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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  

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: Bart Hogeweg 

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 

 Montgomerylaan 196 

 2625 PT 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  

 

Thats it! Afgelopen weekend was voor de meeste teams 

de laatste wedstrijd van het seizoen. Wat een fantastisch slot. 

Een groot aantal leden was nog maar net hersteld van de avonturen in het kamp-

weekend en dan alweer zo’n mooi weekend. Het eerste team werd in Kinderdijk, na 

een spannend seizoen, kampioen, en in ‘s-Gravenzande streden Excelsior F2 en Ex-

celsior F3 om het kampioenschap. F2 boekte een fraaie overwinning en werd kam-

pioen. F3 haalde het, na een spannende wedstrijd, net niet. 

De competitie mag dan voorbij zijn, het seizoen is dat nog niet. Er staan nog een 

aantal leuke activiteiten gepland. 

Excelsior 6 speelt op 3 juni hun laatste wedstrijd en E3 sluit op 6 juni hun competitie 

af. Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi 2015 en de voorafgaande trainingen starten 

ook. Om het toernooi tot een succes te maken is er nog hulp nodig, dus geef je 

snel op om training te geven, te coachen of te fluiten! 

5 juni is het ladies night en 13 juni wordt de start van de zomer gevierd. 

Ook de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. In deze korfpraat 

vind je zowel de indeling van de senioren en junioren teams als de indeling van de 

jeugd teams.  

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: George de Ruiter 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 

Activiteitenkalender: Simone Ruitenbeek 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Nicole, Bart, Marieke,Gerrie, Wilco, Job, 

Linda 

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 

 

 

Excelsior1kampioen in de 1 e 

klasse! 

Na één jaar afwezigheid is Excelsior komend seizoen gewoon weer te bewon-

deren in de Overgangsklasse. In een knotsgekke competitie heeft Excelsior als 

enige het hoofd koel gehouden en alle concurrenten achter zich gelaten. 

 

Het hele veldseizoen lang was het stuivertje wisselen aan kop van de Eerste Klasse 

F. Niet alleen Excelsior, maar ook Sparta, Pernix, RWA en HKC stonden een of meer-

dere speelrondes bovenaan. Uiteindelijk wist ons vlaggenschip zich in speelronde 

12 definitief veilig te spelen en nam het de koppositie weer over, samen met Pernix 

en Sparta. 

In een rechtstreeks gevecht met Sparta wist Excelsior Sparta uit te schakelen. Door 

het onverwachte verlies van Pernix in speelronde 13 kwam Excelsior weer alleen aan 

kop en heeft het zaterdag het dik verdiende kampioenschap binnen weten te halen. 

Onder toeziend oog van vele zwart-witte supporters  won Excelsior vrij eenvoudig 

met 15-23 van degradant Kinderdijk. 

Door het kampioenschap promoveert Excelsior meteen weer terug naar de Over-

gangsklasse en wordt de neerwaartse spiraal aan halt toegeroepen. Een knappe 

prestatie in misschien wel de sterkste Eerste Klasse dit veldseizoen, die hoop geeft 

voor de toekomst. 

 

Supportersvereniging Excelsior (SVE) is erg blij met het behaalde kampioenschap 

en feliciteert spelers, staf en supporters met deze mooie prestatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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De laatste kampflits!  

Het afgelopen weekend is een groot deel van Ex-

celsior met elkaar op kamp geweest. Wat was het een groot feest! Spellen, 

sporten, feesten, griezelen, niet slapen... Het hoort er allemaal bij! 

 

Tijdens het kamp zijn er veel (lees: heel veel) foto's ge-

maakt. Op de Facebook-pagina van C.K.V. Excelsior 

zijn deze foto's terug te vinden. Beleef het weekend 

nogmaals! Je hebt echt iets gemist, als je niet mee bent 

geweest! 

Bekijk de foto's op de Facebook-pagina 

Onze felicitaties gaan uit naar de winnaars van het kamp, namelijk de Lasso’s (Jill, 

Job, Hanna, Floris, Denise, Arjen, Isa, Liekke en Cristina). 

Nog even ter herinnering!: de overgebleven consumptiekaarten staan vanaf heden 

in de kantine. Je kunt ze nog gewoon gebruiken tot de kaart vol is. Ze blijven een 

jaar geldig. 

Hierbij willen wij nogmaals iedereen bedanken die ons hebben geholpen om dit 

kamp tot een groot succes te maken. We hopen jullie allemaal weer over 2 jaar te 

zien!  

De kampcommissie, 

Helene – Bob – Jesse – Mirjam – Job – Henk 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/352-bkamp-2015-geef-je-opb
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Schoolkorfbal 2015  

Zaterdag 20 juni is het weer zover. Voor de 61e keer wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Nu ben 

ik op zoek naar vrijwilligers die bij het willen helpen verzorgen van de trainingen en/of het coachen van de wedstrijden. Voor as. 

