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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: 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  

De cover doet het al enigszins vermoeden: in deze 

Korfpraat blikken we (met enige weemoed…) terug op 

Kamp 2015. De redactie had de stukken afgelopen zondag 

al klaar, maar door twee zeer nieuwswaardige gebeurtenissen van vorige week werd 

besloten de terugblik op kamp een weekje uit te stellen. Want én het kampioen-

schap van het eerste (en de bijbehorende promotie naar de overgangsklasse), én 

de nieuwe teamindelingen voor seizoen 2015/2016 én een terugblik op een waan-

zinnig kamp… dat zou onze Korfpraat niet overleven… too much! 

Voordat de redactie overgaat tot het aanprijzen van de kopij over kamp, eerst nog 

even terug naar afgelopen weekend. Het kampioenschap, en daarmee de promotie 

naar de overgangsklasse gepaard, van het eerste. Wauw, wauw, wauw! De bus… de 

wedstrijd… de SVE… het feest… allemaal wauwww! 

Voor een gemiddelde clubbladredactie is bovenstaande een nogal karige verslag-

legging van een topgebeurtenis, maar gelukkig helpt mr. captain himself ons uit de 

brand. Reinier van den Hoek spreekt tot ons… 

Nieuwe teamindelingen en trainersbezetting komend seizoen. Ook een dingetje. 

De kogel is door de kerk en de kaarten zijn geschud. De TC’s hebben wederom hun 

opperste best gedaan om een sterk en breed Excelsior aankomende seizoen de 

competitie in te sturen, waarbij zo goed als mogelijk rekening is gehouden met de 

individuele wensen van de spelers. 

“Wist je dat…?”… hoe beter kan je het kampverhaal vertellen? Kijk, in principe geldt: 

wat op kamp gebeurt, blijft op kamp  Maar tegelijkertijd willen de kampgangers 

ook graag hun verhaal vertellen. De redactie en de kampcommissie hebben de kop-

pen bij elkaar gestoken en hebben een mooie oplossing bedacht. Met inbreng van 

vele kampgangers, het kampverhaal! Maar eerst spreekt Linda tot ons over kamp. 

Hoe geweldig alles hierboven ook is (geweest) en hoe geweldig alles hieronder zal 

worden, niets haalt het bij de mooiste gebeurtenis van iets meer dan een week 

geleden. En hij heet  Finn . Kuddo’s aan Lisa die een puik stukje werk heeft ge-

leverd! En ook kuddo’s aan onze rooie knuffelbeer Wesley, beter bekend als Coco, 

die een beetje heeft geholpen  Veel geluk! 

En wie spreekt nog meer tot ons in deze Korfpraat: 

▪ Nicole, over schoolkorfbal en over de inzet van Jill en Ryan bij gymlessen op de 

Max Havelaar. 

▪ Erik, over het trainings- en toernooiprogramma van schoolkorfbal op 20 juni. 

▪ Simone, over het inleveren van de sponsorkleding en shirtjestassen. Noteer de 

datum van 25 juni in je agenda! 

▪ Job, over het spekken van de Excelsiorkas en het laatste EC-feest van dit seizoen. 

▪ Linda, met diverse mededelingen van de jeugd TC. 

▪ Goeg, die het helaas weer niet is gelukt om een kort en bondig wedstrijdverslag 

van E3 te schrijven.  

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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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Selectiepraatje 
Schoolkorfbal 2015 
Inleveren sponsorkleding 
Gymles op de Max Havelaar 
Aspiranten-en-pupillentoernooi 
Verdien geld voor Excelsior 

Babypraat  

Terugbl ik op kamp  
Excelsior op z’n best 
Wist je dat… 

Secretar i (pr)a ten  
Senioren & juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Excelsiorfeest: Begin of the summer 

Wedstr i jden  
Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Trainingstijden veld seizoeneinde 

Schoolkor fba l  

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster 

ders  en roosters  
Activiteitenkalender 

Schoonmaakrooster 
rs  en roosters  

Activiteitenkalender 

Schoonmaakrooster 
 Wedstrijdverslagen 

Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 
Trainingstijden veld voorjaar 

Kalenders  en roosters  

Activiteitenkalender 

Schoonmaakrooster 
 

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: o.a. Eline & Lisanne 

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: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Job, Nicole, Simone, Reinier, Linda, Coco, 

kampgangers 

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 

Selectiepraatje 

Zaterdag 30 mei 2015, een dag om nooit te vergeten! 

Na een zinderende slotfase in de een-na-laatste wedstrijd tegen Sparta was het na 

een week rust afgelopen zaterdag eindelijk zover, de kampioenswedstrijd uit tegen 

Kinderdijk. Het sportpark Molenzicht was door een bus vol supporters en auto’s vol 

met mensen die niet meer in de bus pasten zwart-wit gekleurd. De SVE had er alles 

aan gedaan om ons als selectie een geweldige dag te bezorgen, enige wat wij 

moesten doen is minimaal 1 punt pakken. 

Tijdens het warmlopen aan het einde van de wedstrijd van het 2e, die de laatste 

wedstrijd van het seizoen in stijl afsloten met een overwinning, begon het feest 

langs de kant al met muziek, zingen en springen. Voor ons als spelers was dat al 

geweldig om te zien en het geeft je toch een extra boost. 

Na het eerste fluitsignaal begonnen we wat onzeker aan de wedstrijd, maar na het 

optrekken van de rook van de fakkels van de SVE ging het steeds beter lopen in 

het veld. Na de rust, waarin we met 8-4 voorstonden, konden we de voorsprong in 

de 2e helft gestaag uitbouwen. 

Ongeveer 10 minuten voor tijd was de winst toch echt wel binnen en konden we 

echt gaan genieten van alles wat er in en om het veld gebeurde. Het “nieuwe” club-

lied klonk over het veld en wat het lied al een jaar geleden voorspelde kwam uit:  

“In 2015 worden wij kampioen!” 

Na het eindsignaal vielen spelers, reserves, staf, supporters elkaar in de armen. De 

champagne vloog door de lucht en er werd uitbundig gezongen en gesprongen. 

Mooi om het zo met zijn allen te vieren. En ook hier werd weer een stuk van ons 

‘nieuwe’ clublied gezongen: 

“Excelsior zijn wij allemaal!” 

Onderweg even snel eten en daarna de huldiging in onze kantine, ook daar stond 

het weer vol met supporters. Na wat korte speeches, het ontvangen van bloemen 

en een medaille barstte een aardig feestje los, niet binnen maar buiten op het ter-

ras. Helaas komt aan alles een einde dus ook dit feest moest een keer eindigen, om 

een uur of 5 even alles opruimen en naar huis… Oh nee, nog even een laatste 

drankje met de laatste “die hard’s” en dan om 05.30 uur het hek op slot doen en 

naar bed voor wat welverdiende rust.  

De selectie en staf wil via deze weg nogmaals de SVE en alle supporters bedanken 

voor de steun dit seizoen. 

De selectie van CKV Excelsior 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Schoolkorfbal 2015 

Zaterdag 20 juni is het weer zover. Voor de 61ste keer wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. 

Afgelopen woensdag 3 juni was de eerste training van het 61ste schoolkorfbaltoernooi. Alle trainers waren aanwezig en ook het 

grootste gedeelte van de kinderen was aanwezig. Het was een mooie zonnige avond. 

Op de plek in de Korfpraat waar normaal gesproken het wedstrijdprogramma staat, staat nu de trainersindeling voor 17 juni, inclusief 

de tijd dat je wordt verwacht op ’t Veld en welke school en welk team je training gaat geven. En je vindt er ook de coachindeling voor 

het toernooi op zaterdag 20 juni. Zoals jullie in de schema’s kunnen zien, zijn wij nog op zoek naar een trainer voor 17 juni en 

een vijftal coaches voor zaterdag 20 juni. Schoolkorfbal is zeer belangrijk voor Excelsior dus als je gevraagd wordt, zeg dan 

niet zomaar nee! Je kunt je opgeven via het emailadres erik.dekoning@ckv-excelsior.nl of door je donderdag op de training 

aan te melden. 

