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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 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIE S  

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 M EDIA  

   

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 

zie e-mailtuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

Elke Reurings  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

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. 

 

Redactiepraat 

Hoewel velen van ons zich momenteel ergens op een 

zonnige plek (waarschijnlijk in de eigen tuin) vertoeven, 

wellicht zachtjes schommelend in een hangmatje, nippend aan een glaasje met iets 

lekkers erin, mijmerend over een zwoele zomer waar we de afgelopen dagen een 

voorproefje van hebben gehad, werd er afgelopen zaterdag ook serieus en hard 

gekorfbald door de senioren- en juniorenteams. Met zeer afwisselend resultaat. 

Want hoewel het voor ons Excelsiorhart een zeer hard gelag is dat ons vlaggenschip 

volgend veldseizoen definitief zal zijn afgezakt naar de Eerste Klasse is de blijdschap 

voor Excelsior 5 met het behalen van het kampioenschap er niet minder om. Op dit 

moment nog eventueel gedeeld kampioen, maar met minimaal een gelijkspel op 

21 mei tegen hekkensluiter Fiks 5 is het vijfde de enige, echte kampioen! Komt 

goed, zoals het gezegde gaat. 

Willeke, Janna, Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne, Erik, Job, Lars, Thijs, Wesley en 

redactiemaatje Nathan, van harte gefeliciteerd! In de Korfpraat van 21 mei plaatst 

de redactie graag jullie kampioensfoto. 

De wedstrijduitslag van A1 doet vermoeden dat er in De Lier een thrillerwedstrijd 

heeft plaatsgevonden. Maar Pieter vertelt ons hier een ietwat genuanceerder ver-

haal. Laten we het erop houden dat het heul erg warm was… 

Camping Excelsior… HÉT afsluitfeest dat je niet mag missen. De evenementencom-

missie zal er alles aan doen om alle campinggangers een onvergetelijk weekend te 

bezorgen. Camping Excelsior heeft de allure van Kamp, de gezelligheid van Kamp 

en de sfeer van Kamp. Een soort Kamp dus… maar dan dichterbij ;) 

Het Dubbelschiettoernooi, nog zo’n feest dat eigenlijk niet gemist mag worden. 

Met nu al 136 ingeschreven schutters en bijna 100 aangemelde bbq’ers moet het 

wel een feest worden op 25 juni. 

Tot slot: 

▪ Komende zaterdag een korfballoze dag (behalve dan voor hen die aan het DES 

Pinstertoernooi meedoen)’; 

▪ Beter te vroeg dan te laat, dus Jos meldt hier alvast de ingedeelde KNKV/inkoop 

scheidsrechters voor 21 mei; 

▪ Op 21 mei strijden maar liefst 4 jeugdteams om de prijzen. Kom ze aanmoedi-

gen! 

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  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ Exce l s ior  1  deg radeert  naar  de  

Ee rs te  K l asse  

▪ Asp i ranten  en  pup i l l entoernooi  

▪ Ui tnod iging  a lgemene  

l edenvergader ing  

▪ Dubbel sch ie t toernooi  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Evenementencommissie  

▪ Camp ing  Exce l s ior  

Wedstri jden  

▪ Ui t s l agen  

▪ Wedst r i jdve rs l agen  

▪ Opste l l i ngen  

▪ Programm a  

▪ Sche ids rech te r sschema  

Train ingschema’s  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i t e i t enka lender  

▪ Schoonm aakro os te r  
 

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: George de Ruiter 

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, Pieter 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

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

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

Praatjes en mededelingen 

Excelsior 1 degradeert naar de 

Eerste Klasse 

Met het verlies tegen GKV/Economics is Excelsior 1 officieel gedegradeerd uit de 

Overgangsklasse en komt het volgend jaar uit in de Eerste Klasse. De ploeg van 

trainer Denise Bezemer heeft twee wedstrijden voor het einde geen zicht meer op 

handhaving in de Overgangsklasse. 

Een jaar na het kampioenschap in de Eerste Klasse en promotie naar de Overgangs-

klasse heeft Excelsior zich niet kunnen handhaven. Het najaar begon Excelsior 1 nog 

redelijk aan het veldseizoen. In een aantal wedstrijden kon de ploeg goed meeko-

men en verloor het maar nipt. Na het teleurstellend verlopen zaalseizoen verloor 

Excelsior 1 al zijn wedstrijden op het veld kansloos. 

