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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

publiceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

Senioren scheidsrechters 

Wouter le Comte 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

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 van der Pijl 

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Simone Ruitenbeek 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Bikolaan 25 

 2622 EH Delft 

ACCOMMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, 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 

  

Redactiepraat  

Hoe heerlijk kan een dag zijn? Nou, kijk maar naar de 

voorkant van deze Korfpraat, zo heerlijk dus! 

Wat was het dubbelschiettoernooi een feest! Bijna 100 

deelnemers probeerden elkaar af te troeven met het schieten op de korf en onge-

veer even zoveel mensen genoten aansluitend van enorm veel lekkers van de bar-

becue. Het dubbelschiettoernooi was wederom tot in de puntjes verzorgd door Erik 

de Koning, waarvoor hulde. 

Bij de senioren ging de eindstrijd tussen de koppels Wouter/Sander en Jill/Jesse. 

De invulling van de prominente plek op de coverfoto (in het midden) geeft duidelijk 

aan welk koppel tot aan Hemelvaartsdag 2016 de titel dubbelschietkampioen 

draagt: gefeliciteerd, Wouter en Sander! Meer over het dubbelschiettoernooi: hier 

en hier. 

Afgelopen maandag vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) plaats 

en volgens traditie wordt tijdens de JAV de jaartrofee uitgereikt aan een verdien-

stelijk lid. Ook dit jaar was dit zo gepland, echter de beoogde ontvanger was helaas 

niet aanwezig tijdens de JAV. Maar wel tijdens het dubbelschiettoernooi. Zodoende 

mocht Juan Zondervan afgelopen donderdag de jaartrofee van onze voorzitter 

Leen van den Hooff in ontvangst nemen. Bij monde van de kersverse, zeer trotse 

jaartrofeehouder: 

“Ik vind dit supergaaf en een geweldige eer! Heel stiekem denk ik, “ah joh, die paar 

dingen die ik voor de vereniging doe, vallen in het niet bij wat ik en met name mijn 

dochter ervoor terug krijgen”, maar tegelijkertijd besef ik me dat ik daarmee de waar-

dering die de vereniging mij hiermee geeft, mogelijk beledig. En dat is het laatste – 

nee, het allerlaatste – wat ik wil. Dus die gedachte gaat overboord en ga ik intens 

genieten van de waardering en warmte die mij met de jaartrofee zijn toegekomen!” 

Verder in deze Korfpraat: 

▪ Er zijn wat naweeën na de problemen met de webserver van twee weken gele-

den. Met als gevolg dat niet iedereen meer de Korfpraat per e-mail ontvangt. 

Lees daarom ajb dit bericht en geef het door. 

▪ Het schoolkorfbaltoernooi 2015 vindt plaats op 20 juni, de trainingen hiervoor 

starten in de week van 1 juni. Het moge duidelijk zijn dat aanwas van nieuwe 

leden zeer belangrijk is voor onze vereniging. Bedenk dit als aan je wordt ge-

vraagd om training te geven of te coachen. 

▪ De ontknoping van het klaverjastoernooi nadert. Wie mag er dit jaar de jubile-

umbokaal op z’n nachtkastje zetten? 

▪ De laatste kampflits. Nog 5 nachtjes slapen en dan is het zover! 

▪ Een karig programma en opstellingenschema, omdat er komend weekend van-

wege Pinksteren geen competitiewedstrijden zijn. 

▪ Een kritisch wedstrijdverslag van A1 (…en dan druk ik me zachtjes uit…). A1 heeft 

over twee weken wat goed te maken. 

Veel leesplezier, 

De redactie 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bob.vanderleeden@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
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COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland Peter de Block 

 Juan Zondervan Pim Swinkels 

 Nathan op den Kelder 

Controle: Andrea Veraart 

Vormgeving: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Cristhian Almeida-Rivera 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 25!!! 

Activiteitenkalender: Simone Ruitenbeek 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Job, Nicole, Marieke, Henk, Stefan, 

Pieter 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

INHOUD  

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Bezorging Korfpraat instabiel 
Schoolkorfbal 2015 
Klaverjassen 
Aspiranten-en-pupillentoernooi 

Secretar i (pr)a ten  
Senioren & juniorensecretariaat 

Jeugdsecretariaat 
Toernooi  

Verslag dubbelschiettoernooi 
Foto’s dubbelschiettoernooi 

Kampcommiss ie  
Ladies  Night  
Wedstr i jden  

Uitslagen 

Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 
Trainingstijden veld voorjaar 

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster 

 Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 

Programma 
Scheidsrechterschema 
Trainingstijden veld voorjaar 

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 

Schoonmaakrooster 
 

Praatjes en mededelingen 

Bezorging Korfpraat instabiel  

De technische problemen die we twee weken gele-

den ondervonden met de site en de bezorging van de Korfpraat zijn opgelost, ech-

ter niet geheel vlekkeloos. 