Op de trainingsavond ontvang je een lijst met daarop de namen van de kinderen die je training gaat geven. Heb je aangegeven alle 

trainingen te geven en ook de zaterdag te coachen, dan heb je elke keer hetzelfde team. 

Ook het toernooiprogramma inclusief de scheidsrechterindeling staat verderop vermeld. De scheidsrechters kunnen zich melden bij 

het wedstrijdsecretariaat op het in het schema aangegeven tijdstip. De scheidsrechters ontvangen dan een programma met de te 

fluiten wedstrijden. 

Zijn er nog vragen, dan kan je tot woensdag 10 juni bij Nicole terecht. Vanwege haar vakantie kan je daarna bij Erik de Koning terecht 

voor je vragen over schoolkorfbal. 

Iedereen heel veel succes bij de komende training op 17 juni en het toernooi op 20 juni en dat het weer een geslaagd toernooi mag 

worden! 

Nicole en Erik 
 

Trainingsavond coaches 

Als je training gaat geven op 17 juni en je hebt een oranje inschietshirt: zou je dit shirt dan willen meenemen? Als je geen inschietshirt 

hebt: in de kantine zullen extra shirts aanwezig zijn. 
 

Toernooidag 20 juni 

Willen alle coaches die gaan coachen op de toernooidag om uiterlijk 8:20 in de Excelsiorkantine aanwezig zijn? Op het rugbyveld 

zullen per school verzamelpunten worden neergezet waarbij dan de coaches per school bij het verzamelpunt zullen staan en je een 

wedstrijdboekje ontvangt. Ook voor schoolkorfbaltoernooidag 20 juni: heb je een oranje inschietshirt, neem dit shirt mee en trek het 

aan! Als je geen inschietshirt hebt dan zal Excelsior zorgen dat je er één ontvangt. Als jouw team pas in ronde 2 speelt, moet je toch 

om 8:20 aanwezig zijn. Er kunnen altijd wijzigingen zijn in het programma waardoor je dan eerder moet spelen. 
 

Toernooiregels 

De korfbalregels waarmee gespeeld wordt, zijn:  

▪ Vanaf veld 8 wordt 9 minuten gespeeld met een K3-bal en een F-paal (hoogte 2,5 meter) in 1 vak; daarna gaan de ploegen 

strafworpen nemen. De verdedigd-regel bestaat niet. Kinderen mogen altijd schieten. 

▪ Op de velden 1 en 2 wordt in twee vakken gespeeld, een wedstrijd duurt 18 minuten, waarbij na 9 minuten van functie wordt 

gewisseld. Er wordt gespeeld met een K4-bal op een D-paal (3 meter hoog). 

▪ Vanaf veld 3 tot en met 7 wordt in een vak gespeeld, waarbij de verdedigd-regel wel geldt. Er wordt 2 maal 9 minuten ge-

speeld. Er worden DUS GEEN STRAFWORPEN GENOMEN! Er wordt gespeeld op een E-paal van 3 meter hoog en met een K4 

bal. 
 

mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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Inleveren sponsorkleding 

Beste leden & ouders, 

Het seizoen loopt ten einde en dat betekent dat de sponsorkleding en de shirtjestassen weer ingeleverd moeten worden. Er is maar 

één avond waarop de spullen kunnen worden ingeleverd:  

 

Donderdagavond 25 juni: Inleveren sponsorkleding en shirtjestassen 

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

19.30 – 20.30 uur A-teams en de senioren 

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

Shirtjestas: 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 
 

Gymles op de Max Havelaar  

Afgelopen donderdag 4 juni is er door Ryan en Jill de gehele dag training gegeven op de Max Havelaar. Voor de groepen 3 tot en 

met 8 hadden Jill en Ryan gymlessen voorbereid die geheel in het reken stonden van korfbal. Van 8.30 tot 15.00 hebben ze de lessen 

aan totaal 210 kinderen gegeven en het was een groot succes. 

Jill en Ryan, heel erg bedankt voor jullie inzet op deze dag. 

Nicole 
 

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 het uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger 

kunnen regelen. Laat het 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, Korbis, Phoenix, Fortuna, Dijkvogels 

en Die Haghe zich ingeschreven met in totaal al 114 teams! 

Erik de Koning en Nicole Buis  

mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
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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 dezelfde prijs 

betaalt, het kost je dus niets extra. 

 

 

Reeds opgebracht:  

