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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   

Junioren A scheidsrechters   

vacant   

Junioren A autorijders 
Telefoon nr in email 

versie 
 

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. 

 

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  

   

 

Dit weekend werd onder een lekker zon-

netje de laatste competitie ronde ge-

speeld. Voor sommige temas stond er 

niks meer op het spel behalve de spor-

tieve eer. Voor een aantal was het nog 

een kans om de titel binnen te halen.  

D1 van harte gefeliciteerd met het kam-

pioenschap! 

De D1 kon meteen aansluiten bij de hul-

diging van de kampioenen. Dit veld sei-

zoen zijn de E1, D1, C2, A3 A2, en Excel-

sior 5 kampioen geworden. 

De competitie zit er op, het seizoen nog 

niet. Lees maar verderop in de korfpraat 

wat er deze zomer nog te doen is bij Ex-

celsior. Hopelijk doen jullie allen mee! 

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
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Carol ien  Noor lander  en  Margreet  

Ha lbe  ondersche iden  

▪ Asp i ranten  en  pupi l lent oern ooi  

▪ Dubbe l sch ie t t oernoo i  

▪ Schoolkor fba l  2016  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

▪ Camping  Exce ls io r  wordt  a f s lu i tdag!  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

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: Jan Smit en Leo Schouten 

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, Job, Gerrie 

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 

Carolien Noorlander en Mar-

greet Halbe onderscheiden 

Tijdens de jaarlijkse algemene le-

denvergadering heeft het be-

stuur Carolien Noorlander en 

Margreet Halbe onderscheiden. 

Carolien ontving na mooie woor-

den van voorzitter Leen van den 

Hooff uit handen van voorgan-

ger Juan Zondervan de Jaartro-

fee. Margreet werd door het be-

stuur aan de leden voorgedragen 

als Lid van Verdienste, dit werd 

door de leden uiteraard direct 

geaccepteerd. 

Carolien ontving de trofee naar 

aanleiding van haar jarenlange 

inzet voor de bemanning van 

onze bar. Carolien zorgt er al ja-

ren voor dat de barbezetting op 

en top geregeld is. Carolien nogmaals dank voor al je inzet!  

Margreet werd voorgedragen als Lid van Verdienste dankzij haar jarenlange inzet 

voor verschillende zaken bij Excelsior. Zo zorgt Margreet er al jaren voor dat de 

producten die worden verkocht achter de bar altijd op voorraad zijn. Hiernaast doet 

zij nog veel meer voor Excelsior en is zij terecht beloond met deze mooie onder-

scheiding.  

Dames, bedankt voor jullie inzet! 
 

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 GKV en NIO zich al ingeschreven met in totaal 

119 teams!  

Erik de Koning en Nicole Buis 
 

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 

Fenna/Erica Janna/Roxanne Gijs/Paul Sanne/Robin 

Leanne/Robbert Demian/Beau/Fleur El/Anneke Wouter/Jadranka 

Abel/Mirre Victor/Jonas   

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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Praatjes en mededelingen 

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 39 koppels zich al opgegeven! Wij streven naar 5 poules met 8 

deelnemers bij de senioren/junioren. Dus wie wordt koppel 39 en 40? Koppels die nummer 41 en verder zijn, 

zullen op de reservelijst worden geplaats omdat het qua programmering dan goed uitkomt. Bij 6 koppels senioren/junioren of meer 

op de reservelijst kan een nieuwe poule worden gemaakt! 

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: 