Volgend jaar zal de ploeg onder leiding van onze nieuwe trainer/coach Frank Dams-

huizer weer beginnen in de Eerste Klasse en zal de ploeg hard moeten werken om 

bovenin mee te spelen. Nu rest alleen nog het redden van de eer in de Overgangs-

klasse C en het pakken van de eerste punten dit veldseizoen. Dat moet dan gaan 

gebeuren tegen titelkandidaat Tempo en Tjoba. 
 

Aspiranten en pupillentoernooi  

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

toernooi. 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, Weidevogels, Valto, KZ 

Danaïden, ONDO, Phoenix, Merwede en NIO zich al ingeschreven met in totaal 115 

teams!  

Erik de Koning en Nicole Buis 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering   

Alle leden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenver-

gadering, 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 verhinde-

ring graag de secretaris schriftelijk of mondeling berichten. Zonder tegenbericht 

rekenen wij op uw aanwezigheid. Tot 23 mei!  

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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? 

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 in het clubhuis; deze lijsten zullen met de digitale aanmeldingen worden bijge-

werkt! 

Ook indien je niet gaat dubbelschieten ben je van harte welkom voor aanmoediging langs de kant en bij de BBQ. 

 

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 Lucía/Isa Nadine/Chimene 

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

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

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

Noa/Myrthe Demi/John Timon/Dirk Denise/Johan 

Joshua/Nico Judith/Wilfred Ryan/Robertjan Linda/Ron 

Berry/Albert Sander/Sander Okker/Mart Dingeman/Marijn 

 

 

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

senioren/junioren hebben maar liefst 36 koppels zich al opgegeven! Wij streven naar 5 poules met 8 

deelnemers bij de senioren/junioren. 

Bij de pupillen D/E en F hebben wij ook nog ruimte! Geef je op! 

Na afloop is er een overheerlijke BBQ. Ouders, jullie kunnen je ook aanmelden voor alleen de BBQ! 

BBQ’ers: 

Anouk Dominique Bertus Erik Liekke Aniek 

Wesley Erik Dennart Lannie Lucía Isa 

Jikke Ben Roy Li Nadine Chimene 

Sven Ronald Jesse Jill Iris Nathalie 

Danique Charlotte Marilyn Dieter Kayleigh Jazz 

Anne-Linde Marit Daan Fabian Mark Rick 

Thijs Joris Imre Frans Wouter Arjen 

Buurman Buurman Jop Pim Noa Myrthe 

Koen Marloes Nynke Lynn Wesley Denise 

Merit Gina Fleur Veerle Timon Dirk 

Hanna Maaike Job Simone Sander Wouter 

Patricia Goeg Omar Marlieke Cristian Bob vd L 

Ryanne Marco Henk Margreet Rob B Andrea V 

Maud Carolien Micha Jayden Cristina Julia 

Kilian Deborah Marloes Erik Rebecca Roy 

Sten Renzo De Ruiter De Ruiter De Ruiter Mike 

Demi Dik Elize Barry Sten Nicole 

Zoë Lisette Tijn Pauline Demi John 

Pieter Ana Milou Maarten Britt Desiree 

Pjotr Nadana Mees Erik Stefan Karen 

Inger Romy Thijs David  Denise Johan V 

Joshua Nico Judith Wilfred Sander Sander 

Elvira Lise Mart Okker Robertjan Ryan 

Joyce Berry Alber Jorrith Gerrie D Fam Dieteren 

Dingeman Marijn     

 
(*) voor de nieuwsgierigen onder ons: in 1964 werd voor de eerst keer het Dubbelschiet-toernooi georganiseerd.  

