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AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. Weet je dat je over een aantal weken niet 

kan spelen? Meld je dan zo snel mogelijk af. Hou wel rekening 

mee met de voorgeschreven afbelmomenten van enkele afbel-

contacten (zie * onderaan dit blok). De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de dagdienst (telefoon-

nummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers, scheidsrech-

ters & autorijders 
 

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

Jaartrofee 2016 

Elk jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering de 

jaartrofee uitgereikt aan een of meerdere vrijwilligers die afgelopen jaar van grote 

betekenis zijn geweest voor onze vereniging. De jaartrofee benadrukt het belang 

van de inzet en het enthousiasme van alle vrijwilligers. 

Dit jaar hoefde het bestuur niet lang na te den-

ken over aan wie de jaartrofee uitgereikt zou 

worden. Het bestuur was het er unaniem over 

eens dat de jaartrofee dit jaar aan de dames 

van de ledenwerving toebehoort: Desiree Al-

bers, Malika Verbeek, Deborah Frenken, Pa-

tricia Schuch en Karen de Wit. 

In 2016 is deze enthousiaste groep ouders de 

ledenwerving gestart. Door vriendjes- en 

vriendinnetjestrainingen te organiseren, 

groeide de F-groep in korte tijd van 2 naar 4 F-

teams. Naast deze training organiseerden ze 

recent nog een succesvolle spelochtend met wel 50 kinderen! Ook ondersteunen 

ze dit jaar de schoolkorfbalcommissie. 

Dames van de ledenwervingscommissie, van harte gefeliciteerd met de jaartrofee 

en we hopen de komende jaren nog lang te kunnen genieten van jullie enthousi-

asme. 

Namens het bestuur, 

Nicole Buis 
 

As. zaterdag: Goegiemenu! 

Het heeft even geduurd, maar komende zater-

dag gaat het er dan eindelijk van komen: Jesse 

- de koning van de menu's - staat toe dat 

Goeg/Juan/Redacteur het menu deze zaterdag 

op zich neemt. Uiteraard met hulp van Jesse en 

anderen. 

Het menu dat Goeg heeft samengesteld, be-

staat uit kruidige Surinaamse nasi, kipsaté met 

pindasaus, komkommer op zuur en kroepoek. 

Op=op, dus wil je dit smaakvolle festijn niet 

missen, zorg dan dat je tijdig besteld! 
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Schoolkorfbalvrijwill igers gezocht  

Zaterdag 17 juni is het weer zover. Voor de 63ste keer wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. 

Nu zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het verzorgen van de trainingen en/of het 

coachen van de wedstrijden. 

Training 1 woensdag 7 juni: 

Groep 2 t/m 6 18.00-19.00 uur 

Groep 7 en 8 19.00-20.00 uur 

Training 2 woensdag 14 juni: 

Groep 2 t/m 6 18.00-19.00 uur 

Groep 7 en 8 19.00-20.00 uur 

Toernooi zaterdag 17 juni: 

Alle leeftijden 9.00 tot 14.15 uur 

Vind je het leuk om dit te doen laat het dan weten. Als je een voorkeur hebt voor een school of groep laat dit dan ook even weten. 

Je kan je aanmelden via: nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Naast training geven of coachen zijn we ook nog op zoek naar scheidsrechters die de wedstrijden op de toernooidag kunnen fluiten. 

Vind je het leuk om dit te doen, meld je dan aan via: nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Het schoolkorfbaltoernooi is erg belangrijk voor Excelsior. Ieder jaar komen er door het schoolkorfbaltoernooi weer nieuwe leden bij. 

Het is dus belangrijk dat we hier als vereniging voldoende aandacht aan geven. Laat zien hoe leuk Excelsior is! Als het maar even 

kan, help de organisatie. Zeg niet zomaar dat je niet kunt. 
 

Dubbelschiettoernooi 2017 

Maakt u allen klaar voor het schiet-event van het jaar! Historisch het eerste toernooi waar-

bij Excelsior wordt versterkt door onze nieuwe leden van DKC. 

Blijft de beker in handen van het gevreesde en doelgerichte duo Wouter&Sander of zorgt 

deelname van onze nieuwe leden voor sidderende en sportieve verrassingen? Dit jaar 

voor het eerst met een originaliteitsprijs voor het meest creatieve duo van Biesland. Onze 

alom geroemde catering zorgt aansluitend voor een smakelijke afsluiting (apart opgeven). 

Tevens zijn er activiteiten voor onze kleinsten en is deelname door ouder/kind duo's voor 

de D, E en F-jes mogelijk. 

Bij het dubbelschieten staan twee korven tegenover elkaar en schiet je als koppel tegen een ander koppel uit jouw leeftijdscategorie. 

