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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 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

   

Redactiepraat 

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. Afbellen op za-

terdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het pro-

gramma). 

Senioren spelers   

Willeke Alberts   

Senioren scheidsrechters   

vacant   

Junioren A spelers   

Elke Reurings 1  

Junioren A scheidsrechters   

vacant   

Junioren A autorijders   

Elke Reurings 
Voor tel. nummers zie 

mail versie 
 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
  

Erik de Koning*   

Aspiranten B, C autorijders   

vacant   

Pupillen D, E, F spelers   

Thijs Arkesteijn* 2  

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. 

 

Excelsior Bruist!....... en dat lees je dus terug in de 

Korfpraat. De komende weken geen programma maar 

wel een goed gevuld clubblad. Afgelopen vrijdag een Clinic 

voor de jeugdtrainers, dit weekend hebben een aantal ploegen alweer een belang-

rijke stap naar het kampioenschap gezet. Excelsior 5 en Excelsior E1 kunnen in hun 

volgende wedstrijd de prijs pakken. En ook dit weekend een fantastisch recrean-

tentoernooi waar het tot laat in de avond bruiste. Komende periode wat minder 

wedstrijden maar lees onder het kopje evenementencommissie wat er de komen 

de tijd staat de gebeuren. Een American party, het dubbelschiettoernooi, de Excel-

sior-camping en een Excelsior reünie.  

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
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://instagram.com/ckvexcelsior
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Tra iner sb i j eenkomst  

▪ Asp i ranten  en  pupi l lent oernooi  

▪ Terugb l i k  op  recreantentoe rnoo i  

▪ Opzegging  l idmaatschap  

▪ Uitnodig ing a lgeme ne  

ledenve rgade r ing  

▪ Reünie  se lec t ie spe le rs  

▪ Dubbe l sch ie t t oernoo i  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

Train ingschema’s  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

▪ Schoonmaakroost er  
 

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 Juan Zondervan 

 Nathan op den Kelder Peter de Block 

Coverfoto: Cristhian Almeida-Rivera 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Linda, Bart,Juan, Ron, Pieter, Nicole, 

Marco 

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 

Trainersbijeenkomst 

Twee maanden geleden organiseerde de jeugdcommissie 

een trainersbijeenkomst. Een goede en interactieve bijeenkomst met oa. "ben ik die 

trainer die ik zelf als trainer zou willen" en "hoe word ik die trainer? ". Trainers gaven 

tijdens de bijeenkomst aan wel wat hulp te kunnen gebruiken. Dat gebeurt nu mede 

in de vorm van ervaren hulptrainers die regelmatig aanwezig zijn bij de trainingen. 

Om de kennis van de trainers nog verder te verhogen en als dank voor de inzet van 

de trainers organiseerde de jeugdcommissie afgelopen vrijdag een clinic onder lei-

ding van Denise Bezemer (trainster Excelsior 1) en Jennifer Tromp (jarenlang speel-

ster Fortuna 1, huidige trainster OVVO, komend seizoen trainster AKC Blauw Wit). 

Er zijn veel goede en leuke tips & tricks gegeven voor de trainers om hun trainingen 

voort te zetten. Er werd gewerkt met voorbereidingen, opbouw, basistechnieken, 

aanvallen en verdedigen. Hoe combineer je dit in je training en behoud je spelple-

zier. 

  

Aansluitend hadden Margreet en Carolien een heerlijke maaltijd gemaakt en heb-

ben we gezamenlijk in de kantine gegeten waar er nog mogelijkheid was voor vra-

gen aan Denise & Jennifer. 

Een leuke, leerzame en geslaagde avond.!! 
 

Aspiranten en pupillentoernooi  

Op 27 augustus organiseren wij voor de tiende maal een aspiranten- en pupillen-

toernooi. Ook dit jaar wordt het toernooi weer eind augustus gehouden.  

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 26 augustus!!!!  

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2016-2017 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, DKC, Valto, KZ Danaïden en NIO 

zich al ingeschreven. 

Erik de Koning en Nicole Buis 

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

Terugblik op recreantentoernooi 

Twee terugblikken op het recreantentoernooi, seperaat van elkaar ingestuurd. 

Alles mag op zaterdag 

Met een stel enthousiastelingen is een hoop voor elkaar te krijgen. Een groep supporters die het eerste aanmoedigen met 

spandoeken (eigenlijk laten ze hun kinderen er voor opdraaien... maar dat terzijde), een weekendje kamperen aan het einde van het 

seizoen of... een heus recreantentoernooi in elkaar weten te zetten. 