€921,95 

http://www.ckv-excelsior.nl/
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1&shop=Dinnersite.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRm0uZGlubmVyc2l0ZS5ubCUyRnNwb25zb3JrbGlrcyUyRnNlYXJjaC5waHAlM0ZwYXJ0bmVyX2lkJTNENDAwOSUyNkNpdHklM0REZWxmdCUyNmJwcyUzRFNLXzQwMTUlMjZtYyUzRHNr
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=4&shop=Thuisbezorgd.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENzYlMjZsaSUzRDc3ODExJTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=53&shop=Wehkamp&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjA5ODM5JTI2YSUzRDIxNjM0ODQlMjZnJTNEMjA2Nzg3NzQlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=26372&url=http://www.bol.com&f=TXL&name=bericht
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=110&shop=HEMA&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzMzQxNjg2QzE3NTE4OTM0VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=56&shop=Zalando&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzE3NjkxQzY0NzQ1NzQ3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=11&shop=Bodyshop&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjEwMTYxJTI2YSUzRDIwNzM0MzUlMjZnJTNEMjAzMjg5MDIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=15&shop=Booking.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ib29raW5nLmNvbSUyRmluZGV4Lm5sLmh0bWwlM0ZhaWQlM0QzNDczOTIlMjZsYWJlbCUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2158&shop=Media+Markt&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjMwMjc0Mjk4QzExNzgxNDQyNjFUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2163&shop=Shoeby&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIxMDY2MzkzQzUwOTYwNzU5VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=55&shop=Yves+Rocher&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTg0MzklMjZhJTNEMjA3MzQzNSUyNmclM0QxNjQ2NjM2NiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTUr
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=118&shop=V%26D&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1OTMzNjk1QzQwMTU5NzdUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=136&shop=LOI&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNENTcxODklMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxNzQ1NTc2MCUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=104&shop=Aktiesport.nl&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWt0aWVzcG9ydC5ubCUyRndlYnNlcnZpY2VzJTJGdHJhZGV0cmFja2VyJTJGJTNGdHQlM0QzODlfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRCUyNTJG
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2092&shop=Bart+Smit&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNzU3ODIwQzY3OTgzNDY2JTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=718&shop=Groupactie&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ncm91cGFjdGllLm5sJTJGYWN0aWUlMkYlM0Z0dCUzRDY1MTRfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=10&shop=Blokker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzAxOTg0Qzk0NDIzNTk4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1824&shop=C%26A&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkYxNDExMSUyRjIxNjYlMkYlM0ZsaW5raW5mbyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=85&shop=Expedia&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTgxNDYlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxOTcyMTU2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=113&shop=Hunkem%C3%B6ller&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNDU4Mzc5QzczMzYxNzNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2049&shop=IkenIk&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY1NjU2JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=324&shop=kleertjes.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY2NTI0JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=124&shop=KLM&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTI4NCUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDE5MzIyNzYyJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=66&shop=Vodafone&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENDI3JTI2bGklM0QxNTEwMTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=152&shop=Amazing+Kids&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIyNjY3NjYyQzU5NjI1NDFUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=14&shop=BonPrix&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZjbGsudHJhZGVkb3VibGVyLmNvbSUyRmNsaWNrJTNGcCUzRDIyNDQ5JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTk2ODE2ODIlMjZFUEklM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=719&shop=Fashion+for+Home&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIxMjA1MzAwQzc2MzM1NDU1JTI2enBhcjklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=125&shop=Hotels.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjAxMzIlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxNzYzMDM2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=107&shop=Leen+Bakker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTkxOTM3JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTg4ODc5NjYlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=208&shop=Nuon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMjAzNiUyNmxpJTNEMTE2NTE0NSUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1931&shop=Redcoon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNjAyNDUyQzIwODI1MDUzNDZUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=150&shop=Independer.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsaWNrcy5tNG4ubmwlMkZfYyUzRmFpZCUzRDEyMTczJTI2YWRpZCUzRDY2ODg4NyUyNjRka24lM0RTS180MDE1JTI2NGRzaWQlM0Qx
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1797&shop=Conrad&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jb25yYWQtZWxlY3Ryb25pYy5ubCUyRnR0JTJGJTNGdHQlM0Q5MjBfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2cg==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2066&shop=Expresso&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QzNDM2JTI2bGklM0QxMTY4NjE0JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2053&shop=Light+In+The+Box+&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjE3MzQ5JTI2YSUzRDIwNzM0MzYlMjZnJTNEMjA3NDcwNjIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=48&shop=Viking&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzQwMzgyQzU1Mzg1MTA0N1QlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2027&shop=Webprint.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMDIwJTI2bGklM0QxMjM5OTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=149&shop=Avantisport&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NDkzNzc4Qzg4NjY0NDIxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2051&shop=Bax&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5iYXgtc2hvcC5ubCUyRnRyYWRldHJhY2tlciUyRiUzRnR0JTNEMTY4N18xMl85NTQ3MV9TSzQwMTUlMjZyJTNEJTI1MkY=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2038&shop=Subsidesports.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zdWJzaWRlc3BvcnRzLm5sJTJGbmwlMkZTaGlydCUyRiUzRnR0JTNEMjkzNl8xMl85NTQ3MV9TSzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1869&shop=Centralpoint&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxNzk0JTI2bGklM0QxMDk4ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=9&shop=Ben&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzE1NzkwQzMwODY0ODQ4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=30&shop=ICI+PARIS+XL&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTk1OTE1JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTkwNTM4MzIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2126&shop=Inktweb.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2MDU4MTA4QzUzODQ1NDNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2033&shop=Lensway.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTUxMCUyNmxpJTNEOTUxMTQlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2114&shop=MedionShop&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMzU4JTI2bGklM0QxMjA5MzY4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2055&shop=MS+Mode&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjE1MTIzJTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMCUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2136&shop=Planet+Sports&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NjQzODY1QzM1Mzk0MDYxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=63&shop=Score&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzU4MDQwQzc0NTE2MDg3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=46&shop=Tijdschriften&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxMjklMjZsaSUzRDc1Njg4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=169&shop=Tonershop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50b25lcnNob3AubmwlMkZ0b25lcnMlMkYlM0Z0dCUzRDEzMTZfNjkzMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=108&shop=vanHaren&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMzQ1NyUyNmxpJTNEMTE3NDQxOCUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1830&shop=Sneltoner.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2NTU2OTU3QzgwMzYzMDU0NlQlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1954&shop=Inkclub.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEOTU0NiUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDUyNTQzJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1924&shop=inktpatroonshop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnRjLnRyYWRldHJhY2tlci5uZXQlMkYlM0ZjJTNEMzg1OSUyNm0lM0QxMiUyNmElM0Q5NTQ3MSUyNnIlM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=18&shop=Center+Parcs&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzUwODEzQzM4ODI4OTIzVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=71&shop=Simpel&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEODU4JTI2bGklM0QxMzA3ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=77&shop=Phonehouse&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENTk3JTI2bGklM0QxMTYyMDU5JTI2d3MlM0RTS180MDE1JTI2ZGw=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=119&shop=Simyo&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNTI5OTU1QzY5NjU0MzUwVA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=27&shop=hollandsnieuwe&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMjYzNDE2Qzk0Mjc4MTBUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
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Terugblik op kamp 

Excelsior op z’n best  

Wat mij zo bij staat van het kamp (wat ik stiekem al wist) is dat Excelsior 1 grote familie is. Van groot naar klein 

zorgt iedereen voor elkaar en let iedereen op elkaar. Vanaf vrijdagavond t/m maandagmiddag zijn we allemaal voor elkaar in touw. 

Of je nu geholpen moet worden met je schoenen (die je niet kan vinden) of met een opdracht die wat lastig is, of met een spel dat 

lichtelijk ingewikkeld is. Wij zorgen voor elkaar. Ik heb weer van iedereen met volle teugen genoten, waarvoor allen dank.  

Om een voorbeeld te noemen: toen we op maandagmiddag meldden dat de bus er was liep iedereen richting bus, maar stopte zo’n 

100 meter voordat we er waren. Ik zei: “wat staan jullie te wachten met z’n allen?”. “Nou... gewoon... totdat iedereen er is”. Vervolgens 

maakte we een busstop (lees plaspauze) waar ook weer iedereen elkaar in de gaten hield op zo’n grote parkeerplaats. En zelfs bij 

aankomst bij de Schaapskooi, van waar we gezamenlijk naar het veld zouden lopen, werd keurig gewacht voor het bruggetje. Totdat 

de laatste persoon uit de bus was gestapt, daarna werd vanuit de voorploeg geroepen “zijn we er allemaal???”. Yep, we waren er 

allemaal en vervolgens gingen we richting veld, met 60 man! Niet alvast lopen, maar gewoon wachten op elkaar. Ik kreeg er kippenvel 

van. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dit is Excelsior op z’n best. Met enorme dank aan zowel de kampleiding als alle 

mensen eromheen die gemaakt hebben waar we voor staan: een veilige plek voor iedereen. 

Linda Heemskerk 
 

Wist je dat…  

Daags na kamp 2015, nadat alle kampgangers weer een beetje bij waren gekomen, ontvingen ze een mail met ongeveer de volgende 

oproep: 

Wat was kamp 2015 een feest! Uiteraard door de geweldige organisatie van de kampcommissie, de keukencommissie, de spel-

commissie, de buscommissie en misschien waren er nog wel wat andere commissies op de achtergrond bezig om ons drie 

fantastische dagen te bezorgen! 

Maar.. uiteindelijk hebben we z’n allen kamp 2015 gemaakt tot wat het is geworden: een kampverhaal met vele hoofdstukken 

die over 10-20-30 jaar uitbundig worden verteld als wij met een nieuwe generatie Excelsiorianen op een avond voor het clubhuis 

zitten en zij aan ons vragen: “is kamp leuk?” 

Een kampverhaal schrijven we op, logisch. En dat doen we in onze Korfpraat, tuurlijk. En dat verhaal schrijven we samen, 

uiteraard. We doen het in de vorm van “wist je dat…?”. Stuur jouw “kampverhaal” in. 

Vele inzendingen volgden. Na wat redactionele vormgeving en her en der wat censuur (wat op kamp gebeurt, blijft op kamp! ) is 

hetgeen hieronder het kampverhaal geworden. Kampgangers: geniet opnieuw! Niet-kampgangers: geniet mee en zorg dat je er over 

twee jaar bij bent! 

Wist je dat…  

… Vito ook dit kamp weer een scheet heeft gelaten? 

… en Okker nog steeds niet naar bed is? 

… Koen verloor met paintballen? 

… en onze Koen daarom geen Koen meer heet? 

… de pilletjes van Caro niet zo lekker vielen? 

… maar haar (met hulp!) kookkunsten hemels zijn? 

… marmelade, karmelade, varkenspootjes het nationale kamplied is geworden? 

… Ryan een lange neus heeft? 

… Ryan ook een vlag in zijn voet had en dat die vlag nu een stukje mist...? 

… Pob Annelins imitatie van Bob mocht jureren? 

… dezelfde Pob de slechtste wekker ooit is? 

… en Pob onwijs irritant is met een toeter in z’n hand? 

Het geheim van Caro... 

drie armen! :) 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  41  9 

Terugblik op kamp 

… maar je wel als je een zwembad wilt laten leeglopen je tot Pob moet wenden? Hij hiervoor een dikke 

10 heeft verdiend? De oplossing uiteindelijk gewoon hozen is? 