Wooensdag zou het fijn zijn als er zich nog 2 trainers aanmelden zodat sommige trainers geen 2 teams hoeven te trainen. Je kan je 

bij mij opgeven via nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

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 

 

De volgende trainers hebben zich opgegeven voor de training van 3 juni. Staat je naam in het groen vermeld dan wordt je om 17:45 

op het veld verwacht, de training is van 18:00-19:00. Staat je naam in de kleur geel dat wordt je om 18:45 op het veld verwacht, de 

training is dan van 19:00 tot 20:00. Hieronder kan je ook zien welke school en welk team je trainen gaat geven. Woensdag krijg je 

van mij een A4tje met daarop de namen van de kinderen die je gaat trainen geven. Heb je bij mij aangegeven alle trainingen en ook 

de zaterdag te coachen dan heb je elke keer hetzelfde team. 

school team trainer 3 juni  school team trainer 3 juni 

Max Havelaar 1 Nathan op de Kelder  Talent 1 Vacant 

Max Havelaar 2 Sydney & Rik  Talent 2 Lisette Ekelmans 

Max Havelaar 3 Sanne& Joanna  Regenboog 1 Stefanie & Linda 

De Bron 1 Jazz Heemskerk  Regenboog 2 Denise & Fleur 

De Bron 2 Danique Halbe  Titus Brandsmaschool 1 Ans 

De Bron 3 & 4 Lisanne Halbe  Bernadette Mariaschool 1 Juan Zondervan 

De Bron 5 & 6 Myrthe Sevinga & vacant  Bernadette Mariaschool 1&2 Pim Swinkels 

Prins Maurits 1 Stefan Dijkgraaf  Talent 1 Vacant 

Prins Maurits 2 Charlotte v d Pijl  Talent 2 Lisette Ekelmans 

Prins Maurits 3 Merit Heijink  Regenboog 1 Stefanie & Linda 

Prins Maurits 4 Maarten den Boer     

Prins Maurits 5 Sven de Vreede     

Prins Maurits 6 Wesley, Jasper, Reinier     

Prins Maurits 7 & 8 Noa, Lonneke, Femke     

Volgende week zal ik de trainers van 17 juni in de korfpraat plaatsen. Ik hoop iedereen as woensdag bij de 1ste training te zien zodat 

we ook dit jaar schoolkorfbal weer tot een succes kunnen brengen. 

Alvast bedankt, Nicole 
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Beste leden & ouders, 

Het seizoen loopt ten einde en dat betekend dat de sponsorkleding en de shirtjes tassen weer ingeleverd 

moeten worden. Er is maar 1 avond waarop de spullen kunnen worden ingeleverd:  

  

 
 
Donderdag avond 25 juni Sponsorkleding + shirtjes tassen 

18:30 – 19:30 uur de Pinguïns-F-E-D-C- en B teams  

19.30 – 20.30 uur de A teams en de senioren 

 

Sponsorpakken schoon in een plastic zak met je naam + team erop.  

Shirtjes tas, graag in de tas een papiertje met het team erop en graag aangeven of er shirts missen.  

 

Helaas kun je niet eerder je spullen inleveren of achter laten in de bestuurskamer of bij de bar. Kun je de kleding niet inleveren op 25 

juni, dan moet je zelf ervoor zorgen dat iemand anders dat voor jou kan doen.  

 

Heb je vragen en of opmerkingen, mail gerust naar:  Simone Ruitenbeek: simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl 

 

Hartelijk dank voor jullie medewerking allemaal! 

Groeten,  

Sponsorkleding Commissie 
 

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!!!! 

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, DKC, Merwede, Valto, ONDO, KZ Danaiden, Korbis, Phoenix, Fortuna en Dijkvogels 

zich ingeschreven met in totaal al 108 teams! 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Hieronder vinden jullie informatie van de Technische Commissie over selecties en teams voor het komende seizoen 2015/2016.  

Doordat er, met name bij Excelsior 3 en 4, spelers stoppen, zullen er bij de start van het seizoen in plaats van 6 in totaal 5 senioren-

teams gevormd worden.  

De conceptopstellingen/selecties staan vermeld zoals deze nu bekend zijn. Er is een eerste selectie gevormd, waaruit Excelsior 1 en 

2 opgesteld worden. De selectie bestaat uit 13 dames en 12 heren, waarvan er 3 dames en 2 heren zullen afvallen naar Excelsior 3. 

De tweede selectie vormt de basis voor Excelsior 3 en 4. Uit deze selectie zullen Excelsior 3 en 4 gevormd gaan worden. 

Bij het huidige 6e team vinden er geen wijzigingen plaats voor volgend seizoen. Wel zullen ze voor het seizoen 2015/2016 als Excelsior 

5 door het leven gaan. 

Het definitief samenstellen van de ploegen uit de selecties gebeurt in augustus op basis van trainingen, oefenwedstrijden en de 

prestaties van het afgelopen seizoen in overleg tussen de trainers en de tc.  

De TC is nog op zoek naar een trainer/trainerskoppel voor Excelsior 3. Zodra hier meer over bekend is, zullen we jullie hierover 

informeren. 

De startdata en -tijden van de trainingen en oefenwedstrijden zullen in een komende korfpraat worden gecommuniceerd. 

Iedereen die nieuw of terug is bij de senioren van Excelsior: van harte welkom, en heel veel succes en vooral plezier gewenst in het 

komende seizoen 2015-2016. 

