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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  

Junioren A spelers  

Thijs Arkesteijn  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

Ans van Doormaal**  

Pupillen D, F, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen E scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*/** afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

20:00(*)/21:00(**). Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds over-

macht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Redactiepraat 

De cover van deze week verdient een kleine toelichting. Als 

je op de bank zit tijdens de wedstrijd van je team doe je in principe twee dingen: je 

volgt de wedstrijd en je moedigt je team aan. 

Josyne Stuip uit D4 heeft hier een derde bezigheid aan toegevoegd: je maakt op 

het kunstgras dat voor je ligt een waar kunstwerkje. 

De redactie viel bijna achterover van bewondering toen deze foto binnenkwam. 

Josyne: wauw! 

Veel leesplezier, 

De redactie 
 

Oudergesprekken 

Aan het begin van het seizoen wil het bestuur graag (nogmaals) kennis maken met 

de ouders van onze jeugdleden. Dit willen we doen bij komende thuiswedstrijden 

van de jeugdteams, te beginnen komende zaterdag.  

Onderwerp van gesprek zal zijn wat wij van de ouders verwachten en wat de ouders 

van ons kunnen verwachten. Komende zaterdag 16 september ontvangen we graag 

de ouders van de volgende teams: 

9:00 de ouders van de B1, D2 en E6 

10:15 de ouders van de B2 en E2 

10:30 de ouders van de D3 en F2 

10:45 de ouders van de E4 

11:30 de ouders van de C2 

12:00 de ouders van de E3 

De ouders van de overige teams ontvangen we de week erna, als zij weer thuis 

spelen. We willen de ouders vragen om op tijd aanwezig te zijn in de kantine. Alvast 

bedankt voor uw komst en we kijken er naar uit u te zaterdag te ontmoeten. 
 

Eerste vriendjestraining verwelkomt nieuwe kin-

deren! 

Op dinsdag 5 september vond de eerste vriendjestraining plaats van de serie van 

drie. Vanaf het hele Bieslandsepad waren al zwart-witte ballonnen te zien, op weg 

naar het juiste sportveld: Het Excelsiorveld natuurlijk!  

Koffie en thee stond klaar voor alle ouders en natuurlijk ontbrak ook het fruit en de 

limonade voor de kinderen niet. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind: 

die paar regendruppels mocht de pret niet drukken! 

Ken je nog iemand die mee wil doen met de Vriendjestraining? Op dinsdag 12 en 

19 september kunnen nieuwe kinderen vrijblijvend komen meetrainen. Deze trai-

ning is gericht op de volgende leeftijdsgroepen: 6-7 jaar (F-teams) en 10-11 jaar 

(D-teams). 

Je kunt je opgeven via: ledenwerving@ckv-excelsior.nl of via het aanmeldformulier 

op de website. 

mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/884-vriendjestraining-f--en-de-d-teams
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/884-vriendjestraining-f--en-de-d-teams
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Samen één… 

“Samen één” was het motto waarmee Supportersvereniging Excelsior vorige week zaterdag het nieuwe 

korfbalseizoen opende. Hiermee doelt de supportersvereniging natuurlijk op de samensmelting tussen Excel-

sior en DKC, die vanaf dit seizoen samen verder gaan onder de vlag van Excelsior. 

Speciaal voor deze gelegenheid onthulde de sup-

portersvereniging een groot spandoek. Op het 

spandoek was zowel een zwart-witte Excelsior-hand 

als een geel-zwarte DKC-hand te zien. Dit alles on-

der het logo van Excelsior. DKC en Excelsior zijn 

vanaf nu samen Excelsior. 

“Dit is een prachtig moment om dit spandoek te ont-

hullen, we wilden de oud-DKC-ers laten zien dat ze 

bij Excelsior meer dan welkom zijn”, aldus Job van 

den Berg van de Supportersvereniging Excelsior. 

Bertjan Bron (tevens van de supportersvereniging) 

voegt daar aan toe: “Natuurlijk was de samensmel-

ting met DKC de belangrijkste reden om dit spandoek 

te maken, maar ook de oud-Excelsioranen waren al 

samen één. We zijn een hele hechte vereniging, iets 

waar we erg trots op zijn!” 
 

Spelochtend voor pinguïns 

Speel je graag met een bal en heb je zin in een feestje? 

Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar organiseren we op 

zaterdag 30 september van 11.00 tot 12.30 een feest 

met allerlei leuke activiteiten. Op speelse wijze maken de 

kinderen kennis met het korfballen tijdens een speciale 

training. 