… Marloes genezende krachten heeft voor mensen die last hebben van hun knie en ze het hele week-

end er niet meer over zeuren? 

… Bertjan drie keer kapsalon heeft gegeten op kamp? 

… en hij de muur heeft proberen te plamuren? 

… Daniëlle en Geeske Dik en Goeg hebben afgedroogd met een potje dubbelschieten? 

… en Berlinda en Patricia Tjarko en Goeg hebben afgemaakt met pingpong? 

… Goeg een minderwaardigheidscomplex heeft ontwikkeld? 

… Ali, de buschauffeur, zowel op de heen- als terugweg twee keer moest terugrijden vanwege een 

gemiste afslag? 

… de bus op de terugreis moest stoppen omdat Joshua naar de wc moest? En dat toen 30 anderen 

dat ook een goed idee bleken te vinden? 

… Mirre ondanks alles de busreis leuk vond? En dat ze eigenlijk alles van het kamp erg leuk vond? 

… Denise het met Mirre eens is en het ook een superleuk kamp vond, vooral de activiteiten? En dat ze 

nu al weet dat het over twee jaar weer net zo leuk wordt? 

… Roy & Jesse op slaapkamp zijn geweest (volgens Jill)? 

… Jill op slaapkamp is geweest (volgens Roy en Jesse)? 

… Sven eigenlijk Sander heet, Sander eigenlijk Sander en Sander eigenlijk Sander? 

… Sven die Sander heet, maar eigenlijk de zoon van Ronald wordt genoemd, kampioen Mexen is ge-

worden?  

… de aspiranten en de junioren, zowel dames als heren, de griezeltocht heel eng vonden? 

… maar dat De Trekpleisters weinig vonden aan de griezelacts? 

… griezels Ronald, Dik, en Juan zich over 2 jaar beter gaan voorbereiden op hun act? 

… twee spookduikers zelf geschrokken zijn van een hond? 

… dezelfde hond bijna was neergeslagen door Bertus en Job? 

… sommige groepen het verschil in het bos tussen pad en akker niet kennen? 

… Marit een goede methode heeft bedacht om niet bang te worden van de spoken? Het dan alleen de 

volgende morgen wel in je hoofd spookt? 

… Danielle nog steeds slecht slaapt van Roy bij de spooktocht? 

… en Indi nog steeds nachtmerries heeft van Wouter en Junior? 

… Indi desondanks een geweldig kamp heeft gehad, alleen wel haar stem is verloren? 

… De Roerdomp een stem heeft gevonden? 

… en ook Anieks handdoek die nog steeds vast zit tussen het raam? 

... alle niet-kamerleden van de beste kamer (behalve Cynthia) een legendarische 

uitspraak van Matthijs hebben gemist: "willa bila"? 

… Goeg nu al spijt heeft van zijn oproep voor wistjedatjes, omdat Vito en Jill alle-

maal onzin insturen...? 

… Maud drie uur lang haar bril kwijt was? 

… Floris eigenlijk voetbalcommentator moet worden? 

… iedereen dacht dat Arjen de mol was? 

… Joshua heel goed heen en weer kan tussen een gat? 

… Tjarko nog steeds niet de nieuwe leden heeft geregeld? 

… er nog steeds verf op de armen van Lisanne zit? 

… Kayleighs gezicht nog steeds blauw is? 

Pob :) 

Mirre had het naar d’r zin :) 

Nightmare on kamp! Aaaarrrrrghhhhhhh! 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  41  10 

Terugblik op kamp 

… Goeg vroeger bij de scouting zat? Dit bij het vlottenbouwen goed van pas kwam? 

… Goeg de nieuwe rookmachine is? 

… de moeder van Goeg ook mee was op kamp? 

… terwijl Goeg z'n grenzen onwijs goed kent? 

… Job tijdens het klompengolven diep geraakt was? 

… en Job dood ging met bankendans? 

… maar Job wel na de bonte avond om 2:30 ’s nachts in de D1 kamer is geweest voor een 

kussengevecht? 

… het heel erg vol was op de E-kamer? 

… er zelfs twijfel was of de E3-kamer wel een vloer had, omdat die niet te zien was door alle 

kleding, was, matrassen en wat nog meer? 

… de E-jeugd heeeel veeeel moest douchen? 

… maar de E-tjes niet meer konden spugen bij het tandenpoetsen omdat de wasbak vol zat 

met natte was? 

… de E-tjes hebben ontdekt dat je mensen kan wekken met pannendeksels? 

… Cristina beroepsgokker zou moeten worden? 

… of is de volgende generatie valsspelers al geboren? 

… sommigen moesten huilen bij de waanzinnige vertolking van Lucía van het nummer “All of 

me” van John Legend? 

… Sander Rensen vroeger vaak klompen aan had en dit nu bij het klompgolven goed van pas 

kwam? 

… en Sander de enige senior was die met pupillen het vlot op stapte? 

… en zijn tent meer waard is dan jouw leven? 

… Hansie Hansie jarig was op kamp? 

… bierbuiken in zijn deze zomer? 

… we Konings bijna zover hadden koning te staan bij Kubb? 

… Linda en Erik gewoon hun jeugdsecretariaattaken vervulden door kopij voor de Korfpraat vanaf kamp op zondag in te dienen 

(weliswaar met een glaasje champagne erbij)? 

… Linda en Trijntje Oosterhuis beiden kabouter Plop als kledingadviseur hebben? 

… Danique en Julia cowgirltweelingen zijn? 

… Jill aan Vuro een caartje vroeg? 

… Marloes en Linda ongeveer 4 kopjes thee per half uur drinken? Dat dat 8 kopjes per uur betekent... 

192 per dag... ongeveer 500 per kamp, per persoon!? 

... de Bonte Avond zijn naam eer aan heeft gedaan?  

… een zekere Jesse daar medeplichtig aan was wegens het aansporen tot het nuttigen van kleine maar 

uiterst effectieve glaasjes? Met een hilarisch effect als resultaat? Waar je graag getuige van had willen 

zijn? 

… Berlinda, toen ze werd gevraagd mee te spelen met het Licor 43 spel, ze zei: “ja, maar alleen één 

keer!”? En ze bij de vierde ronde hetzelfde antwoord gaf: “alleen één keer!”? 

… Bertjan, Job en Jill na wat slokjes Licor 43 Spaans beginnen te praten en Jill in het Spaans tot een 

miljoen kan tellen? 

… in plaats van een stoelendans een bankendans is gedaan? 

… Dik heel wat uit te leggen had thuis over de “hand” op zijn borstkas? 

… Demi het stom vindt dat het nog twee hele jaren duurt voordat kamp er weer is? 

… het weer een onvergetelijk kamp was? En we nu alweer uitkijken naar 2 juni 2017 (Pinksteren 2017)? 

Verf op Li’s armen? Niks vergeleken bij 

Fabian! 

Kubb-kampioennnnuhhhhhh!!! 

Tweelingzusjes :) 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

De eerste training in de nieuwe groepen zit er weer op. Wat hadden we supermooi weer. En wat is het toch heerlijk om op het veld 

van die grote groepen enthousiastelingen te zien korfballen. Ik teken voor nog 3 donderdagen dit soort weer. Voor een aantal van 

jullie deze week de avondvierdaagse, heel veel succes. Vergeet je niet af te melden bij jullie trainers, als je niet komt trainen.  
 

E3 

Afgelopen zaterdag, iedereen al lang klaar met de competitie, speelt de E3 nog een wedstrijd. En wat voor eentje. Een geweldige pot 

waar jullie glorieus hebben laten zien wat jullie dit jaar allemaal hebben geleerd. De uitslag was hier, volgens mijn bron, 6-10 winst. 

(red.: de uitslag was 6-8, lees hier de totstandkoming). Goed gedaan E3, jullie hebben het jaar erg goed afgesloten (en dan doel ik 

niet eens op winst, maar op de manier waarop jullie gespeeld hebben). 
 