De recreanten van Excelsior (hé, dat klinkt nu eenmaal een stuk fruitiger dan ‘deelnemers aan de oudertraining, ouders van.. of verzint 

u maar) wisten zonder moeite 2 teams bij elkaar te krijgen, aangevuld met 5 recreantenteams uit de regio en zo werd er gistere vanaf 

(om en nabij) 18.00 uur tot (om en nabij) 22.30 lustig gegooid, gevangen, gescoord en gevallen. 

Met een kritische boodschap naar de winnaars (stuur volgend jaar jullie ouders...) werd de derde helft ingegaan met als opvolging 

een 4e helft wat wordt omschreven als ‘een heus Excelsior feestje’ met als saillant detail dat niet enkel Excelsior was vertegenwoordigd 

maar ook Lynx en Paal Centraal... of is dat nu wat een echt Excelsior feestje is... 

Marco 
 

Bedankt! 

Dat woord – bedankt! – heb ik gisteren tijdens en na het Excelsior Recreantentoernooi zó vaak gehoord. Oké, ja klopt, ik heb m’n 

steentje bijgedragen, maar als tegen mij bedankt! wordt gezegd, dan moet ik het op z’n minst 100-voudig terug zeggen. Want zó 

veel mensen hebben afgelopen zaterdag bijgedragen aan een waanzinnig en supergeslaagd toernooi. En niet alleen gedurende de 

periode dat er werd gekorfbald, maar ook tijdens het spontane feestje erna dat tot diep in de nacht duurde. 

De ouders van de recreantentraining, het plezier en het enthousiasme dat ze hebben in de trainingen is goud. En gisteren was het 

platina. Ze hebben serieus gekorfbald en van elk moment serieus genoten. Met een grote lach van oor tot oor. En dat ze serieus 

hebben gekorfbald en genoten, komt voor een groot deel door hun trainers/coaches. Het geduld dat de coaches (tientallen intussen 

over de afgelopen twee jaren) elke week weer willen opbrengen om de ouders het plezier van het korfbal te leren, is een hele grote 

bedankt! waard. Maar met het enthousiasme van de Excelsior-ouders en trainers/coaches alleen heb je nog geen recreantentoernooi. 

Daar heb je nog wat andere verenigingen voor nodig en de spelers/supporters van Achilles, Avanti, HKV/Ons Eibernest, Lynx en Paal 

Centraal hebben daar mega aan bijgedragen. Hoe tekenend is het dat onder de gelederen van de laatblijvers (heul laat!) er zich nog 

drie Lynx’ers en een Paalcentraler bevonden!? En ergens ving ik het gerucht op dat een Paalcentraler, die als gevolg van het einde 

van zijn studie dit jaar afzwaait, volgend jaar bij ons komt korfballen. Want “het is hier zo gezellig”. Over kers op de taart gesproken. 

De bardiensters. Twee waren ingepland (jullie weten wie jullie zijn en dat ik jullie heel hoog heb zitten!) en drie wilden rond achten 

“wel even helpen” en zijn gebleven tot na middernacht (niets minder dan respect!). Dankzij hen draaide de organisatie gesmeerd. En 

dan de Excelsior-support, de harde kern die van een kilometer een leuk feestje kan ruiken. Zij gaven de aftrap en maakten de sfeer 

voor het feestje in de derde helft en de rest hoste al snel mee. 

Geen namen hierboven, om niet het risico te lopen er een te vergeten. 

Behalve dan Hij-Die-WEL-Genoemd-Mag-Worden: Marco (coverfoto), 

onze kleine generaal. Marco is de Koning(s) van dit toernooi geweest. Het 

aanschrijven van de verenigingen, het maken van het toernooischema, het 

regelen van dit-en-dat-en-zus-en-zo, het fungeren als de toernooilei-

ding… allemaal Marco. Als zijn sidekick in dit avontuur wil ik daar een hele 

diepe buiging voor maken. En hopen dat we volgend jaar (misschien wel 

veld najaar al) opnieuw gezamenlijk, én met alle anderen hierboven ge-

noemd, dit zullen overtreffen. 

Bedankt! 

Goeg 

 

 

Fokke en Sukke vonden er ook wat van. Voor de insiders  



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  36 5 

Praatjes en mededelingen 

Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging en daarom 

ook volgend seizoen lid blijven. Degene die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit voor 1 mei as. schriftelijk 

of per e-mail aan het secretariaat (secretaris@ckv-excelsior.nl) doorgeven. Het bestuur verneemt graag waarom je het lidmaatschap 

opzegt. Ook het omzetten van spelend lid naar niet-spelend lid graag voor 1 mei as. schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het 

secretariaat. 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering   

Alle leden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 23 

mei, dit in tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde datum van 18 april. Aanvang 19.30 uur in het clubhuis. Vanaf maandag 16 

mei zijn alle stukken op te vragen bij de secretaris. Bij verhindering graag de secretaris schriftelijk of mondeling berichten. Zonder 

tegenbericht rekenen wij op uw aanwezigheid. Tot 23 mei!  
 