Iedereen is welkom, dus neem gerust een vriendje of vrien-

dinnetje mee! Volgende week ontvangen alle pinguïns een 

stapeltje flyers om uit te delen in hun eigen klas. Na afloop 

is er voor iedereen iets lekkers en een verrassing. Voor de 

ouders staat de koffie klaar! 

Graag aanmelden via de mail ledenwerving@ckv-

exelsior.nl of via de website. 
 

mailto:ledenwerving@ckv-exelsior.nl
mailto:ledenwerving@ckv-exelsior.nl
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In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten en technische commissies aan het woord, oftewel, aan 

het secretari“praten”! 
 

Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Afgelopen week speelde Excelsior 4 op maandagavond de inhaalwedstrijd van de eerste competitiedag tegen KVS 4 in Schevenin-

gen. Helaas was de goed ingespeelde tegenstander ruim te sterk voor het nieuwe jonge 4e; het werd 23-9. 

Het weer van afgelopen zaterdag bracht ook in de middag nog een paar forse (onweers)buien, waarmee vooral Excelsior 7, 4 en 8 

te maken kregen. 

In de TU-wijk trok een forse onweersbui over Excelsior 7 tegen Paal Centraal 3, waardoor vlak voor rust gestaakt moest worden. Na 

een lange rust en een langere 2e helft verloor het 7e helaas met 18-8. 

Op Biesland kon Excelsior 3 tegen KVA 3 tegelijkertijd gewoon de hele wedstrijd in de zon spelen. Het eindresultaat was ook een 

stuk zonniger; het 3e won gemakkelijk met 25-18. Aansluitend speelden ook Excelsior 6, 8 en 4 thuis. Het 6e leek het met Micke als 

invaller in de eerste helft lastig te hebben met tegenstander DeetosSnel 6. Maar in de tweede helft werd de kleine achterstand om-

gebogen naar een hele goede 20-16 overwinning. Excelsior 8 moest een fanatieke strijd leveren met Maassluis 5. Met Diana nu vast 

in de ploeg, en Fleur en Robin als uitstekende invallers ging het de hele wedstrijd gelijk op. De eindstand werd16-16. 

Aan het eind van de dag ontving Excelsior 4 Valto 3; in eerste instantie ging het gelijk op, maar in de tweede helft liep Valto 3 toch 

uit naar een 16-19 overwinning.  

Excelsior 1 en 2 reisden naar Poortugaal voor de wedstrijden tegen RWA 1 en 2. Het 2e moest helaas in de spannende eindfase 

(met een gemiste strafworp) de overwinning laten aan de thuisploeg met 21-20. 

Excelsior 1 kwam in de loop van de wedstrijd ook op achterstand, maximaal 4 punten, tegen RWA 1, maar het inzetten van de wis-

sels Jill Koster en Ryan had een goed effect, waardoor in de allerlaatste seconden een gelijkspel uit het vuur werd gesleept: 24-24. 

Komende zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 opnieuw uit, nu in Den Haag tegen een hele bekende tegenstander: Achilles 1 en 2. Veel 

succes gewenst. 

Willeke Alberts 
 

Dagdienst 

Vrijdagavond zat ik op de bank en ik hoorde het verschrikkelijk te keer gaan buiten. Ongerust ging ik naar bed, hoe zal het weer zijn 

op onze competitiezaterdag? Gelukkig was het geen orkaan, maar er kwam wel een hoop water naar beneden in onze regio.  

8.15 op het veld. Het regende een beetje, maar het kunstgras zag er nog prima uit. De eerste appjes kwamen al binnen. De voetbal 

had alles afgelast, ook de kunstgraswedstrijden. Maar onze velden zagen er prima uit. Bij ons kon alles gelukkig gewoon doorgaan. 

De eerste wedstrijden hebben last van een hoop regen gehad, maar later op de dag kwam dan toch de zon tevoorschijn.  

Onze teams hebben weer ontzettend hun best gedaan in regen en zonneschijn. Soms een klap onweer zodat er even in de kantine 

beschutting gezocht moest worden. Onze trainers waren trots. 

Hierbij een aantal meldingen die ik via de app kreeg: 

▪ E5 heeft met 7-1 verloren. Ze hebben goed gespeeld. Alleen de jongens van Valto waren net een paar koppen te groot en fysiek 

een stuk sterker. 1 op 1 verdedigen ging bij ons heen goed. #trotsecoach 

▪ E4 heeft gewonnen met 7-0. Ondanks de regen supergoed gespeeld en veel leuke dingen kunnen uitproberen die we op de 

training hadden geoefend! 

▪ F2 heeft door de regen op het gras(!) zich als helden gedragen en tot het bittere eind doorgebikkeld! Supertrots op deze kanjers! 