Het evenement waar -uit betrouwbare bronnen vernomen- "de hele vereniging op af kwam", werd jaarlijks op Koninginnedag 30 

april gehouden. In die jaren werd er ook nog 1 tegen 1 geschoten, zodat er op die dag één senioren scherpschutter overbleef. Enkele 

namen van gevreesde en alom geprezen (duo)scherpschutters:  

(1975) Lilian Cieraad, Jan Heemskerk, (1964) Wim de Jager, (1984) Lucienne Wibier en Wilfred de Koning, (1984) Linda en Marloes 

Heemskerk, (1985) Lou vd Spek, Ronald de Vreede en Gerdien Wagemakers, (1990) Karel 't Mannetje/Anke Sjerp, (1991) Piet en Dieke 

Ekelmans, Sander Verschoor, Jorrith Ekelmans, Robert Jan Heemskerk, Frank en Johan, (2014) Elke en Kelly, (2015) Wouter en Sander.  
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Secretari(pr)aten 

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 

Veldcompetitie 

Net als afgelopen zaterdag zullen de B t/m F teams komende zaterdag niet spelen. Ze 

hervatten de competitie weer op zaterdag 21 en 28 mei. Dit i.v.m. de komende feestda-

gen en schoolvakanties. E2 speelt ook op 17 mei om 19:00 uit in Maasland bij ODO. 
 

Wijziging trainingstijden rond de meivakantie 

Op de zaterdagen 14 mei (Pinksteren) wordt er niet gespeeld door alle B t/m F teams. 

In de periode vanaf maandag 8 mei tot en met maandag 16 mei is het meivakantie en 

ook 2e Pinksterdag op 16 mei valt in deze periode. De jeugdcommissie heeft t.a.v. de 

trainingen voor B t/m F in deze periode vanaf maandag 8 mei tot en met 16 mei het 

volgende bedacht:  

 De training op dinsdag 10 mei zal NIET doorgaan. 

 WEL wordt er getraind op donderdag 12 mei 

De pinguïns/peuters trainen NIET op zaterdag 14 mei. 
 

Belangrijke data 

8 mei t/m 16 mei: aangepaste trainingstijden (zie hierboven); er is in deze periode 

alleen training op 12 mei 

3 t/m 5 juni: Camping Excelsior 

18 juni: Schoolkorfbal  

25 juni: Dubbelschieten met aansluitend BBQ; je kunt je opgeven via de 

lijsten die in het clubhuis hangen of via het inschrijfformulier op 

de site. 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/674-bgeef-je-op-voor-het-dubbelschiettoernooib
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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Secretari(pr)aten 

Kampioenswedstrijden zaterdag 21 mei 

Meervogels B2 - Excelsior B2  10:00  Zoetermeer 

Excelsior C2 - SEV C1  10:30  Biesland 

Excelsior D1 - VEO D3   9:30  Biesland 

Velocitas E7 - Excelsior E1  10:00  Leiderdorp 

Standen per 1 mei 2016: 

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

1 Excelsior B2 4 6 3 1 0 33 29 4 

2 De Meervogels B2 3 4 2 1 0 24 22 2 

3 ODO B1 3 2 1 2 0 26 28 -2 

4 Phoenix B1 4 2 1 3 0 29 33 -4 

 

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

1 Excelsior C2 4 6 2 0 2 17 10 7 

2 De Meervogels C4 4 4 1 1 2 16 14 2 

3 ALO C2 3 2 1 2 0 13 21 -8 

4 SEV (L) C1 3 2 1 2 0 12 13 -1 

 

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

1 Excelsior D1 4 8 4 0 0 32 16 16 

2 VEO D3 4 5 2 1 1 23 15 8 

3 Velocitas D3 4 2 1 3 0 15 29 -14 

4 Pernix D3 4 1 0 3 1 12 22 -10 

 

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

1 Excelsior E1 4 8 4 0 0 76 22 54 

2 Avanti (P) E6 3 4 2 1 0 28 29 -1 

3 Velocitas E7 3 2 1 2 0 34 37 -3 

4 Fortuna/Delta Logistiek E7 4 0 0 4 0 26 76 -50 
 

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 één 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. 

https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Registreren+en+inloggen
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3. De eerste keer dat de app opstart moet er geregistreerd worden. Hierbij wordt een app-account 

aangemaakt en moet een wachtwoord 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+Formulier 
 

https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Koppelen+aan+gebruiker
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier
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Evenementencommissie 

Evenementencommissie 

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 en deze sluiten na het ontbijt op zon-

dag. Mocht je een plaatsje boeken op Camping Excelsior, dan zitten hier de diners, ontbijtjes, activiteiten en de entree voor het feest 

bij inbegrepen. 