Door een hack van onze webserver is deze helaas op een “zwarte” lijst terechtge-

komen. Sommige providers accepteren geen mails van webservers die op deze lijst 

staan, als gevolg van de strijd tegen spam. 

Alle verzoeken zijn door de webredactie ingediend om onze webserver van de lijst 

af te krijgen en dat zal uiteindelijk ook gebeuren, maar daar kan enige tijd overheen 

gaan. Daarom zullen een aantal leden wiens provider deze beveiliging ondersteunt 

voorlopig (ca. 4 weken) geen Korfpraat via de mail ontvangen. 

De betreffende leden zullen totdat onze webserver van de zwarte lijst af is de Korf-

praat van de website moeten downloaden. Dat kan via de “Laatste nieuwsberichten” 

waar een link naar de meest actuele Korfpraat staat. 

Ken je iemand die heeft opgemerkt geen Korfpraat ontvangen te hebben? Wijs hem 

of haar dan s.v.p. op dit bericht. 
 

Schoolkorfbal 2015  

Zaterdag 20 juni is het weer zover. Voor de 61e keer wordt het schoolkorfbaltoer-

nooi georganiseerd. Nu ben ik op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het 

verzorgen van de trainingen en/of het coachen van de wedstrijden. De trainingen 

en het toernooi zijn op onderstaande data: 

datum tijd   

woensdag 3 juni 18:00-19:00 Training groep 2 tot 6 

woensdag 3 juni 19:00-20:00 Training groep 7 en 8 

woensdag 17 juni 18:00-19:00 Training groep 2 tot 6 

woensdag 17 jun 19:00-20:00 Training groep 7 en 8 

zaterdag 20 juni 09:00-14:15 Toernooi 

Vind jij het leuk om dit te doen laat het mij dan weten. Als je een voorkeur hebt 

voor een school of groep laat mij dit dan ook even weten. Je kan je aanmelden via 

nicole.buis@ckv-exelsior.nl. Naast training geven of coachen ben ik ook nog op 

zoek naar scheidsrechters die de wedstrijden op het toernooi kunnen fluiten. Meld 

je aan bij mij via nicole.buis@ckv-excelsior.nl als jij het leuk om dit te doen Ben jij 

creatief ? Dan ben ik ook op zoek naar jou. Ik ben ook namelijk nog op zoek naar 

twee vrijwilligers die tijdens het toernooi de kinderen willen schminken. Ook hier-

voor kan je je aanmelden via nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Alvast bedankt, Nicole 
 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-exelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Klaverjassen  

Beste klaverjassers, 

Het jubileumtoernooi is al weer bijna ten einde. Nog één kaartavond te gaan. Momenteel bestaat er nog onduide-

lijkheid of deze avond op 29 mei gehouden wordt of op 5 juni, hou de agenda van de Korfpraat dus goed in de 

gaten. 

Het klassement is aardig veranderd door zeer hoge scores op de kaartavond van 24 april wat natuurlijk samengaat 

met ook hele lage scores. 

Na de laatste kaartavond (29/05 of 05/06) zal de definitieve stand opgemaakt worden en de jubileumbokaal worden 

uitgereikt. In de stand kan nog veel veranderen omdat de minste score op één van de vier avonden niet wordt mee-

geteld. Anders gezegd, van de vier kaartavonden tellen de 3 hoogste scores, mocht je dus één kaartavond gemist 

hebben, tellen al je scores en heb je helaas niet het “voordeel” om de minste score te laten vervallen. 

Hopelijk zie ik jullie allen op de laatste kaartavond. Tot dan! 

Stefan van der Gaag 

stand naam aantal keren geweest 
gemiddelde score van drie 

beste kaartavonden 
verschil met bovenste plaats totaal na drie speelrondes 

1 Henk de Jong 3  5.280 0 15.841 

2 Trees Zonderland 3 4.942 1.016 14.825 

3 Stefan v/d Gaag 3 4.892 1.165 14.676 

4 Erik de Koning 3 4.726 1.663 14.178 

5 Willem v/d Gaag 3 4.630 1.952 13.889 

6 Riet de Koning 3 4.469 2.435 13.406 

7 Monique Beijers 3 4.462 2.456 13.385 

8 Leen v/d Hooff 3 4.215 3.197 12.644 

9 Gerrie 3 4.117 3.491 12.350 

10 Wim v/d Linden 2 4.479 6.884 8.957 

11 Joke Schram-Rodenburg 2 4.320 7.202 8.639 

12 Ank Schram 1 5.878 9.963 5.878 

13 Lykele 1 5.104 10.737 5.104 

14 Jacob v/d Spek 1 4.657 11.184 4.657 

15 Hans Schram 1 4.392 11.449 4.392 

16 Sjaak v/d Linden 1 4.187 11.654 4.187 

17 Dirka 1 3.879 11.962 3.879 
 

Aspiranten-en-pupillentoernooi 

Op 22 augustus organiseren wij voor de negende maal een aspiranten-en-pupillentoernooi. Dit jaar wordt het toernooi weer eind 

augustus gehouden. Zaterdag 22 augustus is wel de laatste zaterdag van de schoolvakantie. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen daarom de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die 

niet coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan tegen de tijd dat wij het 

publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger 

kunnen regelen. Laat het dan niet aankomen op vrijdag 21 augustus!!!! 