Oh ja, 0-1 gewonnen ook nog! 
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▪ D1 heeft een spannende wedstrijd gespeeld waarbij de teams per toerbeurt aan kop gingen. Onze 

D1 had het meeste geluk, want het stond 6-7 voor bij het eindsignaal. 

▪ E7 heeft 5-1 verloren van ODO. De wedstrijd had wat vertraging door onweer, maar we hebben goed 

gespeeld! 

▪ E1 gewonnen met 15-3 

▪ E3 wint met 8-4. Weer een super goede wedstrijd. Veel onderscheppingen en mooie doelpogingen. 

▪ D4 verliest van DES met 0-5. Tegenstander was een kopje groter en net iets balvaster. Maaaarrr ik heb wel hele leuke aanvallen 

gezien en een ploeg die wel goed balgericht was en heel veel ballen onderschept heeft. 

▪ E2 verliest met 6-11, maar wat hebben mijn kanjers hard gewerkt! Met verdedigen waren we helaas soms te laat. Maar wat een 

mooie aanvallen en goede kansen. #trotsecoach #volgendekeerwinnenwij 

▪ E6 wint met 4-3. Spannende pot waarin iedereen hard heeft gewerkt. Verdiende overwinning! #trotseinvalcoaches.  

Ik heb deze zaterdag weer genoten van onze vereniging. Zoveel mensen hard aan het werk: achter de bar, coaches, scheidsrechters 

en alle andere vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze zaterdagen goed verlopen. Op naar de volgende zaterdag (maar dan met iets 

beter weer hopelijk)! 

Pauline Valkenburg 
 

Afbellen pupillen (D/E/F) 

Beste ouders, 

Sinds deze week ben ik de contactpersoon voor afmeldingen bij de D-, E- en F-pupillen. Uiteraard ontvangen we het liefst geen 

afmeldingen, maar als het dan toch nodig is, dan liefst zo snel mogelijk. Hoe eerder hoe beter. Op woensdagavond kan er gebeld 

worden tussen 18:00 en 21:00 uur. Mijn telefoonnummer vind je op pagina 2 van elke Korfpraat onder de afbelgegevens. 

Na woensdag is het niet meer mogelijk om af te melden, behalve bij ziekte, blessure of overmacht. Jullie zouden me daarbij ontzet-

tend helpen als deze afmelding per WhatsApp of sms wordt gedaan. Zo staan de afmeldingen op mijn telefoon en kan ik ze terug-

zoeken. En het voorkomt fouten die eventueel ontstaan omdat ik bijvoorbeeld op het moment van bellen even niets bij de hand heb 

om aantekeningen te maken. 

Vermeld bij de afmelding s.v.p. de volgende zaken: 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Team 

▪ Datum van afwezigheid 

▪ Reden van afzeggen 

Ans van Doormaal 
 

Jeugd 

Nieuwe leden 

Micha Broekhart is lid geworden en zal gaan spelen in de E7. Mitch zal gaan meetrainen bij de peuterpret. Beiden veel korfbalplezier 

bij CKV Excelsior! 
 

Competitie 

In de poule van de F1 is een wijziging geweest, hierdoor speelden jullie afgelopen zaterdag niet. Deze wedstrijd is nu vastgesteld op 

7 oktober. 

zaterdag 7 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv scheidsrechter 

F-043 10781 Excelsior F1-Avanti F1 9:00 9:30 Excelsior 5 
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Oktoberfest Excelsior 

Zaterdag 7 oktober speelt Excelsior 1 alweer haar laatste thuiswedstrijd van dit deelseizoen (veld najaar). 

We sluiten dit deelseizoen af met een knalfuif: 

 

Programma 

Op zaterdag 7 oktober start de wedstrijd van Excelsior 1 tegen Kinderdijk 1 om 15:30 uur. Daarvoor om 14:00 uur speelt Excelsior 2 

tegen het tweede team van Kinderdijk. Nadat alle wedstrijden zijn afgelopen en als iedereen aan een heerlijk Oktoberfest-menu zit, 

komen de mannen van OOK TOF! optreden. De avond wordt afgesloten met een echt Excelsior-feest, thema Oktoberfest. Trek je 

lederhosen of dirndls aan! 

14:00 uur Excelsior 2 - Kinderdijk 2 

15:30 uur Excelsior 1 - Kinderdijk 1 

19:00 uur Optreden OOK TOF! 

21:00 uur Excelsior Oktoberfest 

Over OOK TOF!: 

OOK TOF! is één van de gezelligste zanggroepen uit het westen van het land, bestaande uit Nik, Bas, Frits en Milko. Het repertoire 

van OOK TOF! bestaat uit covers van bekende Nederlandse artiesten. André Hazes, Wolter Kroes, Frans Duits, Django Wagner, Gerard 

Joling en nog vele andere top artiesten. Met de muziek van deze top artiesten zorgen we ervoor dat het gegarandeerd een groot 

feest wordt. 
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Rabo Fietstocht zondag 17 september  

Aanstaande zondag 17 september staat de Rabo fietstocht weer op het programma. 