Bij ouder/kind combinatie wordt door de ouder geschoten op een seniorenpaal met een K5 bal en naast de seniorenpaal staat een 

D/E- of F-paal waar door de kinderen op wordt geschoten met een K4 bal (D/E) of K3 bal voor F-kinderen. Enthousiast geworden? Je 

kunt je ook vanaf dinsdag 23 mei aanmelden op de site van CKV Excelsior. Geef aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk team 

je speelt en of je ook wilt mee eten. Aanmelden kan ook via het emailadres erik.dekoning@ckv-excelsior.nl. Je wordt ingedeeld in de 

categorie waarin je in de voorjaarscompetitie 2017 hebt gespeeld. 

Wil je alleen mee eten maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Ook dan kun je je van dinsdag 23 mei opgeven via het formulier 

op de site. Tevens zullen er lijsten worden opgehangen in het clubhuis. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale 

aanmeldingen. Op deze lijsten kun jij je ook opgeven. 

De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden: 

 Senioren/junioren  Pupillen D en E 

 Recreanten/ouders  Pupillen D en E met ouders 

 Aspiranten B en C  Pupillen F met ouders  

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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Wat: Afsluitdag 2017 = Dubbelschieten 2017  Einde (ca.): 17:00 uur 

Wanneer: zaterdag 24 juni 2017  Eten: 17:30 uur 

Deelname: gratis  Kosten eten: pinguïns/pupillen €4,- p.p. 

Melden om: 11:00 uur    overigen €6,- p.p 

Start: 12:00 uur   Aanmelden: erik.dekoning@ckv-excelsior.nl 

U hebt dus nog ruim een maand de tijd om te ontpoppen als scherpschutter of uw schot 

naar een hoger niveau te tillen. Geef u massaal op voor een onvergetelijk spektakel. 
"Komt dat zien, komt dat doen!" 

 

Aspiranten en pupillentoernooi  

Op 26 augustus organiseren wij voor de elfde maal een aspiranten en pupillen-toernooi. Vorig jaar was een groot succes met 137 

ploegen en goed weer. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen 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. 

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2017-2018 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, KZ Danaïden, ONDO, Phoenix, Merwede, Dijkvogels, GKV en NIO zich al inge-

schreven met in totaal 94 teams! Ook dit jaar is het doel om 135 ploegen te mogen begroeten op het sportpark. 

Erik, Nathan, Lars, Nicole en Erik 
 

Iets kwijt? 

Ook weleens bij je fiets gestaan en ge-

dacht: "waar is mijn sleutel?"? Of bij je 

auto, of bij de voordeur van je huis? De 

kans is groot dat jouw missende sleutel 

(foto rechts) een vaste bewoner is van de 

vakjesla achter de bar (onder de chips). 

Kom eens kijken en maak ons los van tal-

loze sleutels!  

Naast de sleutels zijn er nog veel meer 

gevonden voorwerpen die geschei-

den zijn van hun rechtmatige eigenaar 

(foto links). Zie je op de foto iets dat van 

jou is, neem het dan na een van komende trainingen of wedstrijd mee. 

Let op: na het Pinsterweekeinde (kamp) gaan alle gevonden voorwerpen naar het goede doel! Je hebt dus nog 2 weken de tijd om 

je spullen te collecteren, daarna zijn ze voor eeuwig foetsie. 
 

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
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Kampcommissie 

Kampflits! 

 

Nog maar 1½ week en dan is het eindelijk zover! Dan gaan we weer op Pinksterkamp. Hebben jullie er zin in? Het zal vast weer een 

fantastisch weekend worden! 

Op vrijdag 2 juni verwachten wij iedereen om 18.30 uur op de Korftlaan. Kom alsjeblieft op tijd, zodat we om 19.00 uur kunnen 

vertrekken! 

Wij hebben nog een aantal vragen aan jullie: 

1. Ga je op eigen gelegenheid, kom je later of ga je eerder weg, geef dit dan door aan Henk. 

2. Gebruik je medicijnen, volg je een speciaal dieet of ben je ergens allergisch voor, meldt dit dan op het calamiteitenformulier. 

3. Gaan je ouders er ook een weekendje tussen uit, meldt dit ook op het calamiteitenformulier en geef door waar ze in noodgevallen 

zijn te bereiken. 

Wij hebben nog niet alle calamiteitenformulieren ontvangen! Een verzoek aan de ouders om dit aankomende week nog te doen. Als 

laatste mogelijkheid kunnen jullie het vrijdag bij de bus inleveren bij Pauline Valkenburg. Zij is ons contactpersoon aldaar. 

Deze weken is het ook nog mogelijk consumptiekaarten (€ 10,00) te kopen in de kantine. Uiteraard blijven deze consumptiekaarten 

geldig na het kamp. 