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2015-2016 gespeeld. 

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, DKC, Merwede, Valto, ONDO, KZ Danaïden en Dijkvogels zich al ingeschreven met 

in totaal al 96 teams! 

Erik de Koning en Nicole Buis 
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Secretari(pr)aten 

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren & juniorensecretariaat  

- geen mededelingen deze week - 
 

Jeugdsecretariaat  

De pinguïns en de peuterpret  

Jullie trainen op zaterdag van 11:00-12:00 op het veld. Ben je tussen de 2 en 6 jaar en wil je eens komen kijken? Kom langs op ons 

sportpark Biesland kantine van CKV Excelsior. Jullie trainen niet op zaterdag 23 mei. 

Op zaterdag 30 mei nemen de pinguïns deel aan een toernooi bij Avanti in Pijnacker. 
 

Nieuwe leden  

In alle categorieën (B tot en met F en pinguïns/peuters) kunnen wij nog versterking gebruiken. Dus ken je iemand die misschien wil 

gaan korfballen: neem hem of haar mee naar jouw training en laat zien hoe leuk korfballen bij Excelsior is!  
 

Veldcompetitie 

Het programma is nu als volgt voor B t/m F (let op sommige wedstrijden zijn op doordeweekse dagen): 

19 mei 

klasse nr wedstrijd aanw aanv 

F2M 14822 Excelsior F2 - LYNX F2 17:30 18:00 

30 mei 

klasse nr wedstrijd aanw aanv 

B3F 12729 Excelsior B2 - DKC B1 10:30 11:15 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B5H 12931 ONDO B5 - Excelsior B3 08:30 09:30 

C5A 13208 ONDO C4 - Excelsior C2 08:30 09:30 

D2F 13690 DKC D1 - Excelsior D1 AW 11:30 12:00 

E3D 13891 Dijkvogels E3 - Excelsior E1 09:00 10:00 

E3R 14457 ONDO E4 - Excelsior E2 10:30 11:30 

F2M 14955 ONDO F4 - Excelsior F2 09:30 10:30 

F3D 14848 ONDO F5 - Excelsior F3 09:30 10:30 

6 juni 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

E2J 14267 LYNX E1 - Excelsior E3 10:15 11:15 

 

Schoonmaken 

Vanaf vrijdag 20 maart wordt er in roulatie weer schoongemaakt door alle spelende leden vanaf de B. Het schema wordt wekelijks in 

het clubblad gezet. Je kunt niet afbellen, maar ruilen mag altijd. 
 

Wijziging trainingstijden 

In verband met feestdagen en vakanties zijn de trainingen in april en mei op een aantal data aangepast. 

Wel wordt getraind: 19, 21, 26 en 28 mei 

Niet wordt getraind: dinsdag 2 juni. 

Vanaf donderdag 4 juni zal wekelijks op donderdag worden getraind (t/m donderdag 25 juni). 
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Secretari(pr)aten 

Kampioenswedstrijden 

Op zaterdag 30 mei spelen zowel de F2 als de F3 in ’s Gravenzande tegen ONDO F4 en F5 hun kampioens-

wedstrijden!!! Beide wedstrijden beginnen om 10:30. 

Stand per 17 mei (de F2 speelt ook nog op 19 mei de inhaalwedstrijd tegen LYNX F2): 

Veld | F2M | Voorjaar 

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering 

1 ONDO F4 5 6 3 2 0 46 50 -4 0 

2 Excelsior F2 4 5 2 1 1 42 27 15 0 

3 Fortuna/My Collections F5 5 4 2 3 0 44 51 -7 0 

4 LYNX F2 4 3 1 2 1 39 43 -4 0 

Veld | F3D | Voorjaar 

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering 

1 ONDO F5 5 8 4 1 0 63 26 37 0 

2 Excelsior F3 5 8 4 1 0 40 27 13 0 

3 ODO F2 6 6 3 3 0 43 36 7 0 

4 Achilles F2 6 0 0 6 0 29 86 -57 0 
 

Schoolkorfbal 

Op zaterdag 20 juni wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in Delft gehouden. Komende week zal Nicole langskomen bij de A en 

B teams om te vragen of dat jullie willen coachen en training geven. De trainingen zijn op 3 en 17 juni tussen 18:00-20:00. 
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Toernooi 

Verslag dubbelschiettoernooi  

Afgelopen donderdag werd het dubbelschiettoernooi gehouden. Dit jaar hadden 48 koppels zich ingeschreven.  

De weermannen hadden zeer slecht weer doorgegeven maar gelukkig kwam de voorspelling niet uit! Uiteindelijk was het een dag 

met een lekker zonnetje. Nieuw dit jaar was dat de senioren/junioren na de poulefase in een knockoutfase kwamen. Poulewinnaars 

sneuvelden zo ineens in de 1/8 finales.  