Startnummer 21 

Onze vereniging heeft startnummer 21. Dit startnummer vul je in op de stempelkaart. Bij alle stempelposten zijn lijsten met start-

nummers aanwezig voor het geval je je nummer niet meer weet. 

We starten vanaf vereniging VV Schipluiden, Schipluiden. De vertrektijd van Excelsior is tussen 11:00 - 11:30. We verzoeken ie-

dereen om 11:00 op het parkeerterrein te verzamelen, zodat we eventueel met een groep van start kunnen gaan (en anders indivi-

dueel). 

Deelnemers aan de wielrenroute en de 60 km route kunnen starten tussen 10.00 – 11.00 uur. Elke deelnemer ontvangt bij de start 

een stempelkaart en een routebeschrijving. Iedere deelnemer haalt persoonlijk de stempelkaart op bij de start en laat deze ook 

persoonlijk bij de stempelpost afstempelen. Elke volledig ingevulde stempelkaart die voor 16.00 uur op zondag 17 september 2017 

is ingeleverd, geeft recht op een vergoeding voor de club. 

Deelnemers die zich hebben aangemeld tot 9 sept 20.00 zijn: 

15 km: 30 km: 

Wilfred van Wijk - 2 personen Joop Berg - 2 personen 

Zonne Vermaas - 3 personen Ger Wichems - 3 personen 

Wielerronde: 

Rob Muller - 2 personen 

Wil je nog mee doen? Dat kan!! Geef je dan via onze site op: 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/873-doe-mee-aan-de-rabobank-sponsorfietstocht 

Nicole Buis 
 

Pupillen- en aspirantenfeest 

 

Meer info volgt de komende weken! 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/873-doe-mee-aan-de-rabobank-sponsorfietstocht


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  05 8 

Wedstrijden 

Uitslagen 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2K 4528 Excelsior 3 - KVA 3 25 18 

R2O 172 Excelsior 4 - Valto 3 16 19 

S-052 652 Excelsior 6 - DeetosSnel 6 20 16 

S-050 1744 Excelsior 8 - Maassluis 5 16 16 

A2I 2510 Excelsior A2 - HKV/Ons Eibernest A2 8 7 

B-055 3242 Excelsior B1 - Phoenix B2 14 12 

C-021 4259 Excelsior C1 - Valto C3 6 4 

D-032 6278 Excelsior D2 - VEO D1 1 7 

D-094 6635 Excelsior D4 - DES D2 0 5 

E-060 7653 Excelsior E1 - ONDO E3 15 4 

E-077 8142 Excelsior E2 - ONDO E4 6 11 

E-163 9831 Excelsior E4 - ONDO E7 7 0 

E-162 9884 Excelsior E6 - VEO E3 4 3 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1F 9439 RWA 1 - Excelsior 1 24 24 

R1H 2966 RWA 2 - Excelsior 2 21 20 

R2O 4803 KVS/Maritiem 4 - Excelsior 4 23 9 

R3R 7209 Avanti 5 - Excelsior 5 22 18 

S-030 1623 Paal Centraal 3 - Excelsior 7 18 8 

A1F 1546 Refleks A1 - Excelsior A1 13 7 

A-078 2797 Twist A3 - Excelsior A3 gestaakt ivm regen 

B-071 3296 Avanti B4 - Excelsior B2 3 4 

C-043 4711 ODO C2 - Excelsior C2 12 1 

D-026 5869 ODO D1 - Excelsior D1 6 7 

D-076 6341 Phoenix D2 - Excelsior D3 8 3 

E-142 9388 Avanti E6 - Excelsior E3 4 8 

E-166 13098 Valto E3 - Excelsior E5 7 1 

E-179 8399 ODO E3 - Excelsior E7 5 1 

F-102 10594 Nieuwerkerk F4 - Excelsior F2 0 1 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior D4 - DES D2 