Elize Robbert Lisanne Wouter Gijs Myrthe 

Barry Patricia Danique Robin Wouter Nynke 

Britt Hanna Henk Fleur Mees Jadranka 

Desiree Pjotr Margreet Beau Erik Pim 

Willeke Malika Nathalie Demian Marit Marlieke 

Lucia Inger Jazz Buurman Buurman Milou 

Cristhian Gerrie Lynn Sanne Wesley  Maarten 

Cristina Fam Marloes Erik Carolien Joris 

Daan Joyce Robertjan Petra Arjen Wesley  

Thijs Koen Ryanne Riet Dingeman Hans 

Gina Marloes Linda Wilfred Charlotte Pauline 

Rob Jesse Vito Wilco Anne=Linde Dennart 

Okker Sten Merit Jill Demi Johan 

Jikke Zoë Iris Frans Dik Andrea 

Job Lisette Alber Erik Elvira Dominique 

Nicole Denise Rick Timon Lisette Kayleigh 

Wilco Jorrith Nico Bob Sander Imre 

Leon Piet E Roxanne Dirk Robin Romy 

Erica Micha Pieter Roy Simone Sander 

Fenna Jayden Ana Ryanne Leanne Anouk 

Sten Kilian Lannie Marco Liekke Sven 

Renzo Deborah Sander Erik Fam Ronald 

Tijn Maud Aniek Rebecca Fam Piet W 

Wouter Denise Mark David Fam Tineke W 

Jop Nadine Judith Joshua Demi Maaike 

Mart Mirre Daan Fabian John Juan 

Bertus Abel Stefan Ben Chimene Julia 

Janna Victor Karen Veerle Roy Johan Z 

Omar Jonas Isa Marijn Mike Ineke Z  

Fleur Martine Noa Paul Berry   

(*) 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 Wa-

gemakers, (1990) Karel 't Mannetje/Anke Sjerp, (1991) Piet en Dieke Ekelmans, Sander Verschoor, Jorrith Ekelmans, Robert Jan Heems-

kerk, Frank en Johan, (2014) Elke en Kelly, (2015) Wouter en Sander.  
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Praatjes en mededelingen 

Schoolkorfbal 2016 

Zaterdag 18 juni is het weer zover. Voor de 62ste keer wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Nu 

ben ik nog op zoek naar een aantal vrijwilligers om een keer training te geven, te coachen of een paar wedstrijdjes te willen fluiten. 

Excelsior geeft training aan de Bron (7 teams), Max Havelaar (5 teams), Titus Brandsma (2 teams), Talent (2 teams), Prins Mauritsschool 

(7 teams), Bernadette Mariaschool (3 teams). Op de toernooidag zullen wij bovenstaande teams ook coachen. Het gaat om 26 teams. 

Ook hebben wij 8 scheidsrechters nodig die op de toernooidag een aantal wedstrijden willen fluiten. 

Je kan je bij mij opgeven via nicole.buis@ckv-excelsior.nl Wie volgt?? 

De trainingsdagen zijn 8 en 15 juni. Schoolkorfbal is zeer belangrijk voor Excelsior. Ieder jaar komen er door het schoolkorfbal weer 

nieuwe leden bij. Laat ze zien hoe leuk Excelsior is! 

Onderstaande leden hebben zich reeds aangemeld voor trainen geven: 

8 juni training 15 juni training 18 juni coach 18 juni fluiten 

Rachelle Jikke Marco & Juan Vito 

Marit Marit Marit Job 

Jikke Okker Sven Bert Jan 

Pauline & Deborah Denise & Wesley Denise & Wesley Elke 

Renzo Lisette Pauline & Deborah Erik vd Kramer 

Okker? Marco & Juan Renzo  

Lisette Sven Malika  

Denise & Wesley Lisanne -kleintjes Myrte & Noa  

Marco & Juan Pauline & Deborah   

Sven Renzo   

Ans Malika   

Malika Myrte & Noa   

Myrte & Noa    
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Trainingen juniorenteams komende weken 

Vanaf deze week zijn er tot eind juni trainingen voor de teams A1, A2 en A3 op de donder-

dagen van 19.30 – 20.30 uur. Vanaf volgende week zullen ook de spelers die uit de B door-

stromen naar de A daarbij aansluiten. 

Aanstaande dinsdag 31 mei spelen Excelsior 5 en Excelsior A2 een trainingswedstrijd tegen 

elkaar, om 19.45 uur. 
 

Jeugdsecretariaat  

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 13 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, 

zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust mee naar de 

training.  
 

Nieuwe leden 

Afgelopen week heeft Guusje meegetraind bij de E. Guusje veel plezier bij Excelsior.  
 

Vriendjes/vriendinnetjestraining F 

Op donderdag 9, 16, 23 en 30 juni wordt er getraind in de nieuwe trainingsgroepen met oa 

de F. Op deze dagen mag je ook een vriendje en vriendinnetje meenemen om ze kennis te 

laten maken met korfbal. Als je een vriendje of vriendinnetje wilt meenemen: laat dit dan 

weten aan Maarten Taffijn. Maarten kan dan zijn trainingen aanpassen op het aantal kinderen 

dat aanwezig is! De trainingen zijn van 18:00-19:00. 
 

Trainingen 

Op 2 juni wordt er in de oude teams getraind. (dus geen training op dinsdag 31 mei). Vanaf 

donderdag 9 tot en met donderdag 30 juni zal in de nieuwe trainingsgroepen worden ge-

traind.  
 