Wij willen alle pupillen en aspiranten vriendelijk verzoeken hun bagage alvast op donderdagavond 1 juni 2017 in de kantine te 

zetten. We nemen deze dan mee op de vrachtwagen en zullen het bij aankomst alvast op de slaapkamers zetten. Jullie moeten je 

naam duidelijk vermelden op de koffers en tassen, anders raken ze misschien wel zoek. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld losse slaap-

zakken. Maak deze goed vast aan je koffer of tas en zet ook hier je naam er duidelijk op. Kussens zijn aanwezig in het kamphuis! 

Het thema van het kamp is ‘Fiesta Mexicana’. Het hele weekend zal dus in het teken staan van 

dit thema, met bijbehorende spellen, Bonte avond en nog veel meer. Het belooft dus een ge-

zellig Mexicaans feestje te worden! Heb je nog leuke ideeën of attributen om het kamphuis te 

versieren, bel of mail dan naar Jesse. 

Alle inladers voor vrijdagmorgen verwachten wij om 09.00 uur in de kantine. Vergeten jullie niet 

je lunchpakketje mee te nemen! Wij willen jullie vriendelijk vragen ook te helpen met opruimen 

op maandag. Hieronder de lijst met inladers: 

Naam auto naam auto naam auto naam auto 

Jesse Ekelmans X Margreet Halbe  Anouk de Vreede  Loes van Domburg  

Job vd Berg X Danique Halbe  Sven de Vreede  Juan Zondervan  

Simone Ruitenbeek X Henk Halbe X Okker van Batenburg  Wilco de Koning X 

Vito Heemskerk  Ronald de Vreede X Marieke Zelisse  Roy van Leusden  

Carolien Noorlander        

De KampCom, 

Simone - Vito - Jesse - Job - Henk

https://www.ckv-excelsior.nl/kamp
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Secretari(pr)aten 

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

Jeugdsecretariaat 

Trainingen komende weken 

Hieronder de trainingsdata tot en met zaterdag 27 mei voor B tot en met F: 

dinsdag 

23 mei 

Donderdag 25 mei is er geen training vanwege Hemelvaart. Dinsdag 30 mei is er eveneens geen training. 

Vanaf donderdag 1 juni zal alleen nog op donderdag getraind gaan worden tot en met donderdag 29 juni. 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag speelden de B2, D1, D2 en E3 hun kampioenswedstrijden. 

De B2 en D2 speelden een thuiswedstrijd. De B2 maakte het zeer spannend, maar liepen aan het einde van de wedstrijd uit naar een 

9-6 overwininning! 

De D2 trof in GKV een tegenstander die minder was dan wij. De D2 won overtuigend met 10-3. 

De D1 speelde al om 9:00 in De Lier tegen Valto D4. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Valto wist te winnen met 10-7. Maar 

D1!!!... jullie krijgen aanstaande zaterdag nog een kans om kampioen te worden! Succes. 

De E3 inclusief coaches was zenuwachtig. In de rust stond het nog 0-0. In de tweede helft had de E3 de zenuwen onder controle en 

wist mooi te winnen met 0-4! 
 

KAMPIOENSCHAP!!! 

EXCELSIOR B2 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

EXCELSIOR D2 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

EXCELSIOR E3 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

De B2 heeft afgelopen zaterdag het kampioenschap niet kunnen vieren omdat een deel van jullie gelijk mee moest met de B1. 

Aanstaande dinsdag na de training zullen jullie worden gehuldigd! Er is taart en de medailles zullen jullie ontvangen.  
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KAMPIOENSWEDSTRIJDEN!!! 

Aanstaande zaterdag kan het seizoen voorjaar 2017 een zevenklapper aan kampioenen worden!!! Excelsior 

A2 en D1 en F2 spelen hun kampioenswedstrijden!!! 

Excelsior A2 - Avanti A3 
11:00 Biesland 

Excelsior D1 - Korbis D4 
10:00 Biesland 

Excelsior F2 - KVS F3 
9:30 Biesland 

De stand per 21 mei is: 

Poule A3D 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Avanti A3 5 8 4 1 0 69 44 25 0 

2 Excelsior A2 5 8 4 1 0 68 46 22 0 

3 Dijkvogels A2 5 4 2 3 0 51 72 -21 0 

4 Achilles A3 5 0 0 5 0 46 72 -26 0 

Poule D3F 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior D1 5 8 4 1 0 52 23 29 0 

2 Valto D4 5 8 4 1 0 43 37 6 0 

3 Korbis D4 5 2 1 4 0 18 32 -14 0 

4 VEO D3 5 2 1 4 0 13 34 -21 0 

Poule F2J 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior F2 5 10 5 0 0 66 27 39 0 

2 KVS/Maritiem F3 5 8 4 1 0 65 40 25 0 

3 Avanti F3 5 2 1 4 0 40 63 -23 0 

4 Fortuna/Delta Logistiek F4 5 0 0 5 0 25 66 -41 0 
 

Succes allemaal en haal de zevenklapper binnen! 