Reünie selectiespelers 

  

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Dubbelschiettoernooi 

52e editie, 25 juni 2016 

Wie sleept dit jaar de wisselbeker van de 52e editie van het traditionele Excelsior dubbel-

schiet-toernooi in de wacht?  

In verband met samenval 5 mei en de meivakantie wordt er deze keer niet op Hemel-

vaartsdag, maar op 25 juni 2016 gestreden om de eretitel "beste dubbelschieters van 

Excelsior". Van oudsher een dag vol gezelligheid, waarbij ook ouders samen met hun kind 

kunnen dubbelschieten en waarvoor vele veteranen hun schoenen jaarlijks uit het vet 

halen. Aansluitend wordt er weer een heerlijke BBQ verzorgd.  

Behouden Sander Rensen en Wouter Kamps hun felbegeerde wisseltrofee of gaat een 

ander duo met de eer strijken? Wie wint er in de pupillen-poule? En bij de aspiranten? 

Welke ouders schieten zich in het zweet samen met hun pinguïn of pupil? Ook indien je niet gaat dubbelschieten ben je van harte 

welkom voor aanmoediging langs de kant en bij de BBQ. 

Aanmelden doe je via het formulier op de site, een mail naar erik.dekoning@ckv-excelsior.nl (onder vermelding van de dubbelschiet-

partner, je team en wel/niet BBQ-en) of op de lijsten die worden opgehangen in het clubhuis.

Wat: 52e editie Dubbelschiettoernooi  

Wanneer: zaterdag 25 juni 2016 

Deelname: gratis  

Melden om: 11:30 uur  

Start: 12:30 uur  

Duur: 10 minuten per ronde 

Einde: 17:00 uur  

Start BBQ: 17:30 uur 

Kosten BBQ: pinguïns/pupillen €4,- p.p. 

overigen €6,- p.p. 

Loten: €0,25 voor fantastische prijzen 

De volgende koppels hebben zich al opgegeven: 

Martin/Robert Cristina/Julia Anouk/Dominique Wesley/Erik 

Loes/Anne Ryanne/Marco Sven/Ronald Danique/Charlotte 

Carolien/Maud Deborah/Kilian Elize/Barry Anne-Linde/Marit 

Thijs/Joris Wesley/Denise Britt/Desiree Daan/Fabian 

Buurman/Buurman Sten/Renzo Tijn/Pauline Hanna/Maaike 

Koen/Marloes Merit/Gina Demi/Dik Patricia/Goeg 

Sander/Wouter Liekke/Aniek Jikke/Ben Milou/Maarten 

Bertus/Erik Mees/Erik Dennart/Lannie Roy/Li 

Jesse/Jill Roy/Mike Inger/Romy Thijs/David 

Lucienne/Pieter Erna/Diederik Stefan/Karen Sten/Nicole 

Imre/Frans Jop/Pim Lucia/Isa Nadine/Chimene 

Iris/Nathalie Kayleigh/Jazz Nynke/Lynn Lisette/Zoë 

Pieter/Ana Pjotr/Nadana Fleur/Veerle Mark/Rik 

Wouter/Arjen Job/Simone Astrid/Marlieke Marilyn/Dieter 

De lijst is niet compleet...zorg dat je naam erop komt! Wij missen vooral de B-ers en de C-ers!

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/674-bgeef-je-op-voor-het-dubbelschiettoernooib
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Aanstaande zaterdag vanwege de voorjaarsvakantie geen korfbalcompetitie. Ook de week erna is het voor velen nog (gedeeltelijk) 

vrij vanwege Hemelvaartsdag op 5 mei, maar op zaterdag 7 mei staat er voor alle seniorenteams gewoon weer een compleet com-

petitieprogramma gepland, met belangrijke wedstrijden voor Excelsior 2, in het kader van het ontkomen aan degradatie, en voor 

Excelsior 5, in het kader van een mogelijk kampioenschap. 

De trainingen in deze komende 2 weken: 

 Excelsior 1 en 2 trainen op dinsdag 3 mei en vrijdag 6 mei 

 Excelsior 3 traint op donderdag 28 april en maandag 3 mei (mogelijk nog een 2e keer in die week) 

 Excelsior 4 en 5 trainen op donderdag 28 april en dinsdag 3 mei (mogelijk nog een 2e keer in die week) 
 

Jeugdsecretariaat  

Competitie 

De B t/m F teams hebben afgelopen zaterdag 23 april voorlopig even de laatste wedstrijden gespeeld en zullen dan de competitie 

weer hervatten op zaterdag 21 en 28 mei. Dit i.v.m. de komende feestdagen en schoolvakanties. E2 speelt ook op 17 mei om 19:00 

uit in Maasland bij ODO. 
 