Trainers 

Wij zijn blij te kunnen melden dat de B2 een 2e trainster heeft, namelijk een bekende van de groep, Shera. En blij dat Tjarko van 

Batenburg trainer zal gaan worden van E3. Hieronder nogmaals de telefoonnummers van de trainers, mocht je dat nodig hebben.  

D2, let op: het nummer van Sven is aangepast. 

  trainer 1 telefoon trainer 2 telefoon 

B1 Jill 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Vito 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

B2 Danique Shera 

B3 Mario ? 

C1 Lisanne ? 

D1 Merit Fabian 

D2 Nynke Sven 

E1 Jazz Okker 

E2 Trainers nog onbekend, afbellen via Okker ? 

E3 Robert Tjarko 

E4 Gina Sander 

F1 Lisette ? 

F2 Charlotte Maarten 
 

Trainers gezocht 

Zoals je hierboven kunt zien, zijn wij nog op zoek naar trainers voor B3, C1, E2 en F1. Ben jij die leuke trainer? Meld je aan bij 

l.heemskerk@live.nl. of iemand anders van de jeugd TC (Erik de Koning, Vito, Lisanne of Okker). 
 

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 voor elk 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.  
 

mailto:l.heemskerk@live.nl
mailto:l.heemskerk@live.nl
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Secretari(pr)aten 

Agenda 

donderdag 11 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: Excelsiortoernooi (voor alle B t/m F teams) 
 

Trainingstijden voor 4 juni t/m 25 juni 

D, E & F: 18.00 - 19.00 uur 

C & B: 19.00 - 20.00 uur  

(zie het complete schema achter in de Korfpraat) 
 

HKV/OE toernooi op zaterdag 27 juni 

Op zaterdag 27 juni gaan de B selectie (B1 & B2), E1 en F1 en F2 naar het toernooi van HKC/OE. Helaas hebben wij nog geen verdere 

informatie ontvangen, wij zitten er achter aan zodat we jullie asap kunnen informeren, excuses voor het ongemak. 
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Evenementencommissie 

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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Wedstrijden 

Uitslagen 

3 juni 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R6A 989 Avanti 9 - Excelsior 6 13 18  

6 juni 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

E2J 14267 LYNX E1 - Excelsior E3 6 8 7 4 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen week werd alleen nog de uitgestelde wedstrijd van Excelsior 6 in Pijnacker tegen 

Avanti 9 gespeeld. Gelukkig was het woensdagavond een avond met mooi zomerweer, en dat 

leidde tot een ontspannen wedstrijd met veel doelpunten. Na een tussenstand van 1-7 kwam 

Avanti nog terug tot 8-11 bij rust. Na de limonade (extra suiker?) was de scherpte in het begin 

van de 2e helft even terug en liep het 6e opnieuw uit naar een grote voorsprong. Helaas lukte 

het (weer) niet om boven de 18 uit te komen, zodat in een rommelige eindfase een eindstand 

van 13-18 werd bereikt. Publiek: bedankt voor jullie aanwezigheid. 

Volgende week alsnog een terugblik-overzicht, en dan even een paar weken vakantie. 

Willeke 
 

Junioren 

- deze week geen wedstrijden - 
 

Jeugd 

Lynx E1 - Excelsior E3  

Het is nu zaterdagmiddag rond 13:30. Iets meer dan een uur geleden klonk het eindfluitsignaal 

van de wedstrijd van E3 tegen Lynx E1. En terwijl ik mijn aantekeningen aan het ontcijferen en 

nakijken ben en ben begonnen aan de optekening van dit wedstrijdverslag, merk ik dat ik een 

en al hyper ben. De adrenaline giert door mijn lijf, ik wil meer E3, ik wil meer van deze dag, ik 

wil meer van de ouders, ik wil meer van de bal en het mandje! 

Een betere dag dan vandaag als afsluiting van het seizoen bestaat er gewoon niet. Het begon 

al ’s ochtends vroeg met de steeds vrolijker wordende appjes in de E3-groepsapp. Eerst waren 

de shirts zoek, geen van de ouders had ze, ook Patricia niet, totdat haar echtgenoot Cristhian 

haar op een lieve manier het advies gaf om met haar ogen te kijken in plaats van met haar 

neus. En ja hoor, uiteraard weet de man in huis waar de schone was ligt . Vervolgens stond 

Dik zo te stuiteren dat hij eigenlijk een uur eerder dan de rest wilde vertrekken. Marloes en Erik 

waren om 10:00 meer dan ruim op tijd op ’t Veld, omdat ze de avond ervoor het bericht dat het clubhuis pas om 10:30 open zou 

gaan, hadden gemist tussen de 3000 andere verstuurde appjes. Enzovoort, enzovoort, de stemming zat er in ieder geval goed in. En 

we moesten nog vertrekken, dus dat beloofde wat. Zo doen we dat bij E3. 

 

 

 

 

 

 

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 

De Zondervannetjes (ook wel: de goegies) arriveerden zoals áááááltijd netjes op tijd in het zonovergoten 

sportpark de Dijken in Leidschenveen. De rest was ietsjes later omdat ze het noodzakelijk vonden om 

eerst een sightseeing door het sprankelende Haagsche Binckhorst te doen. Ieder zijn ding, zo doen we dat bij 

E3. 

Als er kort nadat iedereen was gearriveerd een foto was genomen van E3 en hun support, en die foto werd vervolgens voorgelegd 

aan deskundigen op het gebied van emotieanalyse, dan zou het analyserapport de volgende typeringen bevatten: relaxed, gemoe-

delijk, vrolijk, gezamenlijk, familie. Alsof we met z’n allen op vakantie waren. E3 was bijna in vol ornaat aanwezig, 13 van de 15 vaders, 

moeders, broer en zussen waren als supporter meegegaan. Alleen Cristhian en Bert hadden geen andere keus dan verstek te moeten 

laten gaan, en dat was zo ongeveer het enige smetje op deze dag. Ze werden gemist en zij misten ons. Zo doen we dat bij E3. 

Het viel direct op dat dit een ander Lynx-team was dan bij de thuiswedstrijd, want anders was het toen al opgevallen dat het team 

uit alleen maar heren bestond. Er gonsde iets van “heer uit de F” en “dispensatie van de bond”, dus het zou wel kloppen. En omdat 

er voor E3 niets meer op het spel stond (behalve dan tevreden willen terugkijken op een goed gespeelde wedstrijd) en omdat de 

sfeer onder de E3-support bijna Woodstockachtig was, lieten we ons al snel weer zachtjes meedeinen op de go-with-the-flow. Zo 

doen we dat bij E3, chill. 

De eerste wedstrijd tegen Lynx had E3 overtuigend gewonnen: 10-4. Maar met al die heren zou dat vandaag zo maar eens wat minder 

overtuigend kunnen uitpakken. Met Julia op de bank werd er om exact 11:15 afgetrapt (of opgegooid, geen idee eigenlijk hoe dat 

bij korfbal heet…(?)). Lynx liet meteen zijn spierballen zien door in hoog tempo te beginnen en verre ballen te gooien. Spelopbouw, 

rondspelen, het gaatje zoeken… neuh, niet aan Lynx besteed. Snelheid, fysiek, gaan-met-die-banaan… ja, dat is Lynx. E3 moest even 

wennen aan de strategie van Lynx, en ondanks twee goede kansen in de eerste paar minuten van de wedstrijd, was het Lynx die de 

score opende met 1-0 in de 4e minuut. De kans van Demi in de 6e minuut gaat de boeken is als “jammerrr!”, maar het schot van 

Cristina in de 7e minuut wordt vereeuwigd als 1-1. In de 8e minuut wist Cristina zich vrij te lopen van haar verdediger, ze benutte haar 

kans en daarmee stond er 1-2 op het scorebord. In de laatste paar seconden van het eerste kwart wist Lynx alle kaarten weer volledig 

open op tafel te leggen, door de 2-2 te scoren. Ho ho, wacht eens even, zo gingen we dat toch niet doen bij E3? 