De evenementencommissie nodigt jou met je familie graag uit om te komen kamperen op Camping Excelsior! 

Er is keuze uit drie arrangementen: 

 

Opgeven doe je via het formulier op de site! 

 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/686-bcamping-excelsior-3-tm-5-junib
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Wedstrijden 

Uitslagen 

7 mei 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R4M 4134 Excelsior 4 - Avanti 5 13 21 

R6H 1514 Excelsior 5 - De Meervogels 5 11 10 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

OKD 1038 GKV/Enomics 1 - Excelsior 1 26 14 

R1G 4122 Korbis 2 - Excelsior 2 13 14 

R3T 4048 NIO 2 - Excelsior 3 12 14 

A1F 7012 Valto A1 - Excelsior A1 8 9 

A4Y 12527 ALO A1 - Excelsior A3 15 10 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag in een vreemd weekeinde, midden in de meivakantie met feestdagen en 

ook nog ineens met flink hoge temperaturen, toch een vol programma aan seniorenwed-

strijden. 

Excelsior 4 en 5 speelden thuis, waar het 4e met Marloes en Koen uit A2 een halve wedstrijd 

in de basis, in de eerste helft een prima gelijk opgaande wedstrijd speelde tegen Avanti 5. In 

de tweede helft leek het jongere Avanti beter bestand te zijn tegen de warmte, en liepen de 

bezoekers alsnog uit naar een 13-21 overwinning. 

Excelsior 5 speelde daarna alweer de derde kampioenswedstrijd van het seizoen, en wel te-

gen de lastige directe concurrent De Meervogels 5. Na de eerste helft was het 8-4 en leek er 

geen vuiltje in de lucht. Maar twee hele goede wissels bij De Meervogels maakten het toch 

ineens moeilijk voor het 5e, en het werd nog erg spannend in de 2e helft waarin de doelpun-

ten moeilijk vielen. Met 11-10 werd de winst toch binnengesleept, waardoor een gedeeld 

kampioenschap in elk geval zeker is. In de laatste 2 wedstrijden kan het 5e ook als enige op 

de eerste plaats blijven. 

Excelsior 3 ging op bezoek bij NIO 2 in Rotterdam. Omdat Danique na enkele weken enkel-

blessure weer ging spelen was het heel fijn dat Myrte op het laatste moment als reserve mee 

wilde, en ook een halve wedstrijd kon spelen. Het 3e kwam op een ruime voorsprong, en liet 

de teugels in de tweede helft wat vieren waardoor het 12-14 werd. 

Ook Excelsior 1 en 2 speelden dus uit. Bij Excelsior 1 is Elke nog steeds geblesseerd, en ge-

lukkig wilde Imre van De Lier ‘even’ naar Gorinchem rijden, zodat Merit na haar wedstrijd in 

A1 ook nog een bijna hele wedstrijd in het 1e kon invallen, en Okker en Charlotte als reserves aanwezig waren. De strijd om de 1e 

plaats is in de poule van Excelsior heel heftig; inmiddels staan 3 ploegen gelijk bovenaan. GKV is één van die drie en dat verschil werd 

in de wedstrijd duidelijk in cijfers uitgedrukt. Het 1e stond bij rust al met 15-4 achter, en kon in de tweede helft wel bijblijven, maar 

moest opnieuw met 26-14 een dikke nederlaag slikken. 

 

 

 

 

 

 

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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Voor Excelsior 2 was de wedstrijd tegen hekkensluiter Korbis 2 in Waddinxveen heel belangrijk. Gelukkig 

kon Lisanne weer beschikbaar zijn als reserve na haar kaakoperatie. Een gelijk opgaande wedstrijd, waarin 

het 2e wel de betere ploeg was, maar heel veel kansen miste, kreeg een bijzonder spannend slot, waarin Ex-

celsior een strafworp miste, maar Lisanne uiteindelijk de winnende treffer erin schoot. Eindstand 13-14. De strijd is overigens nog 

lang niet gestreden, want het 2e heeft met 2 wedstrijden te gaan wel 2 punten voorsprong op Tempo 2, maar dat is de tegenstander 

over 2 weken. 