1e selectie (Excelsior 1 en 2)    2e selectie (Excelsior 3 en 4)  

Danique Halbe Bertjan Bron  Dame 1e selectie heer 1e selectie 

Elke Reurings Dannie Hoogeveen  Dame 1e selectie heer 1e selectie 

Jill Koster Florian Pijnacker Hordijk  Dame 1e selectie  Bob van der Leeden 

Joyce Dijkgraaf Jesse Ekelmans  Annebertien Bontekoe Erik de Koning 

Kelly de Koning Omar van Bunnik  Annelinde v.d. Pijl Joris Timmerman 

Leanne Ruitenbeek Reinier v.d. Hoek  Christiane Hogeweg Mario den Boer 

Lisanne Halbe Ryan Heemskerk  Marilyn de Kruijff Micke Vrolijk 

Marieke Zelisse Sander Renssen  Rachelle Janssen Robert Plomp  

Margot de Bruijn Simon v.d. Berg  Renate van Vliet Roy van Leusden 

Sabine Nolet Vito Heemskerk    Simon Bolle 

Sharmaine Janssen Wesley Toet    Wouter le Comte 

Shera Desaunois Wouter Kamps    

Simone Ruitenbeek      

Trainer/coach selectie: Denise Bezemer, Robbert van Buuren  Trainers/coaches Excelsior 3: vacant 

Verzorger: Henk Halbe  Trainers/coaches Excelsior 4: zelf 

Teambegeleiders: Nelleke Kamps en Nikki Koster    

     

Excelsior 5      

Janna Buitenrust Hettema Erik v.d. Kramer    

Leonie v.d. Spek Job v.d. Berg    

Lynn Heemskerk Lars Nieuwerf    

Marit Nieuwerf Nathan op den Kelder    

Nynke Sevinga Thijs Arkesteijn    

Roxanne Hoekstra Wesley Nolet    

Trainer/coach: Willeke Alberts    

Mocht onverhoopt je naam niet bij één van de teams staan terwijl dat wel je bedoeling was, neem dan contact op met de tc. 
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Secretari(pr)aten 

Tot slot willen wij alle trainers, spelers, teambegeleiders en overige betrokkenen bedanken voor hun 

inzet in het afgelopen seizoen. Als laatste wensen wij iedereen een hele fijne vakantie, en tot ziens in 

augustus. 

De senioren/junioren-tc: Erik, Simon, Robertjan, Bart, Willeke. 

 

Junioren – selecties – start seizoen 2015/2016             

Hierna vinden jullie de informatie van de Technische Commissie over selecties en teams voor het komende seizoen 2015/2016.  

De conceptopstellingen/selecties staan vermeld zoals deze nu bekend zijn. Er is een eerste selectie gevormd, waaruit Excelsior A1 en 

A2 opgesteld zullen worden. De selectie bestaat uit 11 dames en 13 heren, waarvan er 1  heer zal afvallen naar Excelsior A3. 

Het definitief samenstellen van de ploegen uit de selecties gebeurt in augustus op basis van trainingen, oefenwedstrijden en de 

prestaties van het afgelopen seizoen in overleg tussen de trainers en de tc.  

Vanaf deze week zullen de A1 tm A3, zoals hieronder weergegeven, gezamenlijk trainen op donderdag 20.00uur-21.00uur. 

Dit geldt tot en met 25 juni. Deze trainingen zijn vrijwillig, maar mocht je niet komen meld dat dan bij je trainer. 

De startdata en -tijden van de trainingen en oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen zullen in een komende korfpraat worden 

gecommuniceerd.  

Iedereen die nieuw of terug is bij de junioren van Excelsior: van harte welkom, en heel veel succes en vooral plezier gewenst in het 

komende seizoen 2015-2016. 

Selectie A1/A2    Excelsior A3   

Anouk de Vreede Daan Arkesteijn  Denise Glaser heer selectie A1/A2  

Charlotte van der Pijl Dingeman Pel  Femke Rijpkema Daan Timmerman 

Cynthia Westerman Fabian Mastenbroek  Josanne v.d. Spek Jesse Dirkzwager 

Dominique Verhagen Floris van Willigen  Linda v.d. Burgh Marijn Müller  

Gina Atzei Koen Timmerman  Sanne Kleiborn Marvin Batenburg 

Hanna van Dam Maarten de Boer     Rik Schrier 

Jikke Been Mart de Boo    

Lisa Juyn Okker van Batenburg    

Maaike Westerman Pim Swinkels    

Marloes van Egdom Sander de Hoog    

Merit Heijink Sander van Vliet    

  Sven de Vreede    

  Tjarko van Batenburg    

Trainers/coaches  A1: Luuk Jansen en Nikki Koster 
 

Trainers/coaches A3: 
Erik v.d. Kramer, Nathan op den 
Kelder, Wesley Nolet 

Trainers/coaches A2: Ryan Heemskerk en Job v.d. Berg    

Mocht onverhoopt je naam niet bij één van de teams staan terwijl dat wel je bedoeling was, neem dan contact op met de tc.                  

Tot slot willen wij alle trainers, spelers, teambegeleiders en overige betrokkenen bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 

Als laatste wensen wij iedereen een hele fijne vakantie, en tot ziens in augustus. 

De senioren/junioren-tc: Erik, Simon, Robertjan, Bart, Willeke. 