Omdat een aantal ouders vroeg aanwezig waren voor een bardienst, voor een wedstrijd van een broertje of zusje of gewoon een 

uurtje in de war waren, was het al vroeg een gezellige boel met de spelers van de D4. Aangezien het op dat moment nog slecht weer 

was, werd er lekker verstoppertje gespeeld in de kantine en kleedkamers. De teamspirit is er in ieder geval. Voor de wedstrijd nog 

even warm schieten en dan zijn we klaar voor de tweede wedstrijd van deze competitie tegen onze buren. We beginnen met in de 

verdediging: Josyne, Jochem, Hennieke en Jasper en in de aanval: Britt, Sten, Jayden en Marlou. Het is voor mij de eerste keer dat ik 

een volledige wedstrijd zie en het verbaast mij dat er al een echt team staat. Waar het vorig seizoen nog twee aparte teams waren 

zijn ze nu al aardig op elkaar ingespeeld. En dan niet te vergeten onze twee nieuwe aanwinsten, Jasper en Jochem die ook al hun 

mannetje staan, heel leuk om te zien. De eerste helft ziet er echt leuk uit, met aardig wat kansen voor beide teams. Onder de voor 
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sommigen vertrouwde aanmoediging van coach Renzo (Vastzetten! Let op verdediging! Tussen blij-

ven!) blijft onze D4 aardig overeind tegen DES D2. Er zijn ook leuke kansen om te schieten voor Jayden 

en Britt, maar we zijn niet zuiver genoeg. We zien Sten knokken voor de bal en hij gooit zelfs zijn lichaam 

in de strijd. Helaas levert het geen score op. Ook DES krijgt kansen, maar benut deze niet, ook de strafworp 

gaat mis. 

Na de wissel in de eerste helft zijn er weer leuke kansen, ditmaal voor Hennieke. De dame van DES schiet zelfs in haar enthousiasme 

op eigen korf, maar de stand blijft gelijk. We zien ook goede onderscheppingen, Jochem is lekker fel en weet diverse malen de bal 

af te pakken. Ook Jasper zien we hard werken om een schietkans bij zijn teamgenoten te creëren. DES is echter een waardige tegen-

stander en ook zij creëren genoeg kansen. Net voor rust is het een dame van DES die van ver af mooi de 0-1 scoort. 

De tweede helft wordt er gewisseld aan beide kanten. Voor Excelsior worden Jochem, Jasper en Josyne bedankt voor hun inzet en 

komen Lizzy, Justin en Sofie erin. 

Sofie lijkt het lastig te hebben tegen een tweemaal zo grote dame en krijgt waar mogelijk extra aanwijzingen van de coach, maar ook 

van de toeschouwers. Helaas weet DES snel na rust de 0-2 te scoren en het lijkt erop dat dit DES vleugels geeft. DES scoort namelijk 

vrij snel achter elkaar en komt op een 0-4 voorsprong. Ondanks de goede onderscheppingen en het leuke teamwork weet onze D4 

niet tot scoren te komen. DES brengt in het laatste kwartier de stand op 0-5 en daarmee eindigt ook de wedstrijd. Licht teleurgesteld 

gaan onze dames en heren van het veld. Nadat de teleurstelling is verwerkt komen de positieve berichten binnen op de groepsapp. 

De coach geeft aan leuke dingen te hebben gezien, goed balgericht en leuke aanvallen. En ook Jochem laat via zijn moeder weten 

dat er iedere wedstrijd weer bij geleerd wordt. Ik denk dat het wel goed komt met deze positieve instellingen. 
 

Excelsior E1 - ONDO E3 

Nadat het de hele nacht en ochtend met bakken uit de hemel was gevallen, was de lucht aardig opgeklaard toen onze E1 mocht 

beginnen aan de wedstrijd. Gelukkig was Rick in staat om met een gekneusde vinger, die hij donderdag tijdens de training had 

opgelopen, aan de wedstrijd te beginnen. Maar voor de zekerheid waren de twee toppers van de E2, Nick en Tijn, bereid om reserve 

te staan en indien nodig in te vallen. 

Net als vorige week tegen ODO was het ditmaal ONDO die de score 

opende met een mooie doorloop. Maar, ook net als vorige week, waren 

onze toppers hier niet van onder de indruk. Er werd goed aangevallen 

en er waren meerdere kansen over en weer. De ballen werden na een 

schot goed afgevangen en wij, de toeschouwers, zagen dat Zonne, 

Rick, Mees en Elize steeds beter in de wedstrijd kwamen. Nadat alle 

spelers van ONDO een veter-strik-cursus hadden gehad, zelfs van onze 

eigen coach, kon Zonne eindelijk tweemaal achter elkaar scoren. Zo!, 

de voorsprong was er en nog in het eerste kwart van deze wedstrijd 

wist Rick de 3-1 te maken. 

In het tweede kwart wisselt ONDO twee spelers en komt Zonne tegen-

over een bijna net zo'n lange dame als zichzelf te staan. Ook Mees staat 

tegenover een andere heer, klein van stuk, maar zeer snel en lekker fel. 