Bij de aspiranten en de junioren/senioren volgde uit eindelijk een finale. 

Bij de senioren/junioren wisten Wouter Kamps en Sander Rensen te winnen van Jill Koster en Jesse Ekelmans. In een finale die slechts 

15 minuten duurde werd het maar liefst 43-39. 

Bij de aspiranten ging de finale tussen Indi Jorritsma en Myrthe Sevinga en Jop de Boo met Timo van Poppering. Het laatstgenoemde 

koppel mocht de eerste prijs in ontvangst nemen terwijl in de poulefase nog door de dames werd gewonnen. 

Bij de D/E pupillen met ouders werden Aniek en Lucia eerste; de tweede plaats was voor Christina en Annelin. 

Bij de F pupillen/pinguïns werden Zoë met Lisette eerste en de tweede plaats ging naar Milou en Maarten. 

Na de prijsuitreiking, waarbij de wisseltrofee werd uitgereikt door Johan Zantman, volgde de loterij onder leiding van de onafhanke-

lijke Johan Zantman. Er waren heel veel prijzen!!! Komende tijd zullen onze spelers en speelsters zeker lekker ruiken! De vele sham-

pooflessen in de verloting gingen van hand tot hand. De prijzen werden beschikbaar gesteld door: 

Glashandel Zantman 

Plusmarkt Martin Panis  

DA drogisterij Juijn 

Sponsors nog bedankt hiervoor!!! De hoofdprijs, een boodschappenmand, werd gewonnen door de familie van der Linde. 

Hierna was het tijd voor de BBQ. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag! Dank aan allen die dit toernooi weer tot een succes 

hebben gemaakt, de BBQ-ers, het barpersoneel, sponsors en de deelnemers! Volgend jaar zal het dubbelschiettoernooi weer worden 

gehouden. Zet de datum donderdag 5 mei 2016, Hemelvaartsdag 2016, maar alvast in de agenda!  
 

Foto’s dubbelschiettoernooi  

Hemelvaartsdag betekent bij Excelsior: Dubbelschieten. Het was afgelopen donderdag dus weer 

een enorme drukte op 't Veld. Het weer en de fantastische organisatie van Erik de Koning maakte 

deze dag weer tot een fantastische dag! De dag werd uiteraard afgesloten met een heerlijke BBQ. 

George de Ruiter maakte tijdens deze dag vele foto's! Er zitten heel wat mooie kiekjes bij! De foto's 

zijn terug te vinden op de Facebook-pagina van Excelsior (de foto's zijn ook te bekijken zonder 

Facebook-account).  

Maar niet alleen George heeft foto’s van het dubbelschiettoernooi genomen. Ook Cristhian Almeida-

Rivera is flink met de lens tekeer gegaan en uiteraard hebben we de foto’s van Cristhian ook op onze 

Facebook-pagina geplaatst. Maar er is meer… Cristhian heeft ook gedacht aan de “ik-heb-geen-zin-om-te-klikken-voor-de-vol-

gende-foto”-personen onder ons en heeft de foto’s omgeturnd in een videocompilatie, met heerlijke, zwoele, zomerse, Zuid-Ameri-

kaanse muziek eronder. Ook een aanrader voor de “wel-willen-klikkers”. Dus, ruim in je dagprogramma een stief kwartiertje “me 

time” in (de video duurt ong. 17 minuten), zet een kopje thee of pak iets anders, nestel je achter je laptop of tablet, voetjes op de 

tafel en geniet na van een zeer geslaagd, fantastisch dubbelschiettoernooi 2015. 

Toppertje, Cristhian!

Zonder ”Konings” geen dubbel-

schiettoernooi 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872500532829023.1073741871.115601345185616&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873452486067161.1073741872.115601345185616&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873452486067161.1073741872.115601345185616&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=UqzfIeO4LOA&feature=youtu.be


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  38  8 

Kampcommissie 

                      

Nog maar een paar dagen en dan is het eindelijk zover! Dan gaan we weer op Pinksterkamp. Hebben jullie er zin in? Het zal vast weer 

een fantastisch weekend worden! 

Vorige week vrijdag is de Kampkorfpraat (een speciale uitgave van ons wekelijkse clubblad met alle informatie over kamp 2015) 

verzonden aan alle leden en andere betrokkenen van Excelsior. Mocht jij onverhoopt deze Kampkorfpraat niet hebben ontvangen, 

mail dan naar kamp@ckv-excelsior.nl en we mailen je de Kampkorfpraat alsnog toe! 

Wij willen alle pupillen en aspiranten vriendelijk verzoeken hun bagage alvast op donderdagavond 21 mei in de kantine te zetten. 

We nemen deze dan mee op de vrachtwagen en zullen het bij aankomst alvast op de slaapkamers zetten. Jullie moeten je naam 

duidelijk vermelden op de koffers en tassen, anders raken ze misschien wel zoek. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld losse slaapzakken. 