Belangrijke data 

4 juni: Afsluitdag 

8 en 15 juni: Schoolkorfbaltrainingen tussen 18:00-20:00 

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.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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Secretari(pr)aten 

Driekamp bij Maassluis op zaterdag 11 juni 

Op zaterdag 11 juni zullen wij deelnemen aan een driekamp bij Maassluis in Maassluis met de B tm E 

teams. Omdat Maassluis C1 naar het NK C 1 gaat, zal voor een deel van de teams de driekamp niet doorgaan. Op dit moment is dit 

nog onduidelijk.  
 

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. 

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+Formulier  

 

Terugblik seizoen voorjaar 2016: 

De B1 moest Avanti B1 voor laten gaan in de standen. De B2 streed tot het laatste moment om het kampioenschap maar helaas wist 

Meervogels B2 kampioen te worden. De B3 had nog 6 spelers/speelsters en met een blessure moesten er iedere week minimaal 4 

invallers worden gezocht. Gelukkig waren de C1-C2-B2-A3’ers bereid om in te vallen. Nog bedankt hiervoor! De eerste twee wed-

strijden werden gewonnen maar daarna werd 3 keer verloren. 

De C1 was zowel op het veldnajaar als in de zaal kampioen geworden en werd hierdoor ingedeeld in de C3 klasse. Ondanks dat 

wedstrijden gewonnen konden worden, vielen de uitslagen steeds in jullie nadeel uit. De C2 was in de zaal een nieuw team en werd 

hier gelijk kampioen. Ook op het veld bleven jullie winnen en werden kampioen! 

De D1 wist vorige week niet te winnen, maar op de laatste dag was een gelijkspel voldoende om het kampioenschap binnen te halen. 

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
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Secretari(pr)aten 

De E1 speelde in een E1 poule en wist alle wedstrijden met dikke cijfers te winnen: ook voor jullie was 

dit de tweede keer. Dus ook kampioen! De E2, E3, E4 en E5 wisten zich goed te weren in hun afdeling. 

De E6 speelde in de zaal nog in een F klasse, maar om jullie alvast te laten wennen in een E klasse werden 

jullie als E6 ingedeeld in de competitie. Uiteindelijk werden jullie tweede. De F2 uit de zaal werd op het veld voorjaar F1: jullie speelden 

zeer goede wedstrijden en wisten jullie goed te weren tegen soms zeer grote tegenstanders. En het aantal spelers/speelsters in de 

F1 bleef maar groeien. De laatste 2 wedstrijden bestond jullie team uit 8 spelers/speelsters.  

 

B1 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Avanti (P) B1 6 12 6 0 0 100 44 56 

2 Excelsior (D) B1 6 6 3 3 0 90 81 9 

3 Dijkvogels B1 6 6 3 3 0 55 73 -18 

4 Fortuna/Delta Logistiek B2 6 0 0 6 0 51 98 -47 

          

B2 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 De Meervogels B2 6 7 3 2 1 43 49 -6 

2 ODO B1 6 6 3 3 0 53 48 5 

3 Excelsior (D) B2 6 6 3 3 0 46 46 0 

4 Phoenix B1 6 5 2 3 1 44 43 1 

          

B3 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 KZ Danaïden B3 6 12 6 0 0 48 21 27 

2 ONDO (G) B4 6 5 2 3 1 24 31 -7 

3 Excelsior (D) B3 6 4 2 4 0 35 33 2 

4 Avanti (P) B7 6 3 1 4 1 13 35 -22 

          

C1 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 ODO C1 6 12 6 0 0 45 17 28 

2 Sporting Trigon C1 6 8 4 2 0 32 32 0 

3 KZ Danaïden C2 6 4 2 4 0 31 37 -6 

4 Excelsior (D) C1 6 0 0 6 0 26 48 -22 

          

C2 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Excelsior (D) C2 6 8 3 1 2 28 16 12 

2 De Meervogels C4 6 7 2 1 3 29 20 9 

3 ALO C2 5 4 2 3 0 19 33 -14 

4 SEV (L) C1 5 3 1 3 1 18 25 -7 

          

D1 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Excelsior (D) D1 6 9 4 1 1 42 29 13 

2 VEO D3 5 7 3 1 1 28 17 11 

3 Velocitas D3 6 3 1 4 1 27 44 -17 

4 Pernix D3 5 3 1 3 1 19 26 -7 

          