Aanstaand weekeinde is er geen competitie omdat het Pinksteren is, en er dus hele andere activiteiten op het programma staan. 

Met Excelsior 1 en 4 intussen officieel gedegradeerd, Excelsior 3 veilige middenmoter, en Excelsior 5 het alleen kampioenschap 

eigenlijk niet meer kan ontgaan, kan alle aandacht uitgaan naar Excelsior 2, dat bij winst zeker is van behoud van de reserve 1e klasse. 

NB: bij gelijk eindigen in de reserveklassen beslist in eerste instantie het onderling resultaat! 

Willeke 
 

Junioren 

Valto A1 - Excelsior A1 

In het weekend dat de Giro d’Italia in Nederland startte en Nederland het warmste plekje van Europa was (!!), moest onze A1 onder 

een stralend blauwe lucht bij 25 graden aantreden tegen lijstaanvoerder Valto A1 in De Lier. 

Onze A1 is met een prima opmars bezig in de tweede veldcompetitie en heeft hierin nog geen wedstrijd verloren. Twee weken 

geleden werd thuis nog tegen (toen) lijstaanvoerder Avanti A1, na een ongelooflijk wedstrijdverloop, met 19-19 gelijkgespeeld. Van-

daag dus weer een topper, nu uit in De Lier. Ik herinner me nog een hele harde oefenwedstrijd eerder dit seizoen in de stromende 

regen, waarbij de scheidsrechter voortijdig het veld verliet. Vandaag zou dit allemaal anders gaan. Op de bank: Jikke, Jazz en Pim. Do 

was afwezig vanwege droevige omstandigheden. 

Na een prima opening van Excelsior: Anouk vrije bal (0-1) en Merit afstand (0-2), leken beide ploegen na de eerste inspanningen 

volledig door de hitte bevangen. Er werden maar sporadisch kansen gecreëerd en het regende foute passes (vooral aan Valto-zijde). 

De Excelsiormannen Mart en Tjarko hanteerden de noodrem en Valto kon via het benutten van de strafworpen toch gewoon blijven 

aanklampen (2-2). Ook Valto zocht het in het onreglementair ontregelen van de aanval en via Anouk vrije bal (2-3) en Mart strafworp 

(2-4) kon Excelsior toch weer op voorsprong komen. De rest van de eerste helft was eigenlijk Excelsior-A1-onwaardig. Het was ei-

genlijk vervelend saai met totaal geen scores. En dat terwijl iedere Excelsior A1 wedstrijd garant staat voor veel vermaak. Gina ging 

voor de tigste keer door haar linkerenkel (zelfs met brace, sterkte!!!) en werd vervangen door Jazz; maar, hoewel ze een prima wed-

strijd speelde, kon ook zij de swing er nog niet in brengen. Vooral Valto was geen schim van de ploeg die we eerder dit seizoen 

zagen. De frustraties namen aan hun zijde steeds verder toe. Ook de door de duidelijk leidende scheidsrechter ingevoerde drinkpau-

zes konden tactisch geen verbetering brengen. Excelsior kreeg via een strafworp de kans om verder afstand te nemen, maar dit lukte 

helaas niet. Net voor rust was het dan toch Okker die de ruststand op 2-5 bracht.  

Na de rust leek Valto als herboren uit de kleedkamer te komen. Aangespoord door het thuispubliek probeerde men (nu met wind 

mee) de schwung weer terug in de ploeg te brengen. De Excelsiorverdediging wist dit echter aanvankelijk prima te pareren. Het wist 

zelfs de voorsprong nog naar 2-6 te brengen via een Do-achtige actie van Char (schot). Maar plotseling vlogen er twee afstands-

schoten in de Valto-aanval (4-6) en leek het vertrouwen bij hen weer terug te komen. In de Valto-verdediging was het vertrouwen er 

echter nog niet en moest men weer een strafworp toestaan. Okker scoorde weer solide: 4-7. Nu brak er een periode aan met veel 