Aanstaande zaterdag is al weer de laatste competitiezaterdag van het veldseizoen 2016/2017. Maak er met z’n allen een leuke laatste 

zaterdag van! 
 

 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  39 9 

Wedstrijden 

Uitslagen 

klasse nr wedstrijd Uitslag  

R3Q 5178 Excelsior 3 - Valto 3 25 9 

R5F 1044 Excelsior 5 - TOP/Quoratio 6 14 10 

R5H 13912 Excelsior 6 - KCC/SO natural 7 8 15 

A5E 11826 Excelsior A3 - DKC A2 12 7 

B5C 11906 Excelsior B2 - De Meervogels B3 9 6 

B5I 11988 Excelsior B3 - Olympia B3 4 5 

D2I 12726 Excelsior D2 - GKV D1 10 3 

E1J 13059 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E4 19 6 

E3L 13678 Excelsior E4 - Weidevogels E3 5 13 

klasse nr wedstrijd Uitslag  

1E 2031 Valto 1 - Excelsior 1 20 16 

R1F 4247 Valto 2 - Excelsior 2 15 21 

R5E 455 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 4 10 10 

A1F 6084 HKV/Ons Eibernest A1 - Excelsior A1 23 10 

A3D 11637 Dijkvogels A2 - Excelsior A2 11 9 

B2G 22996 KCR B2 - Excelsior B1 11 7 

C4C 12442 WION C1 - Excelsior C1 14 0 

D3F 12913 Valto D4 - Excelsior D1 10 7 

E3A 12580 Vriendenschaar E4 - Excelsior E2 3 16 

E2S 14613 Korbis E4 - Excelsior E3 0 4 

F2F 14113 Avanti F2 - Excelsior F1 10 8 

F2J 13987 Fortuna/Delta Logistiek F4 - Excelsior F2 2 15 

F3E 13948 Weidevogels F2 - Excelsior F3 5 10 
 

Wedstrijdsecretariaat  

Het is goed dat het einde van de competitie nu heel dichtbij is, want door nieuwe blessuregevallen wordt het steeds moeilijker om 

complete teams samen te stellen. Bij Excelsior 2 is afgelopen week ook Jesse uitgevallen, waardoor Fabian in de basis startte van het 

2e. In De Lier had het 2e geen enkele moeite met het al gedegradeerde Valto 2. Het speelde vrijuit en met 7 doelpunten van Jill werd 

het een dikke 16-21 overwinning. 

Valto 1 speelt nog om het kampioenschap. De wedstrijd van Excelsior 1 ging qua scores nogal op en neer, 4 punten achter, 3 punten 

voor: eigenlijk waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar in de tweede helft wist Valto de stand toch om te buigen naar een 

overwinning met 4 punten verschil: 20-16.  

Excelsior 4 was vrij en in de thuiswedstrijden speelde Excelsior 6 als eerste tegen KCC/SO Natural 7, met Bob als invaller. Helaas ging 

Marlise na 10 minuten al fors door haar enkel, en kon niet verder. Linda kwam haar vervangen. Het was verder een leuke wedstrijd 

waarin KCC gemakkelijker balbezit hield, beter schoot, en uiteindelijk met 8-15 de winst pakte.  

Hierna maakte Excelsior 3 een soort van gehakt van Valto 3. In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar in de tweede helft schoot 

het 3e uit alle hoeken en gaten raak en liep uit naar een 25-9 overwinning. Door puntverlies van koploper Vriendenschaar 4 is het 3e 

weer terug in de strijd om het kampioenschap. Vriendenschaar moet maandag nog een wedstrijd inhalen, en dan volgt zaterdag in 

de laatste wedstrijd de onderlinge confrontatie in Hardinxveld. Bij gelijk eindigen telt het onderling resultaat (doelsaldo) tussen beide 

ploegen. 
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Wedstrijden 

Tot slot revancheerde Excelsior 5 zich voor een aantal slechte wedstrijden in de afgelopen weken door 

de kampioen van deze klasse, TOP 7, in een leuke in hoog tempo gespeelde wedstrijd met 14-10 te 

verslaan. 

Aanstaande zaterdag dus de laatste competitieronde, die nogal ongelukkig valt omdat het Hemelvaarts-weekeinde ervoor zorgt dat 

meerdere spelers afwezig zijn. Excelsior 1 en 2 spelen hun laatste wedstrijden thuis, zonder dat er voor Excelsior verder belangen op 

het spel staan. Tegenstanders zijn WION 1 en PKC 4 (dat in deze wedstrijd wel kampioen kan worden!), dus dat kunnen 2 leuke 

wedstrijden worden. 