E1 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Excelsior (D) E1 6 12 6 0 0 110 34 76 

2 Velocitas E7 6 6 3 3 0 79 77 2 

3 Avanti (P) E6 6 6 3 3 0 52 75 -23 

4 Fortuna/Delta Logistiek E7 6 0 0 6 0 49 104 -55 
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E3 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Dubbel Zes E1 6 12 6 0 0 79 33 46 

2 KVS/Maritiem E3 6 4 2 4 0 32 41 -9 

3 Avanti (P) E8 6 4 2 4 0 32 49 -17 

4 Excelsior (D) E3 6 4 2 4 0 36 56 -20 

          

E2 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 KVS/Maritiem E5 6 10 5 1 0 56 33 23 

2 ODO E2 6 9 4 1 1 51 37 14 

3 Excelsior (D) E2 6 3 1 4 1 56 74 -18 

4 Refleks E3 6 2 1 5 0 36 55 -19 

          

E6 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Fortuna/Delta Logistiek E1 6 11 5 0 1 70 29 41 

2 Excelsior (D) E6 6 9 4 1 1 53 40 13 

3 Valto E5 6 4 2 4 0 39 43 -4 

4 SEV (L) E2 6 0 0 6 0 24 74 -50 

          

E5 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Dijkvogels E2 6 12 6 0 0 40 14 26 

2 LYNX E2 6 8 4 2 0 37 25 12 

3 ODO E4 6 4 2 4 0 13 27 -14 

4 Excelsior (D) E5 6 0 0 6 0 13 37 -24 

          

E4 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Phoenix E2 6 12 6 0 0 51 17 34 

2 KVS/Maritiem E4 6 6 3 3 0 22 14 8 

3 Excelsior (D) E4 6 6 3 3 0 25 33 -8 

4 ODO E5 6 0 0 6 0 10 44 -34 

          

F1 
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 ONDO (G) F4 6 12 6 0 0 70 25 45 

2 DKC F1 6 6 3 3 0 51 56 -5 

3 ODO F3 6 4 2 4 0 37 42 -5 

4 Excelsior (D) F1 6 2 1 5 0 29 64 -35 
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Evenementencommissie 

Camping Excelsior wordt afsluitdag! 

Helaas kan wegens te weinig aanmeldingen Camping Excelsior niet doorgaan. Het zaterdag pro-

gramma zullen we wel door laten gaan maar in een iets andere vorm. 

Vanaf 11.00 uur kunnen er allerlei verschillende sporten en spelactiviteiten worden gedaan zoals: 

1. Buikglijbaan race 

2. Trefbal 

3. Volleybal 

4. Tafeltennis 

5. Voetbal 

6. Knotshockey 

7. Honkbal 

8. Jeu de boules 

9. Cups & Molkky 

Aan het einde van de middag willen we bij genoeg belangstelling het E(xcelsior) K(ampioenschap) 1 tegen 1 organiseren, hiervoor 

kan je je op de dag zelf inschrijven. 

Rond 18.00 uur zal de BBQ beginnen waarna we afsluiten met een besloten feest voor alle leden en aanhang. 

De kosten bedragen € 7,50 per persoon voor de hele dag, kom je alleen naar het besloten feest kost je dat € 5,00. 

Aanmelden voor de afsluitdag kan tot donderdag 2 juni via onderstaande link. Heb je je eerder aangemeld voor Camping Excelsior, 

dan is opnieuw aanmelden niet nodig. 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/698-bcamping-excelsior-wordt-afsluitdagb 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/698-bcamping-excelsior-wordt-afsluitdagb
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Uitslagen 

28 mei 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

OKD 2339 Excelsior 1 - Tjoba 1 27 15 

R1G 6362 Excelsior 2 - KCC/SO natural 4 21 16 

R4M 6259 Excelsior 4 - GKV 4 10 17 

R6H 1056 Excelsior 5 - Avanti 10 17 8 

A1F 7848 Excelsior A1 - ONDO A1 23 12 

A4Y 12620 Excelsior A3 - Die Haghe A2 11 10 

B2M 22237 Excelsior B1 - Avanti B1 10 14 

B3A 11962 Excelsior B2 - ODO B1 7 10 

E1M 13261 Excelsior E1 - Avanti E6 14 8 

E2J 13349 Excelsior E2 - Refleks E3 13 15 

E3J 13875 Excelsior E4 - ODO E5 8 6 

E2T 13914 Excelsior E6 - Valto E5 12 4 

F3L 13948 Excelsior F1 - DKC F1 9 12 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R3T 6317 RWA 3 - Excelsior 3 18 12 

