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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 wor-

den 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 

Zo terugkijkend op afgelopen zaterdag kan ik maar één fier 

staande conclusie trekken: we hebben het goed geregeld bij Excelsior! De sluizen 

in de lucht stonden vol open, maar geen enkele wedstrijd op de Excelsior-velden 

hoefde afgelast te worden en zodoende kon het thuisprogramma volledig worden 