Alle andere teams spelen uit, waarbij de wedstrijd van Excelsior 3 – helaas pas om 17 uur in Hardinxveld – dus nog een heuse 

kampioenswedstrijd is geworden. 

Iedereen deze laatste competitieronde veel plezier, en met name Excelsior 3, veel succes gewenst. 

Let op: Na deze laatste wedstrijd gaan alle seniorenteams dit seizoen een aantal weken lang nog één maal in de week door met 

trainen, op de dinsdagavonden! De trainingsgroepen zullen met name voor de wedstrijdsportteams voor komend seizoen bestaan 

uit de voorselecties voor deze teams. 

Willeke 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior D2 - GKV D1 

Veel van de wedstrijd van de D2 heb ik vanwege kantinedienst niet gezien. Maar wat ik heb 

gezien, zag er meer dan goed uit! 

Van tevoren was bekend dat D2 voldoende zou hebben aan een gelijkspel om kampioen te 

worden. Maar dat is het mooie van jeugdteams: ze spelen om te winnen en ze verliezen omdat 

de tegenstander beter was. Een strategisch gelijkspel, krachten sparen, al dat soort onzin dat je 

weleens bij senioren in diverse sporten ziet… daar doen we bij jeugd niet aan. 

Wat er in de voorafgaande teambespreking is gezegd, weten alleen de coaches en de spelers. 

Maar overduidelijk moeten de volgende woorden zijn gevallen: erop en erover! Dat blijkt uit de 

1-0-score van Julia in de eerste 10 seconden van de wedstrijd. En dan de 7-0 van Thijs, goud 

waard! Thijs loopt in voor een doorloop, krijgt 'm net te laat aangegeven, is al voorbij de korf en 

gooit de bal richting de korf die achter 'm is. De precisie van Thijs en het ongeloof bij de andere 

spelers en toeschouwers zijn ongeveer van hetzelfde niveau: wauw! 

Met 5 wedstrijden gewonnen (en komende zaterdag nog 1 wedstrijd te gaan), is D2 meer dan terecht kampioen geworden! 

Annelin, Cristina, Demi, Joya, Julia, Sara, Abel, David, Martin, Thijs, Barry, Simon en Vito: Gefeliciteerd met het kampioenschap! In vele 

opzichten was dit een lastig seizoen, maar jullie hebben het wel mooi geflikt om het seizoen met een prijs af te sluiten. 
 

Korbis E4 - Excelsior E3 

Half negen verzamelen we op 't Veld, champagne en medailles mee, want wanneer we deze wedstrijd winnen zijn we kampioen. 

Aangekomen in Waddinxveen wordt de tactiek nog even doorgenomen en na het inschieten kunnen we van start. De eerste tien 

minuten zien we dat beide ploegen over en weer de aanval opzoeken en over en weer zijn enkele schotpogingen. De verdediging 

van Excelsior is goed op orde, maar met de kilometers van de avondvierdaagse nog in de benen komt er niet veel tempo in het spel. 

Langs de kant merken we aan de coaches dat die wat licht gespannen zijn (Renzo was zelfs de hele week al zenuwachtig). 

Het tweede kwart zien we meer balbezit voor Excelsior en nog steeds is de verdediging goed. Wel hebben we af en toe wat last van 

de natte gladde bal en glijden we af en toe wat door op het nog natte gras. Er zijn een aantal mooie onderscheppingen en we zien 
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op aangooien van Anne, Sten scoren vanuit een draai, maar helaas… de scheids fluit voor verdedigd. 

Aan het einde van het tweede kwart krijgt Britt een strafworp die ze helaas mist, waarschijnlijk toch een 

beetje last van de zenuwen. Met een 0-0 stand gaan we de rust in. 

Renzo en Jazz proberen nog wat laatste aanwijzingen te geven en Britt en Anne 

worden gewisseld voor Lizzy en Justin. Lizzy is gelijk scherp op de bal en ze neemt 

op aangeven van Sten een mooie doorloopbal, jammer mis. Ook in dit kwart is de 

verdediging op orde en mist Josyne een mooi schot. Even later is het de heer van 

Sten die aan de arm van Sten trekt, waardoor Sten een strafworp mag nemen, oh 

wat spannend, maar Sten blijft ontzettend cool en scoort de verlossende 1-0. Zowel 

Sten als wij, en ook de oma van Sten, springen een gat in de lucht, pff. 

Dan begint het derde kwart, kom op Excelsior zet 'm op. Nadat een schot van Sten 

weer uit de korf rolt is het even later Justin die de 2-0 scoort. Er wordt meer aangevallen en we zien diverse schoten en doorlopen 

net mis gaan. Ook bij Korbis is het geluk niet aan hun kant, ook daar rolt de bal eruit en wanneer ze wel weten te scoren is daar weer 

een goede verdediging, waardoor het niet telt. 