A3H 11291 Albatros A3 - Excelsior A2 11 18 

B2M 22435 Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 5 4 

B5F 12154 ONDO B4 - Excelsior B3 10 21 

C3D 12208 ODO C1 - Excelsior C1 9 3 

C5E 12281 ALO C2 - Excelsior C2 4 3 

D3C 13111 Velocitas D3 - Excelsior D1 8 8 

E2E 13708 Dubbel Zes E1 - Excelsior E3 17 10 

E3F 13842 LYNX E2 - Excelsior E5 11 5 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

De allerlaatste zaterdag van de veldcompetitie 205-2016 was er één met een zomers karakter 

en veel thuiswedstrijden van de seniorenteams.  

Alleen Excelsior 3 speelde uit. Het 3e kwam in Rhoon in de eerste helft goed mee met num-

mer 2 RWA 3, maar moest in de tweede helft toch nog veel doelpunten toestaan. Gelukkig 

was Rachelle ’s ochtends nog bereid gevonden om als reserve mee te gaan omdat Marilyn 

niet helemaal fit was. 

Ook bij Excelsior 4, dat om half 1 speelde tegen GKV 4, waren voor en tijdens de wedstrijd 

de nodige invallers nodig. Gelukkig waren Luuk, Charlotte, Maarten en Nynke bereid om die 

taak op zich te nemen. 

Charlotte startte al in de basis, en speelde dus 2 wedstrijden, maar binnen een half uur moesten ook Robert en Erik geblesseerd 

worden vervangen door Luuk en Maarten. Helaas lukte het het 4e niet om deze laatste wedstrijd in winst om te zetten. Het werd 10-

17 voor GKV. 

 

 

 

 

 

 

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


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  41 13 

Wedstrijden 

Terwijl het steeds drukker werd op het terras met ook een behoorlijk aantal oud-spelers van Excelsior 1 

en 2 kon Excelsior 2 vrij van alle degradatieproblemen zijn wedstrijd spelen tegen KCC/SO Natural 4, en 

beide ploegen maakten er een leuke wedstrijd met veel doelpunten van. Het werd 21-16. 

Ook voor Excelsior 1 en Tjoba 1 waren/zijn de kaarten al geschud, en dus stond de wedstrijd vooral in het teken van afscheid nemen 

van spelers en coaches van het 1e. Ook hier vielen veel doelpunten en liep de score op naar een eindstand van 27-15. In de 2e helft 

viel Kelly’s afscheid triest genoeg in het water doordat zij met een knieblessure het veld moest verlaten. In de eindfase waren er 

verder nog bloemen voor spelers Bertjan, Margot, Lisanne, en de trainers Denise en Leon. 

De dag werd afgesloten door Excelsior 5 dat in de eerste helft met 7-3 een kleine voorsprong nam, maar in de tweede helft uitliep 

naar een opnieuw dikke 17-8 overwinning, en daarmee liet zien terecht de kampioensbloemen te ontvangen. 

Volgende week nog de eindstanden, en dan is het even tijd voor vakantie. 

Voor de seniorenteams zijn er geen trainingen meer; alleen Excelsior 5 speelt dinsdag 31 mei nog een wedstrijd tegen A2. 

Willeke 
 

Junioren 

- Geen wedstrijdverslagen deze week. - 

 

Jeugd 

D1 kampioen!!! 

Afgelopen zaterdag was de laatste competitie zaterdag van het seizoen. Voor de B2 en D1 stond een belangrijke wedstrijd op het 

programma: namelijk de kampioenswedstrijd. De D1 wist gelijk te spelen en waren kampioen!! 

D1 GEFELICITEERD MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP!! 

De medailles zullen jullie deze week ontvangen. 

Bij de B2 liep het helaas anders: de B2 wist niet te winnen en doordat ’s-middags Meervogels en Phoenix gelijk speelde ging het 

kampioenschap naar Zoetermeer. 
 

Uit de trainers APP 

 De F1 heeft verloren met 9-12 maar speelde een wereldpot! Zeker waar aldus Charlotte.  