Wijziging trainingstijden rond de meivakantie 

Op de zaterdagen 30 april, 7 mei (weekend na Hemelvaart en meivakantie) en 14 mei (Pinksteren) wordt er niet gespeeld door alle B 

t/m F teams. 

In de periode vanaf maandag 25 april tot en met maandag 16 mei is het meivakantie en ook Koningsdag 27 april, Hemelvaartsdag 

en Bevrijdingsdag 5 mei en 2e Pinksterdag 16 mei vallen nog eens in deze periode. De jeugdcommissie heeft t.a.v. de trainingen voor 

B t/m F in deze periode vanaf maandag 25 april tot en met 16 mei het volgende bedacht:  

 De trainingen op dinsdag 26 april, dinsdag 3 mei, donderdag 5 mei, dinsdag 10 mei zullen NIET doorgaan. 

 WEL wordt er getraind op de donderdagen 28 april en 12 mei 

De pinguïns/peuters trainen NIET op de zaterdagen 30 april, 7 mei en 14 mei. 
 

Nieuwe leden 

Emme heeft de afgelopen weken meegetraind met F1 en wil lid worden van Excelsior! Emme veel plezier bij CKV Excelsior! 
 

F1 

De afgelopen weken zijn maar liefst 4 kinderen in de F leeftijd lid geworden van Excelsior. Wij als jeugd TC zijn hier uiteraard zeer blij 

mee! Daarmee is het aantal kinderen in de F1 gekomen op 8. In overleg tussen jeugd TC, ouders en trainers hebben wij de volgende 

oplossingen bedacht om de kinderen zoveel mogelijk te laten korfballen. De F1 zal met ingang van donderdag 12 mei ook op 

donderdag gaan trainen van 18:00-19:00. In wedstrijden zal als het aantal kinderen bij de tegenpartij ook 6 is met 6 tegen 6 gespeeld 

gaan worden. De coach Maarten Taffijn heeft 2 extra oefenwedstrijden geregeld: op donderdag 28 april speelt de F1 tegen DES F2 

om 18:00; op maandag 23 mei speelt de F1 een oefenwedstrijd in Pijnacker tegen Avanti F4 aanvang 18:00. 
 

Oudertoernooi 

Afgelopen zaterdag speelde een aantal van jullie ouders een echt korfbaltoernooi! Het was gezellig en een leuk toernooi. Er waren 

maar liefst 2 teams van Excelsior. 
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Secretari(pr)aten 

Belangrijke data 

25 april t/m 16 mei: aangepaste trainingstijden (zie hierboven); er is in deze periode alleen training op 

28 april en 12 mei 

3 t/m 5 juni: Camping Excelsior 

18 juni: Schoolkorfbal  

25 juni: Dubbelschieten met aansluitend BBQ; in het clubhuis hangen lijsten om je in te schrijven. Je kunt je ook op-

geven via het inschrijfformulier op de site. 
 

Scheidsrechters 

Als je gaat fluiten, zorg dan dat je de sportlinked app hebt gedownload. Onderstaand is de handleiding opgenomen. Als je als 

scheidsrechter niet over de juiste telefoon beschikt dan is er een mogelijkheid om op een tablet in te loggen bij Excelsior. Excelsior 

heeft er 1 aangeschaft. 

Eenvoudig stappenplan aanmelden SportLinked 

Hierbij een stappenplan waarmee nieuwe mensen makkelijk de Sportlinked app kunnen activeren. Het is een andere formu-

lering van het proces dan op https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Registreren+en+inloggen. 

1. Omdat nieuwe app-accounts gekoppeld worden aan bestaande sportlinkinformatie op basis van het e-mailadres is het belangrijk 

dat het e-mailadres in sportlink klopt met hoe de nieuwe gebruikers dat in gaan vullen. Het is handig om dit eerst na te vragen 

en vervolgens door te geven aan Bart. 

2. De sportlinked app kan gedownload worden in de Android playstore of in de iPhone appstore. Dit kan door te zoeken op 

sportlinked. Windows mobile en oude mobiele systemen worden niet ondersteund. 

3. De eerste keer dat de app opstart moet er geregistreerd worden. Hierbij wordt een app-account aangemaakt en moet een wacht-

woord gekozen worden. Ter controle wordt dan een e-mail naar het adres van de gebruiker gestuurd. Deze e-mail bevat een link 

waarmee het account geactiveerd wordt. 

4. Na deze activatie kan er ingelogd worden in de sportlinked app met het e-mailadres en het gekozen wachtwoord. 

5. De eerste keer moet het app-account nog eens extra gekoppeld worden aan een persoon uit de sportlinkadministratie. Deze 

stappen staan beschreven op https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Koppelen+aan+gebruiker waarbij Excelsiorspelers altijd moe-

ten kiezen voor de "Mijn Vereniging" optie. 

