goed 

uitpakken, dat kan fout uitpakken, en we waren bang dat het laatste het geval zou zijn. Gelukkig werd ze begeleid door 

een ervaren korfballer en hij begreep dat ze een misser had gemaakt. De misser werd goedgemaakt door het goedkeuren 

van een doelpunt van David in de 10e minuut, terwijl David eigenlijk verdedigd werd. Chapeau voor de sportiviteit van de 

Meervogels! 

Qua fysieke kracht, lengte en ervaring was de Meervogels de bovenliggende partij. Dat betekende een flink tandje 

bijschakelen voor de E3 en zoiets kost tijd. Het eerste kwart van de wedstrijd was de E3 dan ook heel erg zoekende. Het 

overwicht van de Meervogels leidde tot onnodig veel balverlies, de kansen waren duidelijk voor de tegenstander. 

Gelukkig voor ons was de Meervogels niet zo trefzeker. Of ze misten, of ze schoten op de korf terwijl ze verdedigd 

stonden. De scheids was daar een stuk beter alert op na haar eerste misser. En zo stond er na 10 minuten spelen 1-1 op 

het scorebord. 

De powercoaching van Dik en El in de eerste minuutrust bracht verandering. De E3 ging feller spelen en creëerde meer 

kansen. Desalniettemin kon niet voorkomen worden dat de Meervogels halverwege de wedstrijd de rust inging met een 

2-1 voorsprong. 

Ondanks de achterstand was de eerste stap naar een goed resultaat gezet: de E3 was gegroeid in de wedstrijd en van het 

overwicht van de Meervogels was weinig meer over. Dit werd door David in de eerste minuut van de tweede helft effe 

heel goed duidelijk gemaakt door van afstand de 2-2 te scoren (fraai doelpunt). De Meervogels was daar blijkbaar niet zo 

van gecharmeerd en probeerde met 3-2 in de vijfde minuut de E3 op z’n nummer te zetten. Kijk, dan schop je tegen het 

zere been van de E3. Want een paar luttele seconden later trok David de stand weer gelijk met misschien wel het mooiste 

doelpunt van de wedstrijd: prachtig van afstand geschoten, 3-3! 

Meervogels bleef het initiatief houden en scoorde in de zevende minuut van de tweede helft de 4-3. Waarop in de achtste 

minuut deze speldenprik door Cristina werd gepareerd: 4-4. Het derde kwart van de wedstrijd werd bijna afgesloten met 

de 4-5 van Julia, maar die wilde er helaas net niet in. 

Nog 10 minuten te gaan. Vijf billenknijpende ouders. Vier spelers met een missie. Een tegenstander van formaat. En twee 

korven, een veld en een bal. De E3 keek tot nu toe de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar Cristina bracht 

daar in de 16e minuut verandering in: 4-5 in het voordeel van Excelsior! En toen, helaas… : de Meervogels kreeg een 

strafworp toegekend en zo sportief als zij zich hebben opgesteld, zo sportief teken ik dit op: een terechte strafworp. De 

strafworp werd verzilverd, zodat de eindstand eindigde in 5-5. De strafworpen na de wedstrijd eindigden in 4-4. 

Een punt voor de E3, supergoed gedaan! Vorige week tegen ALO werden jullie net zoals vandaag weggeblazen in het 

eerste kwart. Toen wisten jullie je niet te herpakken, vandaag wel. En dat vind ik een grote prestatie. Dat betekent dat 

jullie willen groeien, dat jullie geen genoegen nemen met de best-of-the-rest-titel. Ook vandaag was weer een wedstrijd 

om van te leren. Een snellere omschakeling, uitstappen bij het gooien, strijden voor de bal (zoals Dik zei: “de bal, die is van 

jou!”) zijn leermomenten die ik heb gezien. 

Volgende week de laatste veldwedstrijd van dit najaar. Tegen ALO, de gedoodverfde winnaar van deze poule. Maar… de 

E3 kan zomaar eens gek gaan doen. Hup Demi, hup Julia, hup Cristina, hup Annelin, hup David.. hup E3!!! 

   



 
 

 

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. 