 De E3 heeft met 17-10 verloren van koploper Dubbel Zes E1. De E3 heeft een hele goede wedstrijd gespeeld die ondanks de 

uitslag gelijk opging. 

 De E6 heeft gewonnen in een erg leuke wedstrijd. Er zaten erg leuke aanvallen tussen. Erg leuk was te zien dat er dingen die de 

afgelopen week zijn getraind ook geprobeerd werden en lukte! 12-5. 

 B3 heeft verloren met 6-5. Via deze app willen de trainers Mario en Stefan alle invallers bedanken die mee hebben geholpen 

om de B3 iedere week te laten spelen. Invallers bedankt hiervoor!! 
 

Velocitas D3 – Excelsior D1 

Nadat het vorige week niet gelukt was, deze week de laatste kans om alsnog kampioen te worden. Op een zeer zonnige zaterdag in 

Leiderdorp moest het er dan toch maar van komen. Het team was compleet en met 2 geleende reserves (Demi en Annelin van de E1) 

moest het toch wel lukken hoorde je de supporters denken. Velocitas zette aan het begin de druk er direct goed op. De bal was 

meestal in het verdedigingsvak en Excelsior had moeite met het onderscheppen van de bal. Al snel bleek dat even niet opletten in 

de verdediging levensgevaarlijk was. Velocitas had een paar scherp schietende spelers opgesteld en de 1-0 stond dan ook vrij snel 

op het scorebord. Direct daarna probeerde Roy in de rebound de stand gelijk te trekken maar helaas mis. Velocitas daarentegen 

stoomde door en bracht de stand op 2-0. En dan begint al snel de discussie of dat ene grote meisje bij de tegenstander er wel in 
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mocht. Ja die was dus gewoon teamlid en alleen wat groot voor haar leeftijd. Maar ja lengte zegt niet 

alles in het korfbal, snelheid en felheid doen vaak meer. Maar ja zeg dat meer eens tegen het kindje dat 

tegen die boom van een meid op moet kijken. Maar Excelsior liet zich niet teveel intimideren. Een aanvalspo-

ging van Joran werd gehinderd en dat leverde de eerste strafworp van de wedstrijd op. Opperste concentratie maar helaas mis. Tijd 

voor de vakwissel, mogelijk leverde dat een ander spel op. Romy en Inger ondersteund door Roy en Mirre (uit het hoofd dus mogelijk 

fout) wisten elkaar vaak te vinden maar schoten steeds mis, jammer jammer. Velocitas daarentegen bleek nog steeds zuiver te kunnen 

schieten, 3-0. Maar de aanhouder wint en na de zoveelste poging wist Romy te scoren, yes 3-1. Bij Velocitas was er een wissel nodig 

omdat een speelster zowat onwel werd op het veld. Hele week ziek en dan toch willen spelen was iets teveel voor de dame in kwestie. 

De invalster was wel erg groot waardoor Mirre nu opeens kramp in haar nek leek te krijgen. Benieuwd hoe ze hier mee omgaat denk 

je dan. Velocitas kwam nog enkele keren tot aanvallen voor de rust maar kwam niet meer tot scoren. Bij Excelsior nam de concentratie 

toe en wist Romy de stand nog op 3-2 te brengen. Alles doordat ze heel snel reageerde en zich goed vrij wist te spelen. Met een 

kleine achterstand was het tijd voor de rust. Het team trok zich terug voor overleg en de 2 meegereisde reserves begonnen aan een 

warmlooprondje en inschieten. Zo fanatiek had men ze bij de E1 nog niet gezien dit seizoen J.  

Het leek erop dat Excelsior in de pauze door Nynke was voorzien van een goed peptalk. Ze gingen er gelijk volle bak tegenaan en 

dat resulteerde vrijwel direct in de 3-3 door Eva. De spirit zat weer in het team en ze bleven fel spelen. Niet veel later wist Eva 

nogmaals te scoren 3-4. Yes ze staan voor, en nu vasthouden hoorde je de grote schare supporters denken. Want eerlijk is eerlijk het 

aantal supporters was hoog, het leek wel een thuiswedstrijd. Maar Velocitas gaf zich nog niet gewonnen. Even speelde ze wel met 

een speler minder. De grote invalster bleek toch te oud en er was niet meteen een andere speler. Maar even later kwam er toch nog 

een meisje bij, dat was mooi dan kon Ryanne ook weer lekker schieten als die kans zich voordeed. Maar goed ze gaven zich dus niet 