Maak deze goed vast aan je koffer of tas en zet ook hier je naam er duidelijk op. Kussens zijn reeds aanwezig in het kamphuis! 

Aankomende vrijdag 22 mei verwachten wij iedereen om 18.30 uur bij De Schaapskooi, Korftlaan 3 te Delft. Kom alsjeblieft op tijd, 

zodat we om 19.00 uur met de bus kunnen vertrekken! Bij de bus is ons contactpersoon Linda Heemskerk (zie de e-mailuitgave van 

deze Korfpraat voor Linda’s telefoonnummer). 

Wij hebben nog een aantal vragen aan jullie: 

1. Ga je op eigen gelegenheid, kom je later of ga je eerder weg, meld dit bij Henk. 

2. Willen er personen op bezoek komen, dan dit graag z.s.m. melden bij Henk i.v.m. aankoop eten/drinken. 

3. Gebruik je medicijnen, volg je een speciaal dieet of ben je ergens allergisch voor, meld dit dan op het calamiteitenformulier (zie 

Kampkorfpraat). 

4. Gaan je ouders er ook een weekendje tussen uit, meld dit ook op het calamiteitenformulier en geef door waar ze in noodgevallen 

zijn te bereiken. 

Wij hebben nog niet alle formulieren ontvangen! Een verzoek aan de ouders om dit aankomende week nog te doen. Als laatste 

mogelijkheid kunnen jullie het vrijdag bij de bus inleveren bij Linda. Voor alle bovenstaande punten (of andere vragen) kunnen jullie 

ook ons e-mailadres kamp@ckv-excelsior.nl gebruiken. 

Deze week is het ook nog mogelijk consumptiekaarten (€ 10,00) te kopen in de kantine. Uiteraard blijven deze consumptiekaarten 

na het kamp nog 1 jaar geldig in onze eigen kantine. 

Alle inladers voor vrijdagmorgen verwachten wij om 09.00 uur in de kantine. Vergeten jullie niet je lunchpakketje mee te nemen!? 

Wij willen jullie vriendelijk vragen ook te helpen met opruimen op maandag.  

Hieronder de lijst met inladers: 

naam auto naam auto naam auto naam auto naam auto naam auto 

Eline Baks x Jesse Ekelmans x Margreet Halbe   Wilco de Koning x Roy van Leusden   Anne-linde van der Pijl   

Job van den Berg x Lisanne Halbe   Henk Halbe x Jill Koster   Carolien Noorlander   Ronald de Vreede x 

Mirjam van Buuren   Danique Halbe   Vito Heemskerk   Bob van der Leeden   Charlotte van der Pijl       

De kampcommissie, 

Helene – Bob – Mirjam – Jesse – Job – Henk 

mailto:kamp@ckv-excelsior.nl
mailto:kamp@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/352-bkamp-2015-geef-je-opb
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Wedstrijden 

Uitslagen 

16 mei 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen  strafworpen 

1F 1197 Excelsior 1 - Sparta 1 17 16  

R1F 4433 Excelsior 2 - Sparta 2 14 12  

R4J 6309 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 6 15  

R6A 692 Excelsior 6 - DES 7 6 7  

A3G 12476 Excelsior A2 - ONDO A2 4 6  

B3F 12729 Excelsior B1 - ONDO B1 12 10  

E2J 14466 Excelsior E3 - ODO E1 3 7 3-2 

E3U 14424 Excelsior E4 - TOP/Quoratio E6 6 0 4-2 

F3D 14967 Excelsior F3 - Achilles F2 9 7 2-5 

klasse nr wedstrijd uitslagen  strafworpen 

R3P 6318 ONDO 3 - Excelsior 3 6 7  

R5B 876 KVS/Maritiem 7 - Excelsior 5 16 7  

A1F 7989 ONDO A1 - Excelsior A1 22 10  

A4C 12552 Pernix A2 - Excelsior A3 13 8  

C2L 23726 Avanti C2 - Excelsior C1 4 5  

E3D 14426 Dubbel Zes E4 - Excelsior E1 8 5 6-2 

F1C 14953 Avanti F2 - Excelsior F1 9 3 1-3 

 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden alle teams. 

Excelsior 1 redde op het laatste nippertje in de thuiswedstrijd tegen medekoploper Sparta 

Nijkerk de kans op het kampioenschap, door – na de hele wedstrijd achter te hebben gestaan 

– in de allerlaatste minuut met 17-16 te winnen. Over 2 weken, op 30 mei 2015, kan Excelsior 

1 in Alblasserdam tegen het al gedegradeerde Kinderdijk 1 door gelijkspel of winst het kam-

pioenschap binnen halen. 

Excelsior 3 won in ’s-Gravenzande van één van de koplopers, ONDO 3, met 6-7. Maar dat is 

nog niet genoeg om veilig te zijn van degradatie want ook Vriendenschaar 3 won en staat 

nog steeds op 2 punten. Indien beide ploegen gelijk eindigen op de 7e plaats wint Vrienden-

schaar op basis van onderling resultaat. Dus moet ook op 30 mei voor de zekerheid nog 1 

punt gehaald worden. 