  



 
 

 

 

 

 
 

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 
 
 

  datum 11 oktober       

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G dagdienst 

1F 1736 Excelsior  1 - Kinderdijk 1 14.00 15:30 Denise  R. van Heiningen 1aK60 

 R1F 5383 Excelsior  2 - Kinderdijk 2 13.00 14:00 Leon  S. Evertsen 1aK60 

 R4J 5428 Excelsior  4 - ONDO  4 11.30 12:30    B. de Jong 1aK60 

 R6A 690 Excelsior  6 - Avanti  9 16.00 17:00 Willeke Annelinde v.d. Pijl 1aK60 

 A3D 1335 Excelsior  A2 - Dijkvogels A1 10:00 11:00 Koen & Ryan Micke Vrolijk 1aK60 

 B4B 1660 Excelsior  B2 - ODO B2 10:00 10:45 Shera, Wouter Anne-Linde vd Pijl 2K40  

 C5A 1972 Excelsior  C2 - Madjoe C2 09:00 09:45 Maarten, Joris Dieter Bos 1aK40 

 E2E 2820 Excelsior  E1 - Dubbel Zes E1 10:45 11:30 Okker, Jikke Lynn Heemskerk 4K24  

 E3B 2807 Excelsior  E2 - Dubbel Zes E2 09:45 10:30 Hanna, Marloes Thijs Arkesteijn 4K24  

 F3K 3449 Excelsior  F3 - Weidevogels F2 09:00 09:30 Charlotte, Sven Emily Jansen 4K24  

 klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G autorijders 

R3P 3514 Vlaardingen 3 - Excelsior  3 10.45 12:15 Ben, Dannie Korhoenlaan, Vlaardingen 1aK60  Regelt Marilyn 

R5B 538 ODO 5 - Excelsior  5 14:00 15:30   Sportpark De Commandeur, Maasland 1aK60  Erik, Nelis, Annebertien 

A1F 6950 Valto A1 - Excelsior  A1 15:30 17:00 Wesley & Luuk Sportpark De Zwet, de Lier 1aK60 de Boer, de Boo, Swinkels 

A5F 1560 VEO A5 - Excelsior  A3 15:45 17:00 Mario Sportcomplex Westvliet, Voorburg 1aK60 Dirkzwager. 't Hart, Kampers 

B5D 1863 DES  B4 - Excelsior  B3 
AW 

14:45 
15:30 

Erik, Nathan, Wesley 
Sportpark Biesland , DKC veld 2K40  

op eigen gelegenheid 

C2K 9232 Avanti  C2 - Excelsior  C1 09:15 10:15 Maarten Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2bK40 op de fiets 

D2C 2418 Achilles  D2 - Excelsior  D1 08:00 09:00 Job, Nynke, Simon Pomonaplein, Den Haag 1bK40 INSCHIETSHIRTSPosthumus , Pel, vd Meer  

E2J 2837 ALO E2 - Excelsior  E3 09:00 10:00 Marieke, Sander Bosjes van Pex, Den Haag 1cK24 Zondervan, Mangert 

F2H 3418 Achilles  F2 - Excelsior  F1 10:00 11:00 Lisette, Jazz Pomonaplein, Den Haag 3G  de Block, Hoogedam , reserveshirts 

F2J 3419 ONDO  F2 - Excelsior  F2 08:00 09:00 
Pauline, Anouk, 
Dominique 

Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G  
Berghout en van Dieteren 

          

bardienst  Kunstgras B   

9.00 11.30 Marrit Pel (C1,A2) Linda H (B2, C1), Lies (b1) 
09:00 DES B2 

 

11.30 14.00 3x 
12:00 DES  C3 

 

14.00 16.45 excelsior 4     

16.45 19.30 excelsior 3     

         

         

  datum 18 oktober       

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G dagdienst 

R5B 514 Excelsior  5 - VEO 5 14.30 15:30 

 

Piet Ekelmans 1aK60 

          

bardienst     

14.30 17.15 1x     

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, Dieter, Joris, Roy, Jeroen 

 Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

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

Renate Nicole , Rachelle, Esther, ? 