Als iemand geen geschikte telefoon heeft kan hij/zij stappen 3-5 doorlopen op de telefoon van iemand anders. Er moet dan eerst 

uitgelogd worden (via Instellingen -> Uitloggen, de eigenaar van de telefoon heeft zijn eigen wachtwoord nodig om weer in te 

kunnen loggen!) en dan kan er geregistreerd worden. 

Verdere uitleg over het wedstrijdformulier staat duidelijk op https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+For-

mulier.

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/674-bgeef-je-op-voor-het-dubbelschiettoernooib
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Registreren+en+inloggen
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Koppelen+aan+gebruiker
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier
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Evenementencommissie 

American Party 

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland op 30 april 2016. 

Come and join our American Party! 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 16 jaar en ouder en kunnen 

intro's (vanaf 18 jaar) meebrengen. Deze kunnen worden opge-

geven via een mail met naam en geboortedatum naar ec@ckv-

excelsior.nl,. 

Overige regels: 

▪ Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's mee-

brengen (vooraf melden, intro's moeten 18 jaar of ouder 

zijn!). 

▪ Excelsior-leden welkom vanaf 16 jaar en ouder. 

▪ KNKV-leden welkom vanaf 18 jaar en ouder (op vertoon van 

spelerskaart). 

▪ Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toegang wor-

den geweigerd.

 

Camping Excelsior 

Om het korfbalseizoen af te sluiten, de (korfbal-)vakantie in te luiden en om alvast goed in de kam-

peersfeer te komen staat de afsluitdag dit jaar weer geheel in het teken van de camping. Sportpark 

Biesland wordt tussen 3 en 5 juni omgetoverd in één grote camping, genaamd Camping Excelsior. 

Op de camping is drie dagen lang van alles te beleven voor jong tot oud. Daarnaast zullen er het 

hele weekend door leuke activiteiten georganiseerd worden waaraan iedereen kan mee doen. Op 

zaterdagavond wordt er een besloten Excelsiorfeest gegeven. 

De camping opent haar poorten op vrijdagmiddag 17.00 uur. 

Na het ontbijt op zondag is het helaas alweer tijd om de tenten in te pakken en de camping te verlaten. Mocht je een plaatsje boeken 

op Camping Excelsior, dan zitten hier de diners, ontbijtjes, activiteiten en de entree voor het feest bij inbegrepen. 

In de komende weken zal er meer informatie over dit weekend op de site, in de Korfpraat en op Facebook verschijnen. 

Zet dit weekend alvast dik en onderstreept in de agenda!!!!! 

mailto:ec@ckv-excelsior.nl
mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijden 

Uitslagen 

19 april    

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

A3H 11270 Excelsior A2 - Albatros A3 18 9 

20 april    

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

E3J 13853 KVS/Maritiem E4 - Excelsior E4 1 2 

E3F 13635 ODO E4 - Excelsior E5 5 4 

23 april    

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

OKD 947 Excelsior 1 - Swift 1 14 22 

R1G 3954 Excelsior 2 - Swift 2 7 7 

R3T 3792 Excelsior 3 - Korbatjo 2 17 14 

R4M 3852 Excelsior 4 - Valto 4 13 21 

A1F 6945 Excelsior A1 - Avanti A1 19 19 

A3H 11271 Excelsior A2 - OZC A1 12 11 

A4Y 12619 Excelsior A3 - ALO A1 11 5 

B2M 22238 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 23 9 

B3A 11963 Excelsior B2 - Phoenix B1 10 8 

E1M 13262 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E7 20 6 

E2J 13348 Excelsior E2 - ODO E2 11 11 

E3J 13874 Excelsior E4 - KVS/Maritiem E4 1 3 

E2T 13912 Excelsior E6 - Fortuna/Delta Logistiek E1 7 7 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R6H 1431 Velocitas 5 - Excelsior 5 5 13 

B5F 12157 KZ Danaïden - Excelsior B3 11 5 

C3D 12292 KZ Danaïden - Excelsior C1 8 4 

C5E 12422 De Meervogels C4 - Excelsior C2 2 2 

D3C 13081 Pernix D3 - Excelsior D1 2 3 

E2E 13864 Avanti E8 - Excelsior E3 7 5 

E3F 13632 Dijkvogels E2 - Excelsior E5 4 2 

F3L 14165 ODO F3 - Excelsior F1 5 6 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 tot en met 4 thuis, gelukkig in een voorjaarszonne-

tje, zij het een beetje fris. 

Excelsior 4 kreeg als eerste van de rij koploper Valto 4 op bezoek, en wist deze ploeg met Jikke als invalster het grootste deel van de 

wedstrijd heel goed tegenstand te bieden. Pas in de eindfase liep Valto uit naar toch een forse overwinning met 13-21. 