Toch weet Mees een mooie bal van ONDO te onderscheppen en zet 

de aanval in. Elize ziet Zonne mooi vrij staan, die op haar beurt de 4-1 

en snel daarna ook de 5-1 scoort. Ook ONDO weet na diverse aanvallen nog een keer te scoren in dit tweede kwart, maar toch is 

onze E1 scherper qua onderscheppen, aanvallen en schieten. Het is namelijk nog een keer Elize die de bal mooi meegeeft, waardoor 

Zonne de 6-2 scoort en dan ook nog na een mooie pass van Rick op Mees de 7-2 op haar naam schrijft. 

Even op adem komen en wat limonade drinken en we zijn klaar voor het derde kwart. Nick komt erin voor Rick en weet kort na het 

fluitsignaal prachtig de 8-2 te scoren. Nadat Zonne de 9-2 heeft gescoord, begaat ONDO een overtreding op Mees en geeft de 
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scheids terecht een strafworp. Daar waar Mees hem vorige week nog zelf nam, maar helaas miste, 

lijkt er nu afgesproken te zijn dat Elize de strafworpen mag nemen. De concentratie blijkt uit haar 

gezichtsuitdrukking en koelbloedig scoort ze de 10-2.  

Na de onderschepping van een aanval van ONDO door Nick zien we weer een mooi opgebouwde aanval 

waarin alle spelers aan de bal komen, echt teamwork wordt er door de toeschouwers trots gezegd. En weer is het Zonne, na een pass 

van Elize op Mees, die scoort, 11-2. Net voor het einde van het derde kwart benut ook ONDO een strafworp en is het voor Excelsior 

nogmaals Zonne die raak weet te schieten. We beginnen aan het vierde kwart met een 12-3 op het scorebord. Rick komt er weer 

terug in voor Nick en weer zien we mooi samenspel en leuke aanvallen. Net na een onderschepping zet Elize een sprint in, maar 

struikelt over de voeten van haar tegenstandster en maakt een behoorlijke sliding. Flink onder de indruk hiervan verlaat Elize het veld 

en worden haar armen langs de kant schoongespoeld met water. Gelukkig is in de tussentijd Emme van de E2 gearriveerd en valt 

direct in. Emme krijgt direct een mooie kans die ze helaas mist. In de laatste paar minuten weten zowel Rick als Zonne (2x) te scoren, 

net als ONDO. De eindstand van deze wedstrijd krijg ik van mijn top-assistente Evi door, 15-4, en de strafworpen zijn gewonnen met 

6-0. Volgende week wacht Phoenix op ons. Naar verwachting wordt dat een mooie wedstrijd, want we staan samen ongeslagen aan 

kop. Tot slot nog een compliment voor de spelers van de E2 die klaar stonden om in te vallen waar nodig. Bedankt Nick, Emme en 

Tijn! 
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Opstellingen 

zaterdag 16 september 

team opstelling reserve 

1/2 
Lisette, Lotte, Merit, Sabine, Floor J., Jill G., Jill K., Sanne, Simone, Sharmaine 

Reinier, Simon, Timon, Wouter K., Jasper, Omar, Pim J., Ryan, Sander, Vito 

 

3 
Anouk, Jacqueline, Jikke, Joyce, Marieke 

Ben, Koen V., Mart, Okker, Pim S. 

 

4 
Demi, Gina, Hanna, Laraya 

Bart, Daan, Fabian G., Fabian M., Joris, Kevin 

dame S5 

5 
Christiane, Floor H., Jessica, Loes C.  

Bob, Lex, Jeroen, Wouter C. 

Hanna (S4) 

Fabian Mastenbroek (S4) 

6 
Cynthia, Linda, Marloes, Danique 

Koen T., Marijn, Sander V., Lars NIeuwerf (S7) 

? 

Sander de Hoog 

7 
Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

8 
Annebertien, Ans, Diana, 2 dames A1 

Erik K., Johan, Mario, Micke, Robert 

 

A1 
Femke, Indi, Isa, Jazz, Noa 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

A2 
Danielle, Geeske, Lonneke, Isabella, Vera  

Arjen, Jasper, Sydney, Timo, Wesley  

Isa (A1) 

A3 
Denise, Fleur, Kirsten, Minoesch, Robin K., Robin R., Sanne, Stella 

Daan, Gijs, Rik 

 

B1 
Aniek, Anouk, Fabiën, Fleur, Liekke, Lucía  

Joshua, Mark, Nico, Rick, Thom 

 

B2 
Chimène, Dieuwke, Iris, Linsey, Nathalie, Nadine 

Luuk, Mark, Teun, AFWEZIG: Paul 

 

C1 
Dani, Esmee, Inger, Sanne, Selina, Yuliana 

Bram, Joran, Wouter, GEBLESSEERD: Piet 

 