Na de spelhervatting door Sten, die de bal strak ver gooit weet Justin heel knap de 3-0 te scoren. Nu is de oplichting helemaal groot 

langs de kant, dit mogen we niet meer weggeven wordt er gedacht. In de laatste paar minuten is het Sten die de eindstand op 4-0 

brengt. 

KAMPIOENEN!!!!!!!! De champagne wordt haast al geopend, maar er moeten nog even strafworpen worden genomen, daarna mag 

er dan echt gefeest worden. Gefeliciteerd Anne, Britt, Josyne, Justin, Lizzy, Sten, Jazz en Renzo, we zijn supertrots op jullie. 
 

Fortuna F4 – Excelsior F2: en dat is twintig…. 

Na de winst op Avanti F3 stond de stadsderby uit tegen Fortuna F4 op het programma voor onze F2. We moesten Yara missen en 

dus traden 2 dames en 3 heren aan om in de kampioensrace de dure punten te halen. En hoewel Fortuna onderaan staat en Excelsior 

bovenaan, weet je het nooit. De bal kan raar rollen, uit tegen een stadsgenoot en ook nog op kunstgras. Dat bleek onlangs nog in 

010…. 

Onze F2 start altijd langzaam, komt op achterstand om daarna de tegenstander 

met ruime cijfers te verslaan. We zaten dus te wachten op de eerste van Fortuna 

toen Jurjen de bal er al ingooide. Bijgekomen van de schrik stond het al 0-3 door 

2x Justin. De superspeler van Fortuna kwam erin en dat zorgde direct voor 1-3. 

Voor de eerste rust maakten Kelly en Jurjen echter duidelijk dat er niets te halen 

was voor Fortuna en met een comfortabele 1-5 gingen we de rust in. In de tweede 

periode sloeg het Scheveningen-syndroom toe. Het moet één van de eerste wed-

strijden van de F2 geweest zijn dat uit tegen KVS de bal er niet in wilde. Per doel-

punt waren toen ongeveer 15 schoten nodig. Bijna alles ging ook nu net mis. Aan 

het eind van de tweede periode viel de bal door Justin op aangeven van Lise er 

toch nog in gelukkig: 1-6.  

De limonade en de coaching (“schieten om te scoren”) zorgden voor nieuw elan in de tweede helft. Daniel was wakker geworden uit 

zijn avond4daagse slaap en speelde fel maar fair tegen zijn felle tegenstandster. Kelly ging er ook vol in en Justin en Jurjen gebruikten 

hun lengte om de bal te onderscheppen. Resultaat waren mooie en snelle aanvallen waar Fortuna geen antwoord op had. Met nog 

2 doelpunten van Kelly, 2 van Daniel, 2 van Jurjen en 3 van Justin werd de eindstand 2-15. 

De twintigste overwinning op rij is een feit. Op de app maakte een foto van een juichende Yara de overwinning compleet. Top gedaan!  

Volgende week wordt het seizoen afgesloten met een kraker: dan spelen onze kanjers nog een spannende wedstrijd thuis tegen de 

nummer 2, KVS.  
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Opstellingen 

zaterdag 27 mei 2017 

 

team opstelling reserve 

1/2 
Jill, Joyce, Leanne, Lisette A., Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone, Sharmaine 

Jasper, Jesse?, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Wouter 

Worden gevraagd 

Worden gevraagd 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate, Kayleigh 

Ben, Joris, Okker, Simon Bo 

Worden gevraagd (dames A 

en heren A1) 

4 
Danique, Christiane, Cynthia, Marloes,  

Bob, Koen, Sander v. V., reserveheer S5 (Lars?) 

Linda (A3) 

Jesse (A3) 

5 
Leonie, Nynke?, Rachelle, Myrte (B1), Cynthia (S4) 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs 

Annebertien (S6) 

6 
Annebertien, Ans, ??, ?? 

Erik de K??, Mario, Theo?? 

 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Mart, Pim, GEBLESSEERD: Jop 

reserve & invallers: 

worden gevraagd 

A2 
Isabella, Lonneke, AFWEZIG: Noa, GEBLESSEERD: Maaike 

Jasper, Marijn, Wesley, AFWEZIG: Timo, GEBLESSSEERD: Daan 

B1: Indi, Isa, Daniëlle, Geeske 

B1: Dirk, Arjen, Wouter 

A3 
Denise, Femke, Fleur, Josanne, Linda, Robin, Sanne, Veerle 

Jesse, Reinier, Rik 

reserve & invallers: 

worden gevraagd 

B1 vrij  

B2 
Dieuwke, Linsey, Aniek, Lucía, AFWEZIG: Liekke 

Mark, Nico, Rick, Teun? 