Excelsior 3 ontving daarna het onderaan staande Korbatjo 2. Met Annelinde voor de nog steeds geblesseerde Danique werd in de 

loop van de wedstrijd een behoorlijke voorsprong opgebouwd.  

 

 

 

 

 

 

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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Toch werd het verschil in de eindfase door Korbatjo nog verkleind waardoor de wedstrijd toch een 

beetje spannend werd. De eindstand kwam uit op 17-14. 

Excelsior 1 en 2 speelden hierna tegen Swift 1 en 2 uit Middelburg. De voorbereiding op de wedstrijd van 

Excelsior 2 was niet ideaal. De scheidsrechter meldde kort voor het begin dat hij met autopech stond en niet zou komen. Gelukkig 

was Piet Ekelmans bereid deze belangrijke wedstrijd, na die van de E6, ook nog te fluiten. Heel erg bedankt. Omdat de shirts besloten 

hadden thuis te blijven, werd ook nog met Swift geregeld dat in de reserveshirts gespeeld zou worden. Excelsior 2 kende een heel 

slecht begin en liep tegen een 1-5 achterstand aan. Wissels voor de rust brachten al enige verbetering, maar de doelpunten vielen 

ontzettend moeizaam. In de tweede helft kwam het 2e op een 7-6 voorsprong, maar vlak voor tijd schoot Swift nog een vrije bal 

raak, zodat het 2e op een 7-7 gelijkspel bleef steken. Jammer, want de positie op de ranglijst blijft zo nog erg penibel. 

Met Elke nog geblesseerd aan de kant startte Sabine na haar wedstrijd in het 2e ook weer in de basis bij Excelsior 1. Het 1e kende 

geen goede start tegen Swift 1. Na heel korte tijd stond al een 3-13 achterstand op het scorebord. Het 1e herpakte zich wel maar 

kon dat grote verschil niet meer goedmaken en eindigde de wedstrijd met een 14-22 nederlaag. 

Excelsior 5 speelde als enige team uit, in Leiderdorp tegen het laag geklasseerde Velocitas 6. Na een onwennige 3-1 achterstand was 

het bij rust al 3-7, en werd de winst gepakt met 5-13. 
 

Junioren 

Excelsior A1 - Avanti A1 

Vandaag op een winderig en zonnig Biesland (met af en toe een speldenprikje hagel) trad onze A1 aan tegen de koploper in deze 

poule Avanti A1. De koploper die echter in de 4 wedstrijden na de zaalcompetitie nog geen overwinning had behaald (verloren van 

Fortuna A2, gelijk tegen ODO A1 en verloren van Valto A1). Terwijl Excelsior A1 juist de volle winst had weten te behalen en aan een 

mooie opmars bezig is. Dat beloofde een spannende ontmoeting te worden… en dat werd het dan ook (en nog meer). Het publiek 

van Excelsior 1 bleef nog op het terras hangen – en terecht! Anouk (knie) en Pim (verstandskiesingreep op donderdag) waren vandaag 

niet inzetbaar. Luuk was gebruind en wel weer terug van vakantie en zat er op de bank weer helemaal klaar voor. De scheidsrechter 

was de weg kwijt (bij het vinden van ‘t Veld) en de wedstrijd begon daardoor 15 minuten later. 

De A1 liet er geen twijfel over bestaan wat de bedoeling was vandaag: Do met een korte kans tekende meteen de 1-0 aan, en daarna 

trok Okker de hoofdrol naar zich toe: via 1-1, 2-1 en 3-1 (kleine kansen), 3-2 (strafworp) liepen de scores aan beide kanten lekker 

(ondanks de wind, maar dankzij het heerlijk kleine speelveld geen probleem). Tjarko nam over van zijn broer (4-2: korte kans) en 4-

3. Daarna was het tijd voor Gina’s doelpunt van afstand (5-3). Onder de paal was het behoorlijk sjorren en trekken (vooral tussen 

Okker en zijn heer, beiden met een volledig tegengestelde ‘aspect ratio’). Weer was het de heer van Okker die er weer een afstands-

schot in mikte (5-4), maar uit een strafworp wist Mart de voorsprong op twee punten te houden (6-4). Excelsior legde echt een prima 

spelletje op de mat. Er werd goed gekeken in de aanval, het spel werd aan de windzijde gehouden en ook door scherp uitverdedigen 

werd menige steal gedaan. Avanti kwam niet veel verder dan 1-schots aanvallen waardoor zij de hoop in een goede afloop langzaam 

zagen wegebben. Maarten scoorde van afstand 7-4. Daarna namen de dames het scoren weer over: via 7-5, de 8-5 door Merit 

(afstand) , de 8-6 door Avanti en de 9-6 door Char (afstand). Iedereen in de A1 kan scoren en dat werd prima uitgespeeld. Voor de 

tegenstander een crime, want: onmogelijk om accenten in de verdediging aan te brengen. En nog altijd was het nog geen rust. Nikki 

en Luuk spoorden de A1 nu aan om voor rust nog een beslissende voorsprong te forceren en dat was niet aan dovemans oren gericht: 

Maarten 10-6 (korte kans), 10-7, Merit 11-7 (wéér een doorloop!), 11-8 en Maarten 12-8 (afstandsschot). Dan toch de RUST. 