gewonnen en brachten de stand al snel weer op 4-4. De hartslag bij de ouders nam langzaam aan toe. Ging het nu wel of niet lukken 

deze week? Excelsior bleef veel aanvallen maar veel schotpogingen wilden er maar niet in. Het goede nieuws was dat men daarna de 

bal vaak weer wist af te vangen en zodoende even later nog een keer kon schieten. Maar ze leken er gewoon niet in te willen. Maar 

niet gevreesd Eva bleef het proberen net als Demi en Annelin en Wouter (of was het nu Roy). En ja hoor de stand kwam op 4-5 door 

een mooi schot van Eva. Ze had duidelijk de smaak te pakken. Excelsior bleef de druk erop houden en het geschreeuw langs de kant 

werd aan beide zijden steeds luider. Bij Velocitas hielp het want de stand kwam op 5-5. Tijd voor de vakwissel. Kijken of dit de balans 

tussen de beide teams anders maakt. Want ze waren erg aan elkaar gewaagd en dat was echt niet goed voor de gezondheid van 

sommige langs de kant. Er kwamen weer veel kansen maar tjonge jonge mis mis mis mis en nog eens mis. In het verdedigingsvak 

werd Velocitas langzaam aan gek van Joran. Die wist er steeds de bal weer tussenuit te halen. En als men dan goed scherp speelde 

en alleen zekere ballen speelden kon er weer aangevallen worden. En dan werd er in het aanvalsvak weer mooi samenspel getoond 

maar ik blijf het zeggen helaas mis mis en nog eens mis. En als Velocitas dan aan zet was en een Excelsior speler even niet scherp 

was in de verdediging zat hij er gewoon weer in 6-5. Jammer dat was toch niet nodig. Maar beide teams bleven fel spelen en daar 

kwam dan het eerste punt voor Inger 6-6. Maar Velocitas reageerde weer direct en als dan even niet verdedigd werd hoppa 7-6. 

Invallen bij een hoger team is altijd spannend maar Annelin leek daar weinig last van te hebben en bracht de stand op 7-7. Oh oh 

wat een spannende wedstrijd, hoeveel minuten moeten we nog. Want een gelijkspel zou voor Excelsior genoeg zijn voor het kampi-

oenschap. Maar Velocitas wilde dit kampioenschap niet zo maar cadeau geven aan onze helden. Een snelle actie bracht de stand 

zodoende op 8-7. Zou het dan er toch niet inzitten dat kampioenschap. Maar Romy dacht daar toch anders over en trok het weer 

gelijk 8-8. Oh oh dit moet echt niet te lang duren want anders moeten er een paar ouders aan de reanimatie. De spanning was te 

snijden en iedereen dacht alleen maar hoe lang hoe lang nog. Maar gelukkig daar klonk het eindsignaal, gelijkspel. Yes kampioen! 

Natuurlijk hadden we liever met een duidelijke overwinning dit kampioenschap binnen gehaald maar ja dat zat er even niet in. Als 

onze D1 helden gelijk vanaf het begin het spel van na de rust hadden laten zien zou het mogelijk een ruime winst geweest zijn. Maar 

ach dat is gezeur ze zijn kampioen en dat is natuurlijk een heel goede prestatie. Gefeliciteerd allemaal en natuurlijk extra felicitaties 

voor de coaches die in het verslag haast nooit genoemd worden maar wel ervoor zorgen dat het team in de competitie groeide en 

steeds beter samen speelt. En ja na het verorberen van enkele flessen kinderchampagne en lekker gebak konden we met een tevreden 

gevoel terugrijden naar Delft.  

Gerrie (vader Inger)
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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 30 mei 2016 Job? 

maandag 6 juni 2016 Bertjan, Lisanne 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

4 juni 2016 Afsluitdag 

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 

3 juni 10 juni 17 juni 24 juni 

Rachelle Jansen Vito Heemskerk Simone Ruitenbeek Nathan op den kelder 

Erik vd Kramer Jazz Heemskerk Roy van Leusden Kelly de Koning 

Marloes van Egdom Sanne Kleiborn Denise Glaser Fabian Mastenbroek 

Marijn Muller Myrte Sevinga Annebertien Bontekoe Jesse Dirkzwager 

Dingeman Pel Jasper Koops Noa Jorritsma Linda van der Burgh 

Rik Schrier Robin de Roo Fleur van der Burgh Wesley Timp 

Daan Timmerman Stephanie Dijkgraaf 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