Excelsior 4 en 6 gaven in hun laatste thuiswedstrijden helaas de 2e plaats in de poule uit han-

den door respectievelijk met 6-15 en 6-7 te verliezen van Dijkvogels 3 en DES 7. 

Voor Excelsior 2 en 5 staat er niets meer op het spel. Excelsior 2 wist, ook pas in de eindfase, 

met 14-12 de winst te pakken tegen Sparta Nijkerk 2.  

Excelsior 5 was deze week met invallers Mark, Thanim en Job redelijk kansloos tegen KVS 7 

(16-7). 

Komend weekeinde is het Pinksteren en zijn er geen wedstrijden. Alle ploegen spelen weer op 30 mei – de laatste competitiezater-

dag van dit korfbalseizoen. En voor Excelsior 1 is dit een leuke laatste competitiewedstrijd omdat hier het kampioenschap kan wor-

den behaald.  

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

Junioren 

ONDO A1 – Excelsior A1 

In deze op een na laatste speelronde, was er nog een theoretische kans dat Excelsior A1 een beslissingswedstrijd zou moeten spelen 

om degradatie af te wenden. Om hieraan eenvoudig te ontkomen was 1 punt voldoende tegen het met 1 punt 1 plek lager geplaatste 

ONDO A1. De andere degradatiekandidaat Maassluis A1 moest een uur eerder spelen tegen kampioenskandidaat Achilles A1. Van 

deze wedstrijd mocht toch verwacht worden dat Achilles zou winnen. Maar niets is zeker in deze poule, dus de A1 moest zich toch 

nog een keer opladen om minimaal 1 wedstrijdpunt binnen te slepen. 

Het aangekondigde zonnetje liet zich tijdens de hele wedstrijd nog niet zien en de wedstrijd startte onder een dik bewolkte hemel 

met af en toe druilerige neerslag. In de zongele shirts startte ONDO als beste in deze wedstrijd. Ze kwamen redelijk snel met 2-0 voor 

en lieten vooral met heel veel inzet en fysiek zien dat zij het belang van punten pakken om mogelijke degradatie te ontlopen helder 

voor ogen hadden. Excelsior liet zich behoorlijk imponeren door het fysieke spel, maar gelukkig zag de goed leidende scheidsrechter 

ook dat de grens van het toelaatbare vaak werd overschreden. Excelsior kon met goede combinaties via 3-1 terugkomen tot 3-3 en 

nam zelfs brutaal een 3-5 voorsprong. Nu begonnen de ONDO dames zich ook in de fysieke strijd te mengen en hierdoor kwam 

ONDO weer terug tot 6-6 en nam zelfs door knullig verdedigen een 7-6 voorsprong net voor het rustsignaal. 

Na de rust kwamen de ONDO spelers en speelsters volledig mentaal en fysiek opgeladen het veld op. De ONDO coach zag ik in de 

rust nog met de scheidsrechter overleggen (waarover zullen we niet weten), maar feit was wel dat het (veel te) fysieke spel van het 

gehele ONDO team meer en meer getolereerd werd en Excelsior hierdoor volledig wegzakte en de handdoek eigenlijk te gemakkelijk 

in de ring gooide. ONDO raakte in een flow, maakte de geforceerde kansen goed af en Excelsior liet het gewoon gewillig gebeuren. 

Uw reporter keek iedere paar minuten op de uitslagensite van Antilopen, maar de uitslag van Maassluis A1 – Achilles A1 verscheen 

niet eerder dan na afloop van deze wedstrijd in het uitslagenoverzicht. Waren er Excelsiorianen die wel een (afgeschermde link) met 

een reporter in Maassluis hadden? Ik hoop dat dit de verklaring was voor de wanvertoning….. Feit was dat Excelsior zich zo eenvoudig 

van het veld liet spelen, en dat de toto-spelers onder ons die een gelijkspel hadden voorspeld zich behoorlijk bekocht voelden. Uw 

reporter vindt het dan ook niet de moeite waard om van de tweede helft verder verslag te doen. ONDO speelde met zichtbaar veel 

plezier de wedstrijd uit. Men leefde zich lekker uit tegen een welhaast apathische tegenstander, die met hun felle inschietshirts nog 

zo’n goede eerste indruk had gemaakt. Uiteindelijk stond er een voor Excelsior A1 onwaardige 22-10 uitslag op het scorebord. 

Zoals gezegd werd de uitslag Maasluis A1 – Achilles A1 ook toen pas bekend: 11 – 15. Dit houdt in dat Excelsior A1 zelfs door het 

eigen verlies en net als ONDO A1 zich nu definitief hebben gehandhaafd. Ik kan me echter niet voorstellen dat onze zwart-witten dit 

feit fors gevierd hebben. De zoals altijd trouw meegereisde supporters waren getuige geweest van een echte wanprestatie van de 

A1, en dat heeft misschien ook wel weer eens wat. Dit leert je ook de goede prestaties beter te waarderen: het blijft een behoorlijk 

moeilijk spelletje waar alle concentratie en inzet altijd vereist blijft! 