(Te??) snel na de rust pakte Excelsior het weer prima op en vergrootte heel snel de voorsprong naar 15-8! (Tjarko afstandsschot, Merit 

tikbal en Okker afstandsschot) en leek de wedstrijd gespeeld, en dat dachten de zwart/witte spelers in het veld ook. Zelfs Avanti gaf 

door body language aan er niet meer in te geloven. Donkere wolken pakten zich samen en de paraplu’s werden gepakt om de 

hagelsteentjes af te weren. Maar daar kwam dan ineens een enorm hoog en ver schot in de Avanti aanval dat er wonderbaarlijk inviel 

15-9. Hierdoor in verwarring gebracht miste Mart een stip en had de scheidsrechter de weg tot strafworpen voor Avanti gevonden. 

De Chinese roulette was begonnen en Avanti rook bloed. Drie strafworpen op rij betekende 15-12 en een volledig ontregeld Excelsior, 

dat de rust en regelmaat die het de eerste helft zo prima had laten zien, volledig kwijt was! Okker moest vakmaat Maarten keer op 

keer tot rust manen en de energie leek weg te lopen uit het team. Avanti rook een mogelijkheid en na een korte opleving door een 
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Wedstrijden 

schot van Char (16-12), was het weer de heer van Okker die zich na duw-en-trekwerk aan de verdediging 

ontworstelde en van de scheidsrechter gewoon de 16-13 en 16-14 mocht aantekenen. Via nog een schot 

werd het 16-15 en moest Excelsior oppassen niet te worden overklast. Twee geïrriteerde ploegen bleven aan 

de noodrem trekken en de scheidsrechter bleef over en weer naar de stip wijzen: 17-15 (Okker), 17-16 en 17-17 (Avanti- stippen). 

Het Excelsior publiek dat binnen aan de bar hing, kwam naar buiten en de veteranen spoedden zich ook naar het hoofdveld, aange-

trokken door het tumult in en rond het veld. Om verdere kaarten te vermijden werd Maarten vervangen door Jop, die ook van afstand 

nog de 18-17 wist binnen te schieten. Kayleigh was inmiddels ook al in het veld gekomen voor zus Do. Avanti forceerde alles naar 

binnen en wist via twee stippen zelfs op voorsprong te komen 18-19, 1 minuut voor tijd. In de gelijkmakende aanval brak Kayleigh 

prachtig door en werd in een flits aangegeven. Gehinderd en al wist ze de bal met een prachtige doorloop door de korf te krijgen. 

Heel Excelsior juichte, maar de scheidsrechter wees niet naar het midden, maar naar de stip! Mart die in alle consternatie dacht dat 

het verlies niet meer te keren was (zo vertelde hij direct na het fluitsignaal), benutte de strafworp zonder enige spanning en tekende 

daarmee de verdiende gelijkmaker aan (19-19). Avanti wilde alsnog snel de overwinningstreffer drukken, maar de scheidsrechter liet 

de uitbal nemen, dit onder weer enorme protesten van de Avanti spelers en reservebank. Het was toch definitief het einde: 19-19 en 

voelde het voor Avanti A1 als een overwinning en voor Excelsior A1 toch wel als het verlies van een punt. 

Door dit gelijkspel staat Excelsior inmiddels weer een plekje hoger: op de 3e plaats met 12 punten uit 11 wedstrijden (na Valto met 

14 pt uit 10 wedstrijden en Avanti 14 pt uit 11 wedstrijden) en gelijk met Maassluis. Behalve de zo goed als zekere degradant ONDO 

liggen alle ploegen nog heel dicht bij elkaar en zal Excelsior ook tegen Valto, ODO en tenslotte ONDO nog vol voor de winst moeten 

blijven gaan. Dat worden zeer zeker weer mooie interessante potjes, waar altijd veel te beleven is voor het publiek. Nu eerst een 

weekendje vrij. 
 

Jeugd 

Berichten uit de trainers-app 

 E2 na een spannende wedstrijd gelijk gespeeld met 11-11! Was een leuke wedstrijd om te zien met Kilian als goede invaller; Daan. 