 

Mark (B3)/Sydney (B1) 

B3 

Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Mark, INVALLEN: Mark (B2)/Sydney (B1), AFWEZIG: Luuk 

Mark, Mark en Sydney worden gebracht van ‘s-Gravenzande naar Maasland 

 

 

C1 
Eva, Romy, Inger, INVALLEN: dame D1, AFWEZIG: Mirre 

Joran, Joshua, Thom, INVALLEN: Wouter (D1), AFWEZIG: Paul 

 

Nathan (D1) 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne, Vera 

Cas, Nathan, Wouter 

 

 

D2 
Annelin, Demi, Joya, Julia, Sara, Cristina 

David, Thijs, AFWEZIG: Martin, Abel 

 

E1 Eline, Fara, Fenna, Lianne, Romy, Zoë  

E2 
Hennieke, Marlou, Sofie, 

Kilian, Jayden, Nick 

 

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

E4 
Elize, Emme 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F1 
Demi, Melissa, Puck, Milou 

Marten, Thomas 

 

F2 
Lise, Kelly, Yara 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

F3 
Emma, Roemjana, Evi, Femke 

Demian, Björn, Senne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
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Programma 

zaterdag 27 mei 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1E 3183 Excelsior 1 - WION 1 14:00 15:30 Frank R. Beek 1K40 Okker v. Batenburg tel.nr. in e-mailuitg. 

R1F 5264 Excelsior 2 - PKC/SWKGroep 4 13:00 14:00 Maarten M. Smit 1K40   

A1F 6844 Excelsior A1 - VEO A1 11:30 12:30 Luuk, Nikki N. Karbet 1K40   

A3D 11624 Excelsior A2 - Avanti A3 10:15 11:00 Denise, Job Piet Ekelmans 1K40   

C4C 12164 Excelsior C1 - Avanti C3 10:15 11:00 Mart, Okker, Pim Reinier van den Hoek 7aK40   

D3F 12579 Excelsior D1 - Korbis D4 9:15 10:00 Sander Hanna van Dam 1K40   

E3A 12024 Excelsior E2 - Nieuwerkerk E7 12:00 12:30 coaches vervanging regelen Janna Buitenrust-Hettema 7bK24   

F2F 13754 Excelsior F1 - Sperwers F1 11:00 11:30 Sven Renate van Vliet 7bK24   

F2J 13901 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 9:00 9:30 Elvira Isabella vd Mast 7bK24   

F3E 13958 Excelsior F3 - Maassluis F3 10:00 10:30 Fleur Carolien Noorlander 7bK24   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie veld autorijders (ouders van) 

R3Q 5203 Vriendenschaar (H) 4 - Excelsior 3 15:00 17:00 Ben, Ronald Sportcomplex Sluisweg, Hardinxveld-Giessendam 1aK60 Ronald, Simon, Renate 

R5E 1057 Avanti 7 - Excelsior 4 11:45 13:00 Nicole, Sander Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 Christiane, Bob 

R5F 1068 ONDO 4 - Excelsior 5 15:30 17:00 Willeke Juliana Sportpark, 's Gravenzande 2aK60 Erik,  

R5H 14071 NIO 4 - Excelsior 6 (verplaatst naar??) 11:30 13:00 Rob Sportveld Abeelweg, Rotterdam 1aK60   

A5E 11813 Avanti A6 - Excelsior A3 13:30 14:30 Erik, Nathan, Wesley Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 Robin, Linda, Reinier 

B5C 11920 ODO B2 - Excelsior B2 12:30 13:30 Nynke Sportpark De Commandeur, Maasland 2G regelen contactouders 

B5I 12142 ONDO B5 - Excelsior B3 10:15 11:15 Mario Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1cK40 regelen contactouders 

D2I 12889 Fortuna/Delta Logistiek D4 - Excelsior D2 aw 9:45 10:15 Simon, Vito Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1bK40 eigen gelegenheid 

E1J 13211 Valto E2 - Excelsior E1 9:00 10:00 Lisette, Merit Sportpark De Zwet, De Lier 1b2K24 regelen contactouders 

E2S 14603 Thor E1 - Excelsior E3 9:15 10:15 Renzo Sportveld Ellemare, Rotterdam 1G regelen contactouders 

E3L 13439 Futura E2 - Excelsior E4 9:00 10:00 Maarten Sportpark Stokroosveld, Den Haag 1b1K24 regelen contactouders 

                  
barrooster ouder van / team   kunstgras B   index veld Biesland 

09:00 11:30 Ryanne (D1), Maud (D1), Guusje (D1), Femke (F3)       1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 Thomas (F1), Inger (C1), Emma (F3), Björn (F3)       7aK40, 7bK24: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:45 Excelsior A1 4x       type veld uit 