Dat het vandaag geen walk-in-the-park-wedstrijd voor E3 ging geworden, was in de eerste korte minuutrust voor iedereen duidelijk. 

Ook voor coach Sander, die elke seconde van die minuut gebruikte om “zijn” dames en heer voor het vervolg van de wedstrijd in 

stelling te brengen. Dat pakte bijna goed uit, want David en Julia (Cristina had intussen de bank opgezocht) waren na hervatting van 

de wedstrijd heel erg dicht bij 2-3. En toen… alsof de Goden het zo bedacht hadden… om juist in deze wedstrijd, de laatste van het 

seizoen, voor eens en altijd af te rekenen met de überangstgegner van E3. Want nog nooit eerder, niet op het veld, niet in de zaal, 

niet als F1, wisten de spelers in een competitiewedstrijd deze slag te slaan, deze kloof te overbruggen, deze brug te verbranden: de 

strafworp. Vandaag wel. 17e minuut. Terechte toekenning van de strafworp. 2,5 meter. Aanleggen. Vloeiende beweging. Bal richting 

korf. Raak. 2-3. 

David. Held. 

Ik weet niet hoe - de wedstrijd vond per slot van rekening in de openlucht plaats - maar 

het dak ging er bij de E3-support af! Van alle doelpunten die E3 in het seizoen 2014/2015 

heeft gemaakt (>100) zal deze ons waarschijnlijk het langst bij blijven. Eindelijk heeft E3 de 

strafworp-net-nietjes achter zich kunnen laten. Zo doen we dat – na een seizoen ervoor 

nodig gehad te hebben – bij E3. 

Met een schamele doch verdiende voorsprong ging E3 de rust in. Lynx probeerde de E3-

spelers af te leiden door zakjes snoep uit te delen (wel heel lief), maar coach Sander was 

onverbiddelijk: “snoep pas na de wedstrijd!”. En nu ik hem toch naar voren heb gehaald in 

dit verslag, wil ik graag een paar zinnen aan coach Sander wijden. Zo doe ik dat bij E3. Ik 

heb het in mijn verslagen vaak gehad over de groei van E3. Ik heb er enorm van genoten, 

en niet alleen van de groei van Julia. 

Ik heb net zo veel zoveel genoten van de groei van Demi, Cristina, Annelin en David, maar eigenlijk is het niet meer dan logisch dat 

de E3-spelers zijn gegroeid. Ze worden ouder, langer, groter, sneller, ze trainen 2x per week en met elke wedstrijd en toernooi doen 

Eindelijk afgerekend met het 

strafworpsyndroom 
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Wedstrijden 

ze meer wedstrijdervaring op. Een natuurlijk proces. De groei van Sander heeft niks met fysiek te maken. 

In augustus 2014 kreeg hij samen met Marieke vier meiden en een knul naar zich toegeschoven met de 

opdracht “maak er wat van”. En hij kreeg er tien bemoeizuchtige ouders bij. En nadat Marieke ongeveer op de 

helft van het seizoen geen andere keuze had dan om af te haken, stond Sander 

er alleen voor. Met tien hijgende ouders in zijn nek. En als ik dan zie hoe Sander 

zijn E3 deze wedstrijd naar de einduitslag leidde, als ik dan zie hoe goed de 

spelers blindelings zijn coaching opvolgden, en als ik dan zie hoe Sander na 

de wedstrijd brullend met een gillende Julia op zijn nek en een gierende David 

op zijn rug over het veld rent, dan zijn het niet de E3-spelers maar is het coach 

Sander die het meest is gegroeid. Sander, we gaan je missen volgend jaar en 

jij ons toch ook? Want zo doen we dat bij E3. 

Terug naar de wedstrijd, de tweede helft, met Cristina in plaats van Demi. In 

de eerste minuut wist E3 even niet meer wat voor en achter was, wat links en 

rechts was, op welke korf ze moesten schieten en wie al die kinderen die het-

zelfde shirt droegen, waren. Complete chaos, waar Lynx handig gebruik van 

maakte: 3-3 in de 21e minuut. Gelukkig herpakte E3 zich snel en maakte David de 3-4 in de 26e minuut. Lynx gaf zich niet gewonnen 

en met een schot van ongelooflijke afstand (echt heel ver!) trok ze vlak erna de score gelijk naar 4-4. In het laatste deel van het 3e 

kwart wisten respectievelijk Julia en David de score een zwart-wit-kleurtje te geven: 4-6. 

Pfff… de wedstrijd, de krachtmeting, het scoreverloop, alles was nog mogelijk. Annelin moest als laatste op de bank plaatsnemen en 

die was daar zichtbaar minder gecharmeerd om. Maar toen haar werd verteld dat ze de publiekswissel was, gingen haar mondhoeken 

weer langzaam omhoog. De onderlinge gesprekken tussen de ouders verstomden en iedereen begon zich te bemoeien met de 

wedstrijd. De kreten “hee scheids, hoezo!???” en “goeie beslissing, scheids!” wisselden elkaar in rap tempo af. Er werd gescandeerd, 

gegild, gebruld en de E3-spelers ontvingen aanwijzingen van 1 coach en 8 wannabee-coaches tegelijk. In mijn handgeschreven 

verslag staat “chaos”, maar “hysterisch” is misschien een betere omschrijving. De E3-spelers pikten het sentiment op en begonnen 

qua tempo boven hun macht te spelen, wat leidde tot slordigheid en kansen voor Lynx. De 5-6 was daarom eigenlijk geen verassing. 

Julia pareerde dit met de 5-7 in de 33e minuut. Een heerlijk doelpunt en haar bijna arrogante blik op haar gezicht (maar dan op een 

positieve manier) sprak boekdelen: “Zóóó doen we dat dús bij E3!” 

De 6-7 van Lynx maakte het slotstuk van de wedstrijd zowel tenenkrommend als heerlijk spannend. Gelukkig wist E3 stand te houden 

en prikte David de 6-8 erin, met bijna nog een puntje meer door een schot dat net mis ging van Deemdeemdeemdeem (koosnaampje 

van Sander voor Demi ). Eindstand 6-8. Geen wijzigingen in de eindstand in de poule, E3 is als 2e geëindigd en ODO E1 wordt 

oprecht door E3 gefeliciteerd met het kampioenschap in deze poule. Want ook dat doen we zo bij E3. 

Na de wedstrijd was het nog geinen, gillen, rennen, selfies maken, foto’s 

nemen, suikerspinnen en poffertjes eten en genieten als E3-familie on-

der elkaar. Voor het laatst. Want E3 wordt in dezelfde setting volgend 

seizoen E1, met versterking van Thijs de Block (inclusief ouders Ans en 

Peter en broertje Lars). En Okkie en Jazz als trainers/coaches.  

Als E1 zullen we nog meer avonturen beleven, nog meer verhalen maken 

en even zoveel opschrijven (waarschijnlijk wordt die functie unaniem 

weer aan mij toegewezen ). E3 2014/2015 sluit haar hoofdstuk, en slaat 

een blanco pagina voor E1 2015/2016 open. 

Demi, Cristina, Julia, Annelin, David, Sander, Elvira, Dik, Lise, Patricia, 

Cristhian, Lucía, Andrea, Berlinda, Bert, Hennieke, Marloes, Erik, Joshua, 

Rebecca, met dank aan Marieke, en uiteraard uw trouwe verslaggever 

Juan besluiten een waanzinnig seizoen met: 

Zo deden we dat bij E3.  