C2 
Annelin, Eline, Julia, Mirre, Ryanne, Eva 

Gijs, Olivier, Sander 

 

D1 
Angela, Demi, Joya, Sara, Zoë 

Angelo, Martin, Thijs, AFWEZIG: David, Kilian 

 

D2 Cristina, Eline, Fara, Hayley, Jeslyn, Lianne, Sofie, Romy, AFWEZIG: Lieselotte, Fenna Maya (D3) 

D3 
Anne, Guusje, Maud, Maya, Renske, Vera 

Abel, Finnian, Leo, Nathan, AFWEZIG: Cas 

 

D4 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Marlou, Sofie 

Jayden, Jochem, Justin, Sten, Jasper 

 

E1 
Elize, Zonne 

Mees, AFWEZIG: Rick 

Thomas (E3) 

E2 
Emme 

Nick, Stefan, Tijn 

 

E3 
Milou, Sanne, Sofie  

Olaf, Thomas 

 

E4 
Merle, AFWEZIG: Melissa 

Jurjen, Marten, Thomas 

 

E5 
Lise, Puck, Yara 

Daniel, Justin, Ruben 

 

E6 
Demi, Emma, Femke, Kelly, Mijke 

Björn 

 

E7 
Brigitte, Julieta, Nathalie, Stephanie 

Micha, Senne 

 

F1 
Evi, Roemjana 

Demian, Teun, AFWEZIG: Ties 

Milou (E3) 

F2 
Olivia, Yessica 

Anthony, Erik, Kai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2O 546 Excelsior 4 - Die Haghe 4 12:30 13:30 ?? R. Berkhof 1K40 Lotte Elliot tel.nr. in e-mailuitgave 

R3R 630 Excelsior 5 - VEO 4 14:00 15:00   R. Pardoen 1K40   

S-030 1580 Excelsior 7 - Korbis 4 15:30 16:30 Robertjan Micke Vrolijk 1K40   

B-055 3554 Excelsior B1 - Avanti B6 08:45 09:30 Marieke Okker van Batenburg 1K40   

B-071 3419 Excelsior B2 - De Meervogels B3 10:00 10:45 Koen Joris Timmerman 1K40   

C-043 4650 Excelsior C2 - Avanti C3 11:15 12:00 Mart, Bart, Kevin Simon vd Berg 1K40   

D-032 6279 Excelsior D2 - Avanti D3 08:45 09:30 Jazz, Barry Linda vd Burgh 7bK40   

D-076 6520 Excelsior D3 - ODO D2 09:45 10:30 Arjan wordt geregeld 7bK40   

E-142 8375 Excelsior E3 - Phoenix E2 12:00 12:30 Maarten Rick Herman 2K24   

E-163 12693 Excelsior E4 - Achilles E3 11:00 11:30 Melvin, Nynke Mark Janssen 2K24   

E-166 9881 Excelsior E5 - Dubbel Zes E1 10:00 10:30 Elvira Fabin Gödecke 2K24   

E-162 9885 Excelsior E6 - KVS/Maritiem E3 09:00 09:30 coaches zelf  verv. regelen Sydney Moria 2K24   

F-102 10407 Excelsior F2 - VEO F2 10:30 11:00 Karen, Robert Aniek Janssen 7bK24   

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

1F 9440 Achilles 1 - Excelsior 1 13:15 15:30 Frank Pomonaplein, Den Haag 1aK60 regelt Nelleke (oranje inschietshirts! 

R1H 2964 Achilles 2 - Excelsior 2 12:15 14:00 Hernandes Pomonaplein, Den Haag 1aK60 regelt Nelleke (oranje inschietshirts!) 

R2K 4224 Rohda 3 - Excelsior 3 11:00 13:00 ?? Sportcomplex Ookmeer, Amsterdam 1K40 zelf regelen 

S-052 979 Thor 3 - Excelsior 6 11:00 12:30 Bob Sportveld Ellemare, Rotterdam 1G (G) zelf regelen 

S-050 1734 Twist 7 - Excelsior 8 11:30 12:55 Rob Sportcomplex Cl. Civilislaan, Vlaardingen 2aK60 zelf regelen 

A1F 1548 Fortuna/Delta Logistiek A2 - Excelsior A1 aw 8:30 09:30 Omar, Tommy Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1K40 eigen gelegenheid 

A2I 4832 ODO A1 - Excelsior A2 11:10 12:30 Denise, Job Sportpark De Commandeur, Maasland 1K40 Isabella, Geeske, Danielle, Eva 