16:45 19:30 Excelsior 6 4x       K: Kunstgras; G: Gras 

                  
pinguïns trainers             

10:30 11:30 Sabine & Leanne             

                  
peuterpret trainers             

10:30 11:30 Demi             

 Filmen Excelsior 1: B3; aanw: 15:00, wedstrijd: 15:30 

http://zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

wo. 24-05-2017 23707 R3R Avanti (P) 5 - OZC 3 20:00 Inkoop Wouter le Comte Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 

za. 27-05-2017 9587 CHKC ONDO (G) C1 - Groen Geel C1 11:00 KNKV Frido Kuijper Juliana Sportpark, 2bK50 

za. 27-05-2017 8337 R4O DES (D) 5 - Twist 4 18:30 Opleiding Bert Jan Bron Sportpark Biesland, Delft 

za. 27-05-2017 9487 CHKC HKV/Ons Eibernest C1 - TOP/Quoratio C1 14:00 KNKV Wouter le Comte Sportcentrum HKV/Ons Eibernest 

zo. 28-05-2017 7878 R3X DKC 3 - NKV 2 11:30 Inkoop Wouter le Comte Sportpark Biesland, Delft 
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Trainingstijden 

Kunstgras A (kg A) is het veld voor de kantine 

Kunstgras B (kg B) is het veld voor materiaalhok 

DKC veld is het veld voor de DKC-kantine 

  maandag dinsdag donderdag 

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 DKC veld kg A kg B 1/3 kg B 2/3 

18:00-19:00   
F1/F2/F3 

C1/DKC C1 
D2/E1/DKC D1 D1 

E2/E3/DKC E1 

E4/DKC E2 

E1/2/3/4 

F1/F2/F3 
  D1/D2 

18:30-19:30             C1   

19:00-20:00       
B1 

B2/B3 
      

B1 

B2 

19:00-20:30   A1/A2/DKC A1       A1/A2     

19:30-20:30         A3/DKC A2 B3   A3 

20:00-20:30     POP 1E SELECTIE           

20:00-21:30             S3   

20:00-21:00 Recreanten               

20:30-21:30     S4/S5 S6       S4/S5 

20:30-22:00   S1/S2/DKC 1   S3   S1/S2     
 

Excelsiorprogramma 

   BLOK 7 1E KWART VELD VOORJAAR 

  dag/tijd week 22/5-25/5 

B1 di 19:00-20:00 wordt vervuld 

B2/B3 di 19:00-20:00 
POP 

Linda en Shera 

C1 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Okker 

D1 di 18:00-19:00 Jeugdtrainers* 

D2/E1 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Vito/Lisette 

E2/E3 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Lisette 

E4 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Lisette 

*De TC is momenteel bezig met een constructie om de huidige E-trainers in te zetten voor de D-trainingen. Nadere uitwerking volgt. 
 

Pinguïntraining en peuterpret  

aanvangstijd training: 10:30u 

datum trainers pinguïntraining trainers peuterpret 

zaterdag 27 mei Sabine & Leanne Demi 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

maandag 22 mei Jasper 

 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  39 16 

Kalenders en roosters  

Schoonmaakrooster  

 26 mei 9 juni 

 Marieke Zelisse Thijs Arkesteijn 

 Jikke Been Roxanne Hoekstra 

 Liekke de Ruiter Fabian Mastenbroek 

 Marijn Müller Jesse Dirkzwager 

 Iris Hemstede Linda van der Burgh 

 Rik Schrier Wesley Timp 

 Daan Timmerman Reinier Koole 

16 juni 23 juni 30 juni 

Vito Heemskerk Bob van der Leeden Daan Arkesteijn 

Jazz Heemskerk Shera Desaunois Lynn Heemskerk 

Lars Nieuwerf Joris Timmerman Theo Korte 

Rachelle Janssen Wouter de Boer Gina Atzei 

Koen Timmerman Dirk van Leipsig Pim Swinkels 

Nathan op den Kelder Erik van der Kramer Isabella van der Mast 

Mark Sijbring Timon Kuijper Lucía Almeida-Carrion 

  Job de Boo Mart de Boo 

  Wesley Nolet Sander de Hoog 

Geen schoonmaak 

▪ 2 juni Pinksteren 

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; 
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C.K.V. EXCELSIOR 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Micke Vrolijk  

BESTUURSLEDEN  

Technische Zaken 

senioren/junioren: Maarten Taffijn 

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 

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

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: https://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

   

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: Juan Zondervan 

Coverfoto: Diversen 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Maarten Taffijn 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Nicole Buis-van den Hooff 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Nicole, Desiree, Hans, Simon, Henk, 

Caro 

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  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

24 mei Reservering Max Havelaarschool 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

15 juni Reservering kantine 

16 juni Reservering Jan Vermeerschool 

17 juni Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni Reservering ROC Mondriaan 

23 juni Reservering Jan Vermeerschool 

24 juni Dubbelschiettoernooi 

26 augustus Excelsior jeugdtoernooi 

17 september Rabobank Sponsorfietstocht 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met 

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
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