 Poeh, nog aan het bijkomen! E6 speelt 7-7 in een leuke wedstrijd. Vorige week verloren wij met 12-6 van dezelfde ploeg. Ik ben 

trots op jullie! Lisette 

 F1 heeft haar eerste wedstrijd gewonnen! Met 5-6 van ODO! Verleden week verloren wij nog met 7-4. Wij stonden met 5-1 voor! 

Wij lieten de tegenstander terugkomen tot 5-5, maar gelukkig wisten wij te winnen met 5-6! # trotse trainer Maarten 

 B3 helaas verloren met 11-5. 

 E3 heeft met 7-5 verloren van Avanti E8. Goed gespeeld , helaas gingen een paar mooie aanvallen er net niet in. 

 De D1 heeft 2-3 gewonnen van Pernix D3! Spannende wedstrijd! Maar gelukkig net gewonnen. Op naar het kampioenschap! 

Nynke 

 E1 heeft ruim gewonnen van de tegenstander. Wij waren veel beter. Okker 

 E4 heeft 3-1 verloren. Het was een goede wedstrijd , maar de tegenstander was net iets beter. Sander 
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Opstellingen 

30 april 2016 

team opstelling reserve 

1/2 Vrij  

3 Vrij  

4 Vrij  

5 Vrij  

A1 Vrij  

A2 Vrij  

A3 Vrij  

B1 Vrij  

B2 Vrij  

B3 Vrij  

C1 Vrij  

C2 Vrij  

D1 Vrij  

E1 Vrij  

E2 Vrij  

E3 Vrij  

E4 Vrij  

E5 Vrij  

E6 Vrij  

F1 Vrij  
 

Programma 

30 april 2016 

- er zijn geen competitiewedstrijden - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Trainingsschema veld voorjaar 

 maandag dinsdag donderdag 

 kunstgras A kunstgras B kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 

18.00-19.00   E1/2/3/4/5/6 F1 D1 E1/2/3/4/5/6 D1 C1, C2 

18.30-19.30    C1, C2     

19.00-20.00     B1/B2  S3 B1/B2 

19.00-20.30   A1, A2   A1, A2   

19.30-20.30     A3, B3 B3  A3 

20.00-20.30    POP 1E SELECTIE     

20.00-21.30 S3        

20.00-21.00  Recreanten       

20.30-21.30    S5 S4  S5 S4 

20.30-22.00   S1/S2   S1/S2   

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

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok. 
 

Oudertraining veld voorjaar 

datum trainer(s) 

maandag 25 april 2016 Sharmaine, Joyce 

maandag 2 mei 2016 Simone 

maandag 9 mei 2016 Bertjan, Lisanne 

maandag 16 mei 2016 2e Pinksterdag 

maandag 23 mei 2016 Job, Jill 

maandag 30 mei 2016 Erik 

maandag 6 juni 2016 Bertjan, Lisanne 
 

 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  36 15 

 

Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

30 april 2016 Feest Junioren/Senioren: American Party 

23 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

28 mei 2016 Reünie Excelsior 

3-5 juni 2016 Camping Excelsior 

18 juni 2016 Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni 2016 Reservering ROC Mondriaan 

25 juni 2016 Dubbelschiettoernooi 

8 juli 2016 Reservering Familie Heemskerk 

11 juli 2016 Reservering DVA (11-15 juli) 

18 juli 2016 Reservering DVA (18-22 juli) 

8-10 augustus 2016 Reservering Zomerkamp Korfbalstars 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Schoonmaakrooster 

6 mei 20 mei 27 mei 3 juni 

Rachelle Janssen Wouter Kamps Janna Buitenrust Job van den Berg 

Ans van Doormaal Sander Rensen Omar van Bunnik Erik vd Kramer 

Joris Timmerman Joyce Dijkgraaf Renate van Vliet Marloes van Egdom 

Jikke Been Leanne Ruitenbeek Veerle Muller Marijn Muller 

Hanna van Dam Femke Rijpkema Josanne van der Spek Dingeman Pel 

Jazz Heemskerk Lonneke van halem Geeske van Batenburg Rik Schrier 

Isabella van der Mast Danniele Razab-Sekh Indi Jorritsma Daan Timmerman 

10 juni 17 juni 24 juni  

Vito Heemskerk Simone Ruitenbeek Nathan op den kelder  

Jazz Heemskerk Roy van Leusden Kelly de Koning  

Sanne Kleiborn Denise Glaser Fabian Mastenbroek  

Myrte Sevinga Noa Jorritsma Jesse Dirkzwager  

Jasper Koops Fleur van der Burgh Linda van der Burgh  

Robin de Roo Gijs Netto Wesley Timp  

Stephanie Dijkgraaf Isabella van der Mast Reinier Koole  

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