Trainingstijden junioren 

Vanaf deze week gaan we 1 keer per week trainen. Dit doen we op de donderdag. De training start om 20.00 uur en zal ongeveer om 

21.00 eindigen. Alle groepen worden bij elkaar gevoegd. Mochten er te veel mensen zijn dan kunnen de trainers bepalen om de 

groep te splitsen. 
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Secretari(pr)aten 

Afgelopen weekeinde werd alweer de laatste ronde van het veldkorfbalseizoen 2014-2015 gespeeld. 

Of het komt doordat het weer nog helemaal niet zomers is of omdat er voor meerdere ploegen tot het 

einde toe iets op het spel stond, het seizoen lijkt ineens heel snel afgelopen.  

De belangrijkste wedstrijd was natuurlijk de kampioenswedstrijd van Excelsior 1 in Alblasserdam tegen het al gedegradeerde Kin-

derdijk, dat al op een veld van kleine afmetingen speelt. In de bizarre competitie in deze poule was het verschil tussen degradatie 

en kampioenschap in punten heel klein. De winst in de allerlaatste seconde van de thuiswedstrijd tegen Sparta 2, weken geleden, 

maakte dat Excelsior 1 voor de eerste plaats kon gaan spelen. Aangemoedigd door veel publiek, speelde het 1e  een leuke wedstrijd 

waarin vlak voor rust een voorsprong van 4 punten werd opgebouwd. In de tweede helft werd de druk op de ketel gehouden, want 

ook Kinderdijk bleef regelmatig mee scoren. De doelpunten bleven vallen, en een leuke goede wedstrijd werd met een klinkende 

15-23 overwinning afgesloten. Alle spelers, trainer en begeleiders, van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap, dat een paar 

weken geleden nog ver weg leek, en dat Excelsior 1 na 1 jaar in de 1e klasse in elk geval op het veld volgend seizoen weer terug-

brengt in de overgangsklasse. 

Voorafgaand en in de schaduw van deze wedstrijd speelde Excelsior 2 tegen het eveneens al gedegradeerde Kinderdijk 2 een vrij 

matige pot, waar duidelijk niets meer op het spel stond. Helaas ging Sabine al kort na het begin door haar enkel waardoor Joyce al 

onverwacht snel aan haar 2e wedstrijd van de dag kon beginnen. Vlak na rust sloeg het 2e een gaatje, en wist de wedstrijd met 13-

16 te winnen. 

In de ochtend speelden Excelsior 3 en 4 al hun wedstrijden: Excelsior 3 wist van tevoren al dat het veilig was door het verlies op 

donderdagavond van Vriendenschaar 3. In deze thuiswedstrijd tegen Vlaardingen 3  werd afscheid genomen van 3 heren, en 

speelde Lennart sinds jaren weer even 10 minuten.  De wedstrijd werd met 11-7 gewonnen, waardoor het 3e eindigde op de 5e 

plaats in deze competitie. 

Excelsior 4 speelde op hetzelfde tijdstip in ’s-Gravenzande tegen ONDO 4, en boekte in deze laatste wedstrijd een hele gemakke-

lijke overwinning. Het werd maar liefst 8-19. 

In de middag speelde Excelsior 5 thuis tegen ODO 5; vanwege vele andere activiteiten was het moeilijk een scheidsrechter te vin-

den. Gelukkig was Erik bereid de wedstrijd van zijn eigen team te fluiten, en konden Nathan, Wesley en Thanim invallen. Het was 

een gelijk opgaande strijd in de 1e helft, waarin moeizaam gescoord werd. In de 2e helft lukte het scoren de bezoekers iets beter 

dan het 5e zodat een 5-9 nederlaag werd geleden. 

 

De wedstrijd van Excelsior 6 tegen Avanti 9 was/is verplaatst naar woensdag 3 juni om 20.00 uur in Pijnacker. 

 

Volgende week nog een terugblik-overzicht, en dan even 2 maandjes vakantie. 

 

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

Hallo allemaal, 

De laatste korfpraat waar veel kinderen met smart op zitten te wachten. Omdat hier de opstellingen worden geplaatst voor het 

volgend seizoen. Jullie zullen daar direct naar doorscrollen , maar ik hoop dat daarna dit stuk wordt gelezen, want ook hier staat 

belangrijke informatie in.  

Vrijwilligers Jeugd seizoen 2014/2015 bedankt 

Ik wil graag alle vrijwilligers van de B t/m F bedanken voor het trainen geven in het afgelopen seizoen. Jullie hebben wederom veel 

tijd en energie gestopt in jullie team en laat 1 ding duidelijk zijn, zonder jullie inzet zou de club niet kunnen.   

Dus Nikki, Ron, Shera, Wouter, Nathan, Erik, Wesley, Jill, Vito, Maarten, Joris, Nynke, Simon, Job, Jikke, Okker, Hanna, Marloes, Tjarko, 

Marieke, Sander R, Gina, Sander de H, Lisette, Jazz, Pauline, Dominique, Sven, Maarten, Barry,  Anouk & Charlotte, Rachel, Marit, Leanne, 

Anne-Linde, maar ook alle anderen en sommige ouders die soms het coachen wilde overnemen, dank namens de tc, maar ook namens 

de kinderen.  

Jeugdzaken commissie seizoen 2015/2016 

Voordat ik overga met het communiceren van de nieuwe commissie, wil ik even stil staan bij een aantal mensen. Pauline Valkenburg 

& Sharmaine Janssen zullen de commissie komend seizoen verlaten. Ik dank jullie beide voor jullie enorme inzet de afgelopen peri-

ode. Met jullie hebben we een goede start kunnen maken aan het bouwen van de club. Joke Schram die jarenlang de afmeldingen 

van de pupillen heeft gedaan zal daar mee stoppen. Joke, nogmaals enorm bedankt en we hopen je wel te spotten op de club.  
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Voor het komend seizoen zijn wij blij te kunnen melden met de volgende mensen te gaan werken: 

 

Jeugdzaken commissie 2015/2016  

Technische commissie 

Erik de Koning, bestuur  

Linda Heemskerk, hoofd  

Vito Heemskerk 

Lisanne Halbe 

Okker van Batenburg 

Algemeen 

Henk Halbe, adviseur 

Laura Baks , oefenprogramma pupillen,  trainersbijeenkomsten & adviseur 

Coördinatoren 

Vito Heemskerk, B jeugd 

Lisanne Halbe, C & D jeugd 

Okker van Batenburg, E jeugd 

Lisette Ekelmans, F jeugd 

 

 

B selectie      B3 (dames team)  

zaterdag 27 juni: HKV/OE toernooi voor B selectie 
   

B1: Jill Koster    Mario den Boer & ?  

B1: Vito Heemskerk      

B2: Danique Halbe  & ?     

Do 19:00-20:00      Do 19:00-20:00  

Danielle Razab-Sekh Arjan Pel  Chimene Schut  

Geeske van Batenburg Dirk van Leipsig  Fleur van der Burgh  

Indi Jorritsma Jasper Koops  Iris Heemstede  

Isabella van der Mast Jop de Boo  Nadine van Gorp  

Jazz Heemskerk Reinier Koole  Nathalie van de Ham  

Kaleigh Verhagen Timo Popering  Özlem Sen  

Lonneke van Halem Timon Kuijper  Robin de Roo  

Myrthe Sevinga Wesley Timp  Stefanie Dijkgraaf  

Noa Jorritsma Wouter de Boer  Veerle Muller  
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C1      D1  

Trainers nog onbekend. 

Voor komende trainingen:      

Merit Heijink  

Lisanne Halbe   Fabian Mastenbroek  

Do 19:00-20:00      Do 18:00-19:00  

Dieuwke Pel  Mark Jansen  Aniek Jansen Joran van Eecken 

Isa Jorritsma Mark Sijbring  Eva Silvis Joshua Mangert 

Liekke de Ruiter Nico Herman  Inger van Dieteren Paul Sijbring 

Lindsey vd Meer Rick Herman  Lindsey Pieterse Thom van der Drift 

Lucía Almeida Carrion Sydney Moria (om de week)    

      

D2      E1  

    zaterdag 27 juni: HKV/OE toernooi voor  E1 

Nynke Sevinga   Jazz Heemskerk  

Sven de Vreede    Okker van Batenburg  

Do 18:00-19:00      Do 18:00-19:00  

Mirre van Hagen   Roy Schut  Annelin Tretmans David Mangert 

Romy Verschoor    Cristina Almeida Carrion Thijs de Block 

Ryanne van der Linden     Demi van der Reijken  

   Julia Zondervan  

      

E2      E3  

Trainers nog onbekend      Robert Plomp & ?  

Do 18:00-19:00      Do 18:00-19:00  

Maya Zoe Bakkum   Nathan Alberto  Eline Terlouw Martin Plomp 

Joya van Horssen      Lianne de Knegt Pieter Hoogedam 

Renske de Jong       Pjotr van Dieteren 

Sara Gadeed       

      

E4      F1  

    zaterdag 27 juni: HKV/OE toernooi voor  F1 & F2 

Gina Atzei   Lisette Ekelmans & ?  

Sander de Hoog     

Do 18:00-19:00      Do 18:00-19:00  

Britt Albers Sten Berghout  Mara Scheurwater Lars de Block 

Maud van der Gaag Kilian Frenken  Fenna vd Berg Luuk Heemskerk 

Sofie Veeneman    Zoë Ekelmans  

Hennieke Tretmans       

      

F2        

zaterdag 27 juni: HKV/OE toernooi voor  F1 & F2    

Charlotte vd Pijl     

Maarten Taffijn     

Do 18:00-19:00        

Sophie Plomp Tijn Berghout    

Elize Albers Stefan Joosten    

Milou Taffijn      

Heb je vragen over de opstelling, kun je die stellen aan Linda Heemskerk, .  
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Afmelden 

Kun je niet trainen, of ben je straks nog met vakantie als de trainingen starten, meld dit dan bij je trainer(s), 

zie nummers hierboven. E2 kan dit doorgeven aan Okker en C1 aan ….. 

Hoe eerder je je afmeld (als je toch al weet dat je niet kan komen) des te prettiger dat voor de trainers is, dan kunnen zij de training 

daarop aanpassen. 

Dit seizoen zullen doorgaan naar de A junioren: 

Anouk de Vreede, Gina Atzei, Femke Rijpkema, Denise Glaser, Sanne Kleiborn 

Tjarko van Batenburg, Daan Arkesteijn Floris van Willgen, Rik Schrier, Daan Timmerman 

Wij wensen jullie heel veel korfbalplezier bij de junioren. Je kunt verderop in de korfpraat lezen hoe laat je verwacht wordt voor de 

1e trainingen.  Jeugd die vervroegd overgaat is nog van harte uitgenodigd voor aspirantenactiviteiten.  