E3 2014/2015, van boven naar beneden, van links naar 

rechts: Annelin, Julia, Cristina, Sander, David, Demi 

 

Zij deden het bij E3! 
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Wedstrijden 

Trainingstijden veld seizoeneinde 

t/m 25 juni  

 

 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 8 juni Reinier 

Maandag 15 juni Henk 

Maandag 22 juni Oefenwedstrijd tegen Lynx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Schoolkorfbal 

Trainers 17 juni 

school team trainer opmerking 

Max Havelaar 1 Nathan op den Kelder  

Max Havelaar 2 Sydney & Rik  

Max Havelaar 3 Sanne & Joanna samen met Max 4 

Max Havelaar 4 Sanne & Joanna samen met Max 3 

Max Havelaar 5 maarten den boer  

Max Havelaar 6 maarten den boer  
    

De Bron 1 Jazz Heemskerk  

De Bron 2 Danique Halbe  

De Bron 3 Lisanne Halbe samen met team 4 

De Bron 4 Lisanne Halbe samen met team 3 

De Bron 5 Myrthe & Indi samen met team 6 

De Bron 6 Myrthe & Indi samen met team 5 
    

Prins Maurits 1 Stefan dijkgraaf 19 tot 20 uur 

Prins Maurits 2 Charlotte vd Pijl  

Prins Maurits 3 Merit Heijink  

Prins Maurits 4 Merit Heijink  

Prins Maurits 5 Sven de Vreede  

Prins Maurits 6 Wesley,Jasper,Renier  

Prins Maurits 7 Noa,Lonneke,Femke samen met team 8 

Prins Maurits 8 Noa,Lonneke,Femke samen met team 7 

    

Talent 1 VACANT  

Talent 2 Lisette Ekelmans  
    

Regenboog 1 Stefanie & Linda 19 tot 20 uur 

Regenboog 2 Denise & Fleur  
    

Titus Brandsmaschool 1 Ans  
    

Bernadette Mariaschool 1 Juan Zondervan 19 tot 20 uur 

Bernadette Mariaschool 2 Wouter Kamps  

Bernadette Mariaschool 3 Pim Swinkels samen met team 2 

 

Trainingstijden 17 juni 
trainingstijd aanwezig 

18:00-19:00 17:45 

19:00-20:00 18:45 

  

Coaches 20 juni 

school team trainer 

Max Havelaar 1 Nathan op den Kelder 

Max Havelaar 2 Sydney & Rik 

Max Havelaar 3 Sanne & Joanna 

Max Havelaar 4 VACANT 

Max Havelaar 5 VACANT 

Max Havelaar 6 VACANT 
   

De Bron 1 Jazz Heemskerk 

De Bron 2 Danique Halbe 

De Bron 3 Annelinde vd Pijl 

De Bron 4 Job de Boo en Daan 

De Bron 5 VACANT 

De Bron 6 Hetty 
   

Prins Maurits 1 Stefan Dijkgraaf 

Prins Maurits 2 Charlotte vd Pijl 

Prins Maurits 3 Jill & Job 

Prins Maurits 4 Sander Rensen 

Prins Maurits 5 Sven de Vreede 

Prins Maurits 6 Wesley, Jasper, Renier 

Prins Maurits 7 Tjarko van Batenburg 

Prins Maurits 8 Lonneke, Femke 

   

Talent 1 VACANT 

Talent 2 Lisette Ekelmans 
   

Regenboog 1 Stefanie & Linda 

Regenboog 2 Denise & Fleur 
   

Titus Brandsmaschool 1 Ans 
   

Bernadette Mariaschool 1 Juan Zondervan 

Bernadette Mariaschool 2 Wouter Kamps 

Bernadette Mariaschool 3 Nynke Sevinga 

 

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

Programma zaterdag 20 juni 

Ronde 1 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Widar 1  - Bonte Pael 1 Excelsior/Vito Heemskerk 

2 Jan Vermeer 1 - Simon Carmiggelt 1 Excelsior/Jos van Velzen 

3 De Bron 1 - Max Havelaar 2 DES 

4 Prins Maurits 2 - Talent 1 DES 

5 Bernadette Maria 2 - Widar 2  DKC 

6 Simon Carmiggelt 3 - De Bron 2 DKC 

7 Prins Maurits 4 - Bonte Pael 2 Excelsior/ Bertjan Bron 

8 De Bron 3 - Prins Maurits 5 Excelsior/Okker Batenburg 

9 Bernadette Maria 3 - Titus Brandsma 1 DES 

10 DSV 1 - Widar 4 DES 

11 De Bron 6 - Prins Maurits 8 DES 

12 Max Havelaar 6 - Talent 2 DES 

13 Max Havelaar 3 - Max Havelaar 4 DKC 

14 Bonte Pael 4 - Eglantier 2 DKC 

Ronde 2 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 De Regenboog 1 - Bernadette Maria 1 Excelsior/Vito Heemskerk 

2 Prins Maurits 1 - Mozaiek 1 DES 

3 Widar 3 - Simon Carmiggelt 3 Excelsior/Erik de Koning 

6 Simon Carmiggelt 2 - Eglantier 1 DES 

7 Prins Maurits 3 - Max Havelaar 1 DKC 

8 De Bron 4 - Prins Maurits 6 DKC 

9 Mozaïek 2 - Bonte Pael 3 Excelsior/Dingeman Pel 

10 Simon Carmiggelt 4 - Jan Vermeer 2 DKC 

11 De Bron 5 - Max Havelaar 5 DKC 

12 De Regenboog 2 - Prins Maurits 7 Excelsior/Nelleke Kamps 

13 Widar 5 - Simon Carmiggelt 5 DES 

Ronde 3 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Widar 1  - Jan Vermeer 1 DKC 

2 Bonte Pael 1 - Simon Carmiggelt 1 Excelsior/Jos van Velzen 

3 De Bron 1 - Prins Maurits 2 DKC 

4 Bernadette Maria 2 - Max Havelaar 2 Excelsior/Bertjan Bron 

5 Talent 1 - Widar 2  DES 

6 De Bron 2 - Prins Maurits 4 DES 

7 Bonte Pael 2 - Widar 3 DKC 

8 De Bron 3 - Bernadette Maria 3 DKC 

9 DSV 1 - Prins Maurits 5 Excelsior/Ron Heemskerk 

10 Titus Brandsma 1 - Widar 4 Excelsior/Okker Batenburg 

11 De Bron 6 - Max Havelaar 6 DES 

12 Prins Maurits 8 - Talent 2 DES 

13 Max Havelaar 3 - Bonte Pael 4 DES 

14 Max Havelaar 4 - Eglantier 2 DKC 

 

Ronde 4 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 De Regenboog 1 - Prins Maurits 1 DKC 

2 Bernadette Maria 1 - Mozaiek 1 Excelsior/Jos van Velzen 

6 Simon Carmiggelt 2 - Prins Maurits 3 Excelsior/Dingeman Pel 

7 Eglantier 1 - Max Havelaar 1 DES 

8 De Bron 4 - Mozaïek 2 DES 

9 Simon Carmiggelt 4 - Prins Maurits 6 DKC 

10 Bonte Pael 3 - Jan Vermeer 2 DES 

11 De Bron 5 - De Regenboog 2 DKC 

12 Widar 5 - Max Havelaar 5 Excelsior/Nelleke Kamps 

13 Prins Maurits 7 - Simon Carmiggelt 5 Excelsior/Dirk van Leipsig 

Ronde 5 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Bonte Pael 1 - Jan Vermeer 1 DES 

2 Widar 1  - Simon Carmiggelt 1 DES 

3 Bernadette Maria 2 - De Bron 1 DKC 

4 Max Havelaar 2 - Talent 1 DKC 

5 Prins Maurits 2 - Widar 2  Excelsior/Bertjan Bron 

6 Simon Carmiggelt 3 - Prins Maurits 4 Excelsior/Ron Heemskerk 

7 De Bron 2 - Bonte Pael 2 DES 

8 DSV 1 - De Bron 3 DES 

9 Prins Maurits 5 - Titus Brandsma 1 DKC 

10 Bernadette Maria 3 - Widar 4 DKC 

11 Prins Maurits 8 - Max Havelaar 6 Excelsior/Simon vd Berg 

12 De Bron 6 - Talent 2 Excelsior/Okker Batenburg 

13 Max Havelaar 4 - Bonte Pael 4 Excelsior/Nelleke Kamps 

14 Max Havelaar 3 - Eglantier 2 DES 

Ronde 6 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Bernadette Maria 1 - Prins Maurits 1 DES 