Over twee weken de kans om op eigen veld een en ander recht te zetten, en mede kampioenskandidaat Valto A1 het vuur na aan de 

schenen te leggen. Ik hoop (en verwacht zeker) dat Excelsior A1 zich bovenstaande zal aantrekken en een eervolle afsluiting van het 

seizoen op de mat zal toveren. De trouwe supporters zullen er (bijna allemaal) zeker zijn. Uw reporter echter niet (maar dat heeft 

niets met deze laatste wedstrijd te maken)… 
 

Jeugd 

Excelsior E3 – ODO E1 

16 mei 2015. De dag die je wist dat zou komen. Erop of eronder. Spanningsboog strak, pijlen gericht op bal en mand. Mind-and-

body geboetseerd tot geladen wapens. En wapens zijn gevaarlijk. 

E3 ook. 

Onder – zeg maar – ronduit belachelijke weersomstandigheden voor een 16 mei (vies, nat, blech) stond voor E3 de belangrijkste 

wedstrijd van het voorjaarsveldseizoen vandaag op het programma, de return tegen ODO E1. Dat deze wedstrijd een zware opgave 

ging worden, was geen geheim: ODO had tot nu toe alles gewonnen en een doelsaldo van meer dan 50, wat een hele knappe 
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prestatie is. E3 stond 2e, met de eerste wedstrijd tegen ODO als enige verliespartij, en de rest gewonnen. 

Een gedeelde eerste plek met ODO lag nog in het bereik, maar dan moest er vandaag wel gewonnen 

worden. Bij winst in de laatste wedstrijd op 6 juni tegen Lynx zou E3 dan eindelijk eens een keer kampioen 

kunnen worden. Die eeuwige tweede plek heeft E3 intussen wel gezien… 

Omdat Demi van een heerlijke vakantie aan het genieten was, was E3 op minimale sterkte. De TC had Thom van der Drift uit D1 

aangewezen als reservespeler. Een ietwat te fanatieke ouder opteerde een paar dagen voorafgaand aan de wedstrijd bij coach Sander 

om Thom als basisspeler in te zetten, om de verhoudingen ten faveure van E3 wat gunstiger te maken. Maar daar wilde coach Sander 

niets van weten. “We zijn compleet en winnen doen we op eigen kracht!” Als er een prijs “coach van het jaar” bestond, dan had 

Sander ‘m wat mij betreft met deze woorden gewonnen. Want zo doen we dat bij E3! 

Het is al vaker gezegd en geschreven, als een beginnende tweedeklasser in de E-jeugd heeft E3 tot nu toe een prima seizoen gedraaid. 

Op alle gebieden is er volop groei geweest (en nog steeds gaande): conditie, techniek, tactiek, inzicht, samenspel. En die groei heeft 

ertoe geleid dat ik na vandaag toch echt afscheid moet gaan nemen van mijn predicaat “beginnende tweedeklasser E-jeugd”. E3 is 

vanaf vandaag een “volwaardige tweedeklasser E-jeugd”. 

Alles waar E3 het gehele seizoen 2014-2015 keihard voor heeft gewerkt, onder de bezielende leiding van coach Sander, viel vandaag 

in de wedstrijd tegen ODO op zijn plek. Wat speelde E3 een ongelooflijk goede wedstrijd in de eerste helft! Geloof me, iedereen 

langs de kant was zwaar onder de indruk. E3 speelde snel, attent, fel, born-to-win! Ik durf wel te zeggen dat ODO echt even moest 

wennen aan deze E3, dit hadden ze niet verwacht. Hoewel de 0-1, 1-1 van David en de 1-2 dit misschien tegenspreken, waren de 

meeste kansen in de eerste 10 minuten voor E3. Dit wedstrijdbeeld vervolgde in het tweede kwart, met de gelijkmakende 2-2 van 

Annelin als beloning. Helaas wist ODO net voor het rustfluitsignaal nog een doelpunt te scoren, waardoor E3 met een 2-3 achterstand 

de rust in ging. 

In de rust nam Sander zijn team mee naar het verzorgingshok om de E3-spelers nog strijdbaarder te maken dan ze al waren. Wat er 

gezegd is, weet ik niet, maar ik zag wel hele blije gezichtjes uit het hok komen. Navraag bij mijn dochter leverde weinig op (ze neemt 

het “coaching in de rust is en blijft tussen spelers en coach” heul errug serieus), behalve dan: “oh, hij had het over de dingen die bij 

ieder van ons goed gingen”. Riekt naar een onvervalste positiviteitssessie. Had ik de term “coach van het jaar” al uitgesproken? 