A-078 2389 OZC A2 - Excelsior A3 12:00 13:15 Wesley Sportcomplex De Enk, Rotterdam 3aK60 Minoesch, Robin Kollaart, Stella, Fleur 

C-021 5008 Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 aw 9:30 10:00 Erik, Nathan Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 4K40 eigen gelegenheid 

D-026 6109 Weidevogels D1 - Excelsior D1 09:00 10:00 Lisette, Vito Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 regelen contactouders 

D-094 5991 HKV/Ons Eibernest D1 - Excelsior D4 09:00 10:00 Renzo Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den H. 1aK40 regelen contactouders 

E-060 7774 Phoenix E1 - Excelsior E1 09:00 10:00 Merit, Gina Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 2aK60 regelen contactouders 

E-077 8188 ODO E2 - Excelsior E2 09:00 10:00 Pauline Sportpark De Commandeur, Maasland 2b1K24 regelen contactouders 

E-179 13105 Valto E4 - Excelsior E7 09:00 10:00 Lonneke, Geeske Sportpark De Zwet, De Lier 1b3k24 regelen contactouders 

F-043 13738 Dijkvogels F2 - Excelsior F1 09:00 10:00 Karen, Robert Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 2aK60 regelen contactouders 

kantinerooster ouders van/ team        index veld Biesland 

09:00 11:30 Ryanne (C2), Romy (D2), Guusje (D3), Thomas (E3)      1K40=veld A; 5K40=veld C 

11:30 14:00 Julia (C2), Emma (E6), Eline (C2), Sanne (E3)       2K24=monoveld A; 7aK40=veld B (wit) 

14:00 16:45 Excelsior A1 4x        7bK40= veld B (rood); 7bK24=veld B (rood) 

16:45 19:30 Excelsior A3 4x        type veld uit 

        K: Kunstgras; G: Gras 

  

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

datum klasse wedstrijdnr. wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 16-09-2017 CHKC 4935 Fortuna/Delta Logistiek C1 - Maassluis C1 11:10 KNKV Wouter le Comte Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 

za. 16-09-2017 A1F 2581 Avanti (P) A1 - Tempo A2 13:00 KNKV Frido Kuijper Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 

za. 16-09-2017 CHKC 1764 KCC/SO natural C1 - DVO/Accountor C1 12:15 KNKV Jos van Velzen Sportpark Schenkel, Capelle aan den IJssel 

za. 16-09-2017 DHKE 6898 DES D1 - Avanti D1 10:15 Inkoop Erik de Koning Sportpark Biesland, Delft 

za. 16-09-2017 CHKD 1893 PKC/SWKGroep C1 - Oranje Wit (D) C1 10:00 KNKV Michel Steenvoorden Sportpark Oostpolder, Papendrecht 
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Trainingstijden 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok 

Kunstgras C is het oude DKC-veld 

Kunstgras DES is het kunstgrasveld bij DES 

 

  maandag dinsdag donderdag 

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B kunstgras C kunstgras DES kunstgras A kunstgras B kunstgras C 

18:00-19:00   E1 t/m E7 C2, F1/F2 D1 t/m D4 B1 D3, D4, E4/5/6/7 B1, C2, E1/2/3, F1/2 D1, D2 

19:00-20:00    A3, B2, C1    A3, B2 C1 

19:00-20:30   A1/A2   S3/S4  S3/S4   A1/A2 

19:30-20:30       S6  

20:00-21:00 Recreanten        

20:30-21:30    S6/S7, S8    S5, S7  

20:30-22:00   S1/S2      S1/S2   
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

11 september Wesley Nolet en Nathan 

18 september Job en Jill 

25 september Lex 

2 oktober Rachelle en Simon 

9 oktober Rob Baks 
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Kalenders en roosters  

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: Maarten Taffijn 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

Complex en facilitair: Alex Berg 

Integratie: Lex Veldhuis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

VERTROUWENSPER SOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL M EDIA  

      

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: Josyne (D4) 

KOPIJ 

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Thijs, Jos, Job, Nicole, Bart, Desiree, Ans, 

Malika, Martijn 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat:

 secretaris@ckv-excelsior.nl  

Schoonmaakrooster 

datum team coördinator 

15 september Excelsior 3 Jikke 

22 september Excelsior 4 Gina 

29 september Excelsior 5 Bob 

6 oktober Excelsior 6 Marloes 

13 oktober Excelsior 7 Nathan 

Regels schoonmaken 

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

▪ Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te wor-

den gemeld d.m.v. een mail naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl.  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

12 september Vriendjestraining 

17 september Rabobank Sponsorfietstocht 

19 september Vriendjestraining 

30 september Pinguïn spelochtend 

7 oktober Oktoberfest 

27 oktober Pupillen- en aspirantenfeest 

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

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