acties naar binnen en daarmee noodremacties: 5-7 Valto (strafworp); 5-8 Mart (strafworp); 6-8 (strafworp Valto). Maarten werd ver-

vangen door Pim, die, hoewel nog onder de antibiotica, toch inzetbaar was. Valto zette alles op alles en kwam via weer een strafworp 

dichterbij 7-8 en zelfs op gelijke hoogte via een afstandsschot. Daarna haalde de Excelsior-verdediging met solide verdedigen, geen 

noodremacties en zelfs regelmatig een steal, de frustratie bij Valto weer terug naar boven. In de aanval kon Excelsior ook geen vuist 

meer maken. Hoewel, Tjarko en zijn tegenstander kregen het nog even met elkaar aan de stok, maar de scheidsrechter loste het 

professioneel op (hulde!). Het leek op een gelijkspel uit te lopen maar de sportieve revanche was voor Tjarko, die met een mooie 
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one-hander de stand nog een keer in het voordeel van Excelsior bracht: 8-9. De Valto-aanval werd geen 

echte kansen meer toegestaan, zodat dit tevens de eindstand werd. Zo werd het in de tweede helft toch 

nog een wedstrijd ‘onze A1 (spektakel)waardig’ ! En daarbij nog steeds, na de zaal, de ongeslagen status 

behouden! Een prima prestatie.  

Uit de andere uitslagen bleken deze punten niet alleen goed voor de 3e plaats (met 14 punten), twee punten achter Valto A1 en 

Avanti A1 (beiden met 16 punten), maar ook belangrijk om degradatie te ontlopen. Fortuna A2 staat met 10 punten (dus maar 4 

punten minder) nog op een degradatieplek. 

Gezien het programma van de laatste twee speelrondes heeft Valto A1 het makkelijkste programma en zal waarschijnlijk wel kampi-

oen worden. Excelsior A1 speelt nog uit tegen ODO A1 en thuis tegen ONDO A1. De strijd om de tweede degradatieplek (naast 

ONDO A1) is nog ongemeen spannend. Eerst nog een vrij Pinksterweekend. 

Ook beginnen komende donderdag de eindexamens op de middelbare scholen: alle kandidaten heel veel succes gewenst!!! 

Pieter 
 

Jeugd 

- deze week geen wedstrijden, dus geen verslagen - 
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Opstellingen 

14 mei 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

14 mei 2016 

- er zijn deze week geen competitiewedstrijden - 

Scheidsrechtersschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 21-05-2016 C2L 22610 DES (D) C1 - De Meervogels C2 12:30 Inkoop Micke Vrolijk Sportpark Biesland, 5K40 (dkc) 

za. 21-05-2016 R2H 4229 Velocitas 2 - SDO/VerzuimVitaal 3 14:00 KNKV Jos van Velzen Sport- en recreatiepark De Bloemerd, 1aK60 

za. 21-05-2016 3K 1079 VIOS (W) 1 - Zaamslag 1 16:00 KNKV Wouter le Comte Sportpark De Vier Heulen, 1G 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Trainingschema’s 

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 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 
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Kalenders en roosters  

Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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 

20 mei 27 mei 3 juni 10 juni 

Wouter Kamps Janna Buitenrust Job van den Berg Vito Heemskerk 

Sander Rensen Omar van Bunnik Erik vd Kramer Jazz Heemskerk 

Joyce Dijkgraaf Renate van Vliet Marloes van Egdom Sanne Kleiborn 

Leanne Ruitenbeek Veerle Muller Marijn Muller Myrte Sevinga 

Femke Rijpkema Josanne van der Spek Dingeman Pel Jasper Koops 

Lonneke van halem Geeske van Batenburg Rik Schrier Robin de Roo 

Danniele Razab-Sekh Indi Jorritsma Daan Timmerman Stephanie Dijkgraaf 

 Roxanne Hoekstra   

17 juni 24 juni   

Simone Ruitenbeek Nathan op den kelder   

Roy van Leusden Kelly de Koning   

Denise Glaser Fabian Mastenbroek   

Annebertien Bontekoe Jesse Dirkzwager   

Noa Jorritsma Linda van der Burgh   

Fleur van der Burgh Wesley Timp   

Gijs Netto 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
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