2 De Regenboog 1 - Mozaiek 1 DKC 

6 Eglantier 1 - Prins Maurits 3 DKC 

7 Simon Carmiggelt 2 - Max Havelaar 1 Excelsior/Vito Heemskerk 

8 Simon Carmiggelt 4 - De Bron 4 Excelsior/Dingeman Pel 

9 Prins Maurits 6 - Bonte Pael 3 DES 

10 Mozaïek 2 - Jan Vermeer 2 Excelsior/Simon vd Berg 

11 Widar 5 - De Bron 5 DES 

12 Max Havelaar 5 - Prins Maurits 7 DKC 

13 De Regenboog 2 - Simon Carmiggelt 5 DKC 
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Schoolkorfbal 
 

Ronde 7 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Bonte Pael 1 - Widar 1  Excelsior/Vito Heemskerk 

2 Simon Carmiggelt 1 - Jan Vermeer 1 Excelsior/Bertjan Bron 

3 Widar 2  - De Bron 1 DES 

4 Max Havelaar 2 - Prins Maurits 2 DES 

5 Talent 1 - Bernadette Maria 2 DKC 

6 Widar 3 - Prins Maurits 4 DKC 

7 Simon Carmiggelt 3 - Bonte Pael 2 Excelsior/Okker Batenburg 

8 Widar 4 - De Bron 3 Excelsior/Ron Heemskerk 

9 Prins Maurits 5 - Bernadette Maria 3 DES 

10 Titus Brandsma 1 - DSV 1 DES 

11 Prins Maurits 8 - De Bron 6 DKC 

12 Talent 2 - Max Havelaar 6 DKC 

13 Max Havelaar 4 - Max Havelaar 3 Excelsior/Simon vd Berg 

14 Eglantier 2 - Bonte Pael 4 Excelsior/Dirk van Leipsig 

Ronde 8 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Bernadette Maria 1 - De Regenboog 1 Excelsior/Jos van Velzen 

2 Mozaiek 1 - Prins Maurits 1 DES 

6 Eglantier 1 - Simon Carmiggelt 2 DES 

7 Max Havelaar 1 - Prins Maurits 3 DKC 

8 Jan Vermeer 2 - De Bron 4 DKC 

9 Prins Maurits 6 - Mozaïek 2 Excelsior/Willeke Alberts 

10 Bonte Pael 3 - Simon Carmiggelt 4 DKC 

11 Simon Carmiggelt 5 - De Bron 5 Excelsior/Dingeman Pel 

12 Max Havelaar 5 - De Regenboog 2 DES 

13 Prins Maurits 7 - Widar 5 DES 

Ronde 9 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Jan Vermeer 1 - Widar 1  DKC 

2 Simon Carmiggelt 1 - Bonte Pael 1 DKC 

3 De Bron 1 - Talent 1 Excelsior/Willeke Alberts 

4 Widar 2  - Max Havelaar 2 Excelsior/Okker Batenburg 

5 Prins Maurits 2 - Bernadette Maria 2 DES 

6 De Bron 2 - Widar 3 DES 

7 Prins Maurits 4 - Bonte Pael 2 DKC 

8 De Bron 3 - Titus Brandsma 1 DKC 

9 Widar 4 - Prins Maurits 5 Excelsior/Ron Heemskerk 

10 Bernadette Maria 3 - DSV 1 Excelsior/Simon vd Berg 

11 Max Havelaar 6 - De Bron 6 DES 

12 Talent 2 - Prins Maurits 8 DES 

13 Bonte Pael 4 - Max Havelaar 3 DKC 

14 Eglantier 2 - Max Havelaar 4 DKC 

 

Ronde 10 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Prins Maurits 1 - De Regenboog 1 DKC 

2 Mozaiek 1 - Bernadette Maria 1 Excelsior/Jos van Velzen 

3 Simon Carmiggelt 3 - Widar 3 DES 

4 Prins Maurits 4 - De Bron 2 DKC 

6 Prins Maurits 3 - Simon Carmiggelt 2 Excelsior/Vito Heemskerk 

7 Max Havelaar 1 - Eglantier 1 DES 

8 De Bron 4 - Bonte Pael 3 DES 

9 Jan Vermeer 2 - Prins Maurits 6 DKC 

10 Mozaïek 2 - Simon Carmiggelt 4 DES 

11 De Bron 5 - Prins Maurits 7 DKC 

12 Simon Carmiggelt 5 - Max Havelaar 5 Excelsior/Dingeman Pel 

13 De Regenboog 2 - Widar 5 Excelsior/Dirk van Leipsig 

Ronde 11 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Jan Vermeer 1 - Bonte Pael 1 DES 

2 Simon Carmiggelt 1 - Widar 1  DES 

3 Max Havelaar 2 - De Bron 1 DKC 

4 Talent 1 - Prins Maurits 2 DKC 

5 Widar 2  - Bernadette Maria 2 Excelsior/Willeke Alberts 

8 Prins Maurits 5 - De Bron 3 DES 

9 Titus Brandsma 1 - Bernadette Maria 3 DKC 

10 Widar 4 - DSV 1 DKC 

11 Max Havelaar 6 - Prins Maurits 8 Excelsior/Ron Heemskerk 

12 Talent 2 - De Bron 6 Excelsior/Piet Ekelmans 

13 Bonte Pael 4 - Max Havelaar 4 DES 

14 Eglantier 2 - Max Havelaar 3 Excelsior/Erik de Koning 

Ronde 12 

veld wedstrijd scheidsrechter 

1 Prins Maurits 1 - Bernadette Maria 1 DES 

2 Mozaiek 1 - De Regenboog 1 DKC 

3 Widar 3 - Bonte Pael 2 Excelsior/Willeke Alberts 

4 De Bron 2 - Simon Carmiggelt 3 DES 

6 Prins Maurits 3 - Eglantier 1 DKC 

7 Max Havelaar 1 - Simon Carmiggelt 2 Excelsior/Okker Batenburg 

8 Prins Maurits 6 - De Bron 4 Excelsior/Dingeman Pel 

9 Bonte Pael 3 - Mozaïek 2 DES 

10 Jan Vermeer 2 - Simon Carmiggelt 4 Excelsior/Dirk van Leipsig 

11 Max Havelaar 5 - De Bron 5 DES 

12 Prins Maurits 7 - De Regenboog 2 DKC 

13 Simon Carmiggelt 5 - Widar 5 DKC 

 

Tijden 

ronde van tot 

#01  9:00 9:18 

#02  9:20 9:38 

#03 9:40 9:58  

#04 10:00  10:18 

#05 10:20 10:38 

#06 10:40 10:58 

#07 11:00 11:18 

#08 11:20 11:38 

#09 11:40 11:58 

#10 12:30 12:48 

#11 12:50 13:08 

#12 13:10 13:28 

Scheidsrechters 

naam melden om 

Vito Heemskerk   8:45 

Jos van Velzen   8:45 

Erik de Koning   8:45 

Dingeman Pel   8:45 

Nelleke Kamps   8:45 

Piet Ekelmans   12:30 

Bertjan Bron   8:45 

Okker Batenburg   8:45 

Ron Heemskerk   9:30 

Simon van den Berg   10:00 

Willeke Alberts   11:00 

Dirk van Leipsig   9:30 
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum Activiteit Datum activiteit 

13 juni Verenigingsafsluitfeest: Summer Party!  26 juni Afsluiting E-teams 

20 juni Schoolkorfbal 28 juni / 5 juli  Kantinereservering Lisette E 

24 juni Kantinereservering avond 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  

12 juni 2015   19 juni 2015   26 juni 2015 

Jesse Ekelmans   Jill Koster   Job van den Berg 

Roy van Leusden   Janna Buitenrust Hettema   Koen van Domburg 

Kelly de Koning   Emily Janssen   Mario den Boer 

Lisa Groot   Maaike Westerman   Mart de Boo 

Jesse Dirkzwager   Hugo ‘t Hart   Linda van der Burgh 

Robin de Roo   Veerle Muller   Fleur van der Burgh 

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
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