Trainers gezocht: 

Zoals jullie bij de opstellingen kunnen lezen zijn we nog op zoek naar trainers voor de B2, B3, C1, E2 en F1. Meld je aan bij Linda 

Heemskerk (l.heemskerk@live.nl), we hebben je nodig! 

F2 & F3 afgelopen zaterdag 

Met onze voorzitter, Leen, op vakantie mocht ik afreizen naar Ondo, waar praktisch heel Excelsior speelde zaterdag. Daar konden 

zowel F2 als F3 kampioen worden. Wat hebben jullie mij en alle ouders vermaakt zeg, wat een spannende wedstrijden waren dat! Ik 

zal niet te veel uitweiden, want ik verwacht nog een stukje over beide wedstrijden. Maar kort samengevat: de F2 is terecht kampioen 

geworden en werden in het zonnetje gezet. De F3 heeft dan wel geen medaille gewonnen, maar oohh wat waren jullie ook goed zeg. 

Jullie hebben zoveel geleerd allemaal. Geweldig gedaan beide. En met snoepzakken voor de F2, kreeg de F3 2 snoepzakken om te 

verdelen en die waren niet als troost, maar omdat jullie het zo goed hadden gedaan. Alle coaches daar hulde voor jullie.  

Nieuwe F regels volgend seizoen 

Afgelopen seizoen waren de nieuwe F regels van kracht, schieten mag altijd. We moesten allemaal een beetje wennen en waren 

misschien in het begin wat sceptisch. Maar uiteindelijk heeft dit als resultaat gehad dat alle kinderen veel konden schieten en ook 

veel konden scoren. Het spelletje werd nog sneller. Gelukkig werd er 2x10 minuten per helft gespeeld, waardoor de kinderen wat rust 

kregen en de coaches tijd kregen de kinderen aanwijzingen te geven. Een goede ontwikkeling vinden wij. Aankomend seizoen ver-

andert er nog iets. Als je geschoten hebt en je vangt de bal af, mag je daarna niet direct nog een keer schieten maar moet je eerst 1x 

overgooien. Wij denken wederom een goede aanpassing, waardoor de ‘wet van de grootste’ hiermee vermindert.  

Contactouder per team 

Alle contactouders van afgelopen seizoen van harte bedankt voor jullie bijdrage. Wij zijn voor het komende seizoen weer op zoek 

naar contactouders per ieder team. Wat houdt dat in. Wij publiceren de autorijders, maar verzoeken ouders ruilen zelf te regelen. Een 

contactouder houdt dit soort dingen in de gaten. Verder kan de contactouder zaken rondom het team signaleren en aangeven aan 

de trainers of tc. Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl. we zoeken voor ieder team 1 ouder.  

Agenda 

dinsdag 2 juni: geen training 

donderdag 4 juni t/m 25 juni: trainen in de nieuwe groepen (enkel op donderdag)  

zaterdag 20 juni: schoolkorfbaltoernooi  

zaterdag 27 juni: HKV/OE toernooi voor B selectie, E1, F1 & F2 (informatie volgt nog) 

donderdag 20 augustus: start trainingen B t/m F  (tijden volgen nog in de laatste korfpraat) 

zaterdag 22 augustus: Excelsior toernooi (voor alle B t/m F teams) 
 

Trainingstijden voor 4 juni t/m 25 juni: 

D, E & F: 18.00-19.00 uur                  B & C: 19.00 – 20.00 uur  

mailto:l.heemskerk@live.nl
mailto:l.heemskerk@live.nl
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Excelsiorfeest: Begin of the summer 

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland op 13 juni 2015. We luiden het einde van het korfbalseizoen en het begin van de 

zomer in! 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 15 jaar en ouder en kunnen intro's (vanaf 18 jaar) meebrengen. Deze kunnen worden opgegeven 

via ec@ckv-excelsior.nl, mail naam en geboortedatum. 

Overige regels: 

▪ Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's meebrengen (vooraf melden, intro's moeten 18 jaar of ouder zijn!). 

▪ Excelsior-leden welkom vanaf 15 jaar en ouder. 

▪ KNKV-leden welkom vanaf 18 jaar en ouder (op vertoon van spelerskaart).Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toe-

gang worden geweigerd. 

mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Uitslagen 

30 mei 2015 

klasse Nr Wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

R3P 4566 Excelsior 3 – Vlaardingen 3 11 7  

R5B 511 Excelsior 5 – ODO 5 5 9  

A1F 7336 Excelsior A1 – Valto A1 8 15  

B3F 12729 Excelsior B2 – DKC B1 8 10  

klasse Nr Wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

1F 2378 Kinderdijk 1 - Excelsior 1 15 23  

R1F 6505 Kinderdijk 2 - Excelsior 2 13 16  

R4J 6379 ONDO 4 - Excelsior 4 8 19  

R6A 989 Avanti 9 - Excelsior 6   verplaatst 

B5H 12931 ONDO B5 - Excelsior B3 10 7  

C5A 13208 ONDO C4 - Excelsior C2 8 0  

D2F 13690 DKC D1 – Excelsior D1 5 6  

E3D 13891 Dijkvogels E3 – Excelsior E1 11 6 3  7 

E3R 14457 ONDO E4 - Excelsior E2 4 9 4  2 

F2M 14955 ONDO F4 - Excelsior F2 10 13 3   6 

F3D 14848 ONDO F5 - Excelsior F3 11 9 0   0 

 

 

 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Geen verslagen. 
 