5 
 

Annebertien, Renate, Thanim, Raeservedames exc 6 Marloes/Cynthia (A2) 
Sander de H. (A2) Erik K, Mario, Patrick, Robin 

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

 Janna Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne  

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 
Vrij 

  
 

B2 
Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke   

 Jasper, Wesley, Reinier 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur   

 Hugo,Rik,Daan Invallen Jasper, Wesley, Reinier (B2) 

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, Lieke 

  
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. 

Te Fluiten 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

 

  

    datum 30 september       

R5B 667 Valto 5 - Excelsior  5 13 6   

  datum 4 oktober 

  

 

klasse nr wedstrijd Uitslag   Strafworpen 

R3P 3473 Excelsior  3 - ONDO  3 13 17   

R5B 517 Excelsior  5 - KVS/Maritiem 7 12 8   

A1F 6934 Excelsior  A1 - ONDO  A1 9 6   

A3D 1336 Excelsior  A2 - DKC A2 12 4   

B4B 1661 Excelsior  B2 - ONDO  B4 4 3   

C2K 9231 Excelsior  C1 - NIO C1 7 1   

C5A 1973 Excelsior  C2 - KVS/Maritiem C3 4 9   

E2E 3403 Excelsior  E1 - Achilles  E1 4 8 0   3 

E3B 3390 Excelsior  E2 - Achilles  E2 2 8 1   1 

F3K 3728 Excelsior  F3 - ONDO  F4 8 6 1   0 

klasse nr wedstrijd       

1F 1639 Sparta (N) 1 - Excelsior  1 15 12   

R1F 5231 Sparta (N) 2 - Excelsior  2 11 12   

R4J 3474 Dijkvogels 3 - Excelsior  4 6 8   

R6A 1242 DES  7 - Excelsior  6 7 10   

A5F 1542 Avanti  A6 - Excelsior  A3 5 14   

B1M 8598 Korbis B1 - Excelsior  B1 7 7   

B5D 1860 ONDO  B5 - Excelsior  B3 11 3   

D2C 2583 VEO D3 - Excelsior  D1 1 12   

E2J 3395 De Meervogels E2 - Excelsior  E3 5 5 4   4 

F2H 3741 DES  F1 - Excelsior  F1 1 23 5   2 

F2J 3740 ODO F1 - Excelsior  F2 5 3 5   2 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 11-
10-2014 

DHKG 9372 ONDO (G) D1 - KCC/Delta Logistiek D1 11:15 Inkoop Erik de Koning Juliana Sportpark, 1cK40 

za. 11-
10-2015 

R2H 3545 DES (D) 3 - Oranje Nassau (A) 2 17:00 KNKV Wouter le Comte Sportpark Biesland (D), 1aK60 

za. 11-
10-2016 

R2L 3495 Vlaardingen 2 - Animo 2 13:50 KNKV Jos van Velzen Korhoenlaan, 1aK60 

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 

12 oktober Koplopers 

 

27  februari Verenigings Evenement  

12 oktober  Paal Centraal  

 

6 maart Paasfeest Pupillen 

24 oktober Slaapfeest Pupillen / Aspiranten  

 
8 maart Koplopers 

9 november Koplopers 

 
27 maart  Paasklaverjassen 

14 november  Verenigings Evenement  

 

4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

22 november Kantine gehuurd fam Bron 

 
24 april Koningsklaverjassen 

28 november Sinterklaasfeest Pupillen  

 

9 mei  21+ feest Senioren  

12 December Kerstklaverjassen 

 

14 mei Dubbelschiettoernooi 

14 december Koplopers 

 
22 t/m 25 mei Kamp 2015!!  

19 december Kerstdiner Pupillen / Aspiranten  

 
29 mei Pinksterklaverjassen 

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala 

 

13 Juni Verenigings Afsluitdag 

10 / 17 januari Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

13 juni Verenigings Feest 

11 januari  Koplopers 

 
20 juni Schoolkorfbal 

23 januari Verenigings Evenement  

 
22 augustus Excelsior Toernooi 

8 februari Koplopers 

   

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