Alle coaching ten spijt, E3 kon niet voorkomen dat in het 3e kwart ODO met twee doelpunten op 

een 2-5 voorsprong kwam. Dat is het tactisch risico om er in de eerste helft 200% voor te gaan: in 

de tweede helft moet er wat gas terug worden genomen om ehm… de wedstrijd überhaupt te 

kunnen uitspelen. De vermoeidheid begon er bij E3 zichtbaar in te hakken. Behalve dan bij David, 

ons Duracellkonijntje . 

Toch was het E3-vuur nog niet gedoofd, dat bleek uit de 3-5 net na aanvang van het vierde kwart 

(helaas vergeten te noteren aan wie de eer van het doelpunt toekomt). Sander brulde zowat z’n 

longen uit zijn lijf om het allerlaatste uit E3 te persen, maar het verwachte maatje te groot van 

ODO bleek realiteit: eindstand 3-7. 

Nou kunnen we gaan miepen en janken dat het weer niet gelukt is om een kampioenschap naar 

ons toe te trekken. Weer tweede (ongeacht de uitslag van de nog te spelen wedstrijd op 6 juni… 

als E3 dan zou verliezen, dan deelt ze de tweede plaats met Lynx). Weer best-of-the-rest. Dat 

zouden we kunnen gaan doen. 

Maar zo doen we dat niet bij E3. Wij kijken terug op een wedstrijd waarin Annelin zich met verve 

heeft kunnen meten met misschien wel de beste competitiespeelster van de veldvoorjaarscompetitie. Wij kijken terug op een wed-

strijd waarin Cristina een foutloze topwedstrijd speelde. Wij kijken terug op een wedstrijd waarin Julia durfde te schieten en durfde 

te storen (met succes). Wij kijken terug op een wedstrijd waarin David het begrip “superman” een geheel nieuwe betekenis heeft 

gegeven. Wij kijken terug op een wedstrijd waarin het talent en de kunde van Demi werd gemist, doch goed werd opgevangen. Wij 

kijken terug op een wedstrijd waarin Sander heeft laten zien dat talentjes bij hem in goede handen zijn. Wij kijken terug op een 

wedstrijd waarin… E3 zich als een volwaardige tweedeklasser E-jeugd heeft gedragen! 

  

Na zo’n wedstrijd voelt de bal 

als lood aan… 
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Opstellingen 

19 mei 2015 
team opstellingen reserves 

F2 
Britte, Mara 

Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Wedstrijden  

Programma 

19 mei 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

F2M 14822 Excelsior F2 - LYNX F2 17:30 18:00 Pauline & Barry Lisa Juyn B  
 

        

 

http://zantmanglas.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Wedstrijden 

Trainingstijden veld voorjaar 

 

 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 

18.00-19.00    F1/F2/3  B2, C2, F1/2/3 C1 E1/2/3/4 

18.15-19.15     E1/2/3/4    

18.30-19.30   C1, C2  D1   D1 

19.00-20.00    B3 B2 A1, A2   

19.00-20.30       S3  

19.15-20.30     B1   B1 

19.30-20.30   A1, A2  A3   A3, B3 

20.00-21.30 S3        

20.00-21.00  Recreanten       

20.30-21.30    S6 S5  S6 S4 

20.30-22.00   S1/S2   S1/S2   

 

Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld). 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
 

Oudertraining 

Datum Trainer(s) 

Maandag 18 mei Laura 

Maandag 25 mei Pinksteren / Kamp, geen training 

Maandag 1 juni Henk 

Maandag 8 juni Reinier 

Maandag 15 juni Rob/ Elvira/ Ed 

Maandag 22 juni (Trainings)wedstrijd tegen Lynx (o.v.) 
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit Datum activiteit 

22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 13 juni Verenigingsafsluitdag/-feest 

29 mei Pinksterklaverjassen 20 juni Schoolkorfbal 

5 juni Ladies Night 22 augustus Excelsiortoernooi 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

29 mei 2015   5 juni 2015   12 juni 2015   19 juni 2015 

Wesley Toet   Lisanne Halbe   Jesse Ekelmans   Jill Koster 

Ryan Heemskerk   Bertjan Bron   Roy van Leusden   Janna Buitenrust Hettema 

Wesley Nolet   Nelis Bijl   Kelly de Koning   Emily Janssen 

Daan Arkesteijn   Lisa Juyn   Lisa Groot   Maaike Westerman 

Sander de Hoog   Josanne van der Spek   Jesse Dirkzwager   Hugo ‘t Hart 

Stephanie Dijkgraaf   Özlem Sen   Robin de Roo   Veerle Muller 

Reinier Koole   Isabella van der Mast   Jop de Boo   Kayleigh Verhagen 

             

26 juni 2015         

Job van den Berg         

Koen van Domburg         

Mario den Boer         

Mart de Boo         

Linda van der Burgh         

Fleur van der Burgh         

Tjarko van Batenburg         

             

Data GEEN SCHOONMAAK   Regels schoonmaken: 

Pinksteren 22 mei 2014   ▪ Je kunt niet afbellen;  

   ▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

  ▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

  ▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd;  

  ▪ Aanvang schoonmaken: 19:00; 

  ▪ Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld. 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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