Junioren 

Geen verslagen. 
 

Jeugd 

ONDO F4 – Excelsior F2 

 

Op zaterdagochtend denk je “ha, lekker rustig op de weg dus we zijn zo in ’s-Gravenzande” 

maar 50 jaar en 1 dag na de eerste file in Nederland leek dit fenomeen ook doorgedrongen 

tot het Westland. Desalniettemin waren we nog mooi op tijd voor de wedstrijd. En wat voor 

een wedstrijd. Ouders, opa’s en oma’s met hartklachten zouden dit niet overleefd hebben. 

ONDO was het team welke tot tweemaal toe wel gewonnen had van de reuzen van Lynx en voor hun was een gelijkspel voldoende 

om kampioen te worden. De belangen waren groot en dat beloofde dus wat.  

En ja hoor de dames van ONDO (jongens had dit team niet) gingen goed van start. Zo kwam de stand op 1-0. Maar Excelsior leek 

langzaam te ontwaken, voor de eerste korte pauze wisten ze verder scoren van ONDO tegen te gaan. Er waren zelfs enkele doelpo-

gingen van Sten, Lars en Pjotr maar die gingen allemaal ernaast. Na deze korte pauze kwam ONDO direct goed opgang en zo 

kwam de stand op 3-0. Oh oh als dat maar goed gaat hoorde, voelde en zag je de ouders, opa’s en oma’s denken. Maar met deze 

 

 

 

 

 

 

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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stand mag de superspeler erin. Pjotr mocht erbij maar niet voor lang want kijk daar scoorde Lars de 3-

1. Super Pjotr eruit en direct werd het 3-2 weer door Lars. F2 kreeg de geest en Luuk maakte  snel 3-3 

en 3-4. De spanning was te snijden en zie daar werd het ook nog 3-5 door Lars. Maar niet zonder hulp van 

Britt, Mara en Luuk natuurlijk. En sprekend over Britt die dacht en nu ga ik hem erin knallen, tjakka 3-6. Dus een superspeler aan de 

andere zijde erbij en het werd 4-6. Maar Excelsior leek ontketend daar kwam Luuk en het werd 4-7. Met deze stand werd het pauze 

en konden de spelers en de ouders even bijkomen.  Tjonge jonge wat waren ze aan elkaar gewaagd en wat was het daardoor span-

nend. 

 Na de rust werd de voorsprong nog even goed uitgebouwd nu leek Pjotr helemaal los 4-8 en 4-9, net zo makkelijk. Iedereen 

speelde goed, ballen werden afgevangen en een ieder deed zo nu en dan een 

doelpoging. Dat kampioenschap zit er wel in denk je dan maar de wedstrijd was 

nog niet beslist. De dames van ONDO wisten zich goed te herpakken en zo no-

teerde ik 5-9, 6-9, 7-9 en 8-9. Tjonge jonge ze zullen het toch niet nog wegge-

ven. Bij elke score van ONDO werd er door het thuispubliek luid getoeterd en 

daar leken sommige van onze helden toch een beetje van onder de indruk. Tijd 

voor een korte pauze. Nu kwam het  erop aan, ONDO bleef scherp en het werd 

9-9. Dat is toch niet de bedoeling alle ouders stonden op scherp. Zeker toen het 

10-9 werd, dat is niet zo mooi eerst zo ruim voor staan en dan alsnog verliezen. 

Dat zal ons toch niet gebeuren.  

Maar het team herpakte zich en daar gingen ze weer. Pjotr trapte het af met de 10-10. Yes het zit er nog in moeten ze gedacht 

hebben. Alle kopjes veerden op en de druk werd nog even goed opgevoerd. Dat hielp het 

werd al snel 10-11 en 10-12 beide door Luuk. Maar natuurlijk net als bij alle andere doelpun-

ten niet zonder de hulp van de rest. Soms werd er gespeeld zonder goed te kijken of een 

speler wel vrij stond en er werd op de korf geschoten in een reflex en die gingen dan mis of 

er ruim overheen. Maar als ze weer even goed nadachten of de coach (Barry want Pauline 

speelde een veld verderop zelf) maande ze tot rust in het spel dan ging het heel goed. Sa-

menspelen en kansen creëren dat hadden ze in de afgelopen veldperiode goed geleerd. En 

zodoende wist Pjotr nog even een extra marge erin te brengen door de stand op 10-13 te 

brengen. ONDO probeerde daarna nog wel maar kon er geen punten meer uitslepen. En zo 

klonk er het verlossende fluitsignaal. De spelers en de ouders, opa’s en oma’s gingen hele-

maal los. In het tumult heb ik niet meer bijgehouden hoe het ging met de strafworpen maar 

volgens Pjotr hebben ze die ook gewonnen.  

Al met al een super wedstrijd gespeeld door een super team. In de afgelopen maanden zijn 

ze gegroeid van een clubje dat gezellig samenspeelt tot een team dat super kan samenspelen. Alleen was er af en toe even een dip 

in de concentratie. Maar ja dat is natuurlijk ook nog heel moeilijk om die een hele wedstrijd vast te houden. Allemaal super ge-

speeld en een voor een zijn jullie kanjers. Op naar het volgende seizoen, helaas zal dat dan wel in een andere samenstelling zijn. En 

natuurlijk de coaches bedankt voor de begeleiding van deze helden. Een zeer wel verdiend kampioenschap! 
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Ondo F5 – Excelsior F3 

 

Superspannende kampioenswedstrijd F3 

Met allebei één verloren wedstrijd speelden Ondo F5 en onze eigen F3 zaterdag 30 mei de kampioenswedstrijd. Adam, Fenna, Hen-

nieke, Kilian, Sami en Sofie waren helemaal klaargestoomd door de beide coaches Charlotte (met een zwart/witte koeienpet) en 

Anouk. De sfeer was geweldig in 's-Gravenzande, een zonnetje en heel veel publiek. Op het naast liggende veld speelde Excelsior F2  

gelijktijdig hun kampioenswedstrijd.   

 

Sterk terugkomen 

Er was even wat paniek voor de start van de wedstrijd, want waar was de scheidsrechter? Gauw werd een vervanger gezocht.  Na een 

paar goede kansen voor Excelsior in het begin van de wedstrijd nam Ondo het heft in handen en liep uit naar 4-0. Maar dan komt er 

een ommekeer in de wedstrijd. Waren het dan toch even de zenuwen voor zo'n belangrijke wedstrijd? De F3 gaat steeds beter 

verdedigen, heeft een aantal snelle acties en jawel.... het eerste doelpunt van Adam op aangeven van Kilian. Snel daarna weer zo'n 

mooie actie van Sami 4-2 en Hennieke 4-3. Excelsior brengt Ondo in deze fase van de wedstrijd duidelijk in de war! We gaan rusten 

bij een stand van 5-4. Wat een spanning. Het publiek houdt de adem in. 

 

Spanning te snijden 

Na de rust golft de wedstrijd op en neer. Aan beide kanten wordt er bloedfanatiek gespeeld en volop aangemoedigd door het 

publiek. Van 8-6 weten Fenna en Sami er vervolgens 8-7 en jawel 8-8 van te maken. Gaan we kampioen worden? Maar dan komen 

er drie snelle aanvallen waardoor Ondo uitloopt naar 11-8. Beide teams geven alles. Sofie 11-9. Het kan nog steeds, maar uiteindelijk 

blijkt Ondo net een maatje te groot. Jammer, maar iedereen heeft zich 100 procent ingezet en is een kampioen. 

 

Coaches bedankt 

Wat heeft het bijna kampioensteam F3 dit seizoen een vooruitgang geboekt! Als dank werden de beide coaches Charlotte en Anouk 

in het zonnetje gezet met een mooie tekening van iedere speler en een cadeaubon.  

 

Wilco van de Berg (vader van Fenna) 
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Opstellingen 

3 juni 2015 
team opstellingen Reserves 

6 Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Marit, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

 

6 juni 2015 
team Opstellingen reserves 

E3 Demi, Julia, Annelin, Cristina 

David 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

3 juni 2015 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie Kg/G autorijders (ouders van) 

R6A 989 Avanti 9 - Excelsior 6 19:00 20:00 Willeke Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker Kg Wesley, Marit, Willeke 

 

6 juni 2015 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie Kg/G autorijders (ouders van) 

E2J 14267 LYNX E1 - Excelsior E3 09:00 10:00 Sander R Sportpark De Dijken, Leidschenveen G Demi, Christina 

 

 

 

Traningstijden velden einde voorjaarseizoen  

 

 Donderdag 

 Kunstgras A Kunstgras B 

18.00-19.00 E & F teams D teams 

19.00-20.00 B teams C teams 

20.00-21.00 A teams  

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

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 

 

 

Oudertraining 

Datum Trainer(s) 

Maandag 1 juni Lisanne en Bertjan 

Maandag 8 juni Reinier 

Maandag 15 juni Henk 

Maandag 22 juni Oefenwedstrijd tegen Lynx 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://zantmanglas.nl/
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender  

datum Activiteit Datum activiteit 

5 juni Ladies Night 24 juni Kantinereservering avond 

6 juni Kantine reservering Exc 4 26 juni Afsluiting E-teams 

13 Juni Verenigingsafsluitdag/-feest  28 juni / 5 juli  Kantinereservering Lisette E 

20 juni Schoolkorfbal 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  

5 juni 2015   12 juni 2015   19 juni 2015   26 juni 2015 

Lisanne Halbe   Jesse Ekelmans   Jill Koster   Job van den Berg 

Bertjan Bron   Roy van Leusden   Janna Buitenrust Hettema   Koen van Domburg 

Nelis Bijl   Kelly de Koning   Emily Janssen   Mario den Boer 

Wesley Toet   Lisa Groot   Maaike Westerman   Mart de Boo 

Lisa Juyn   Jesse Dirkzwager   Hugo ‘t Hart   Linda van der Burgh 

Josanne van der Spek   Robin de Roo   Veerle Muller   Fleur van der Burgh 

Isabella van der Mast   Jop de Boo   Kayleigh Verhagen   Tjarko van Batenburg 

             

Regels schoonmaken: 

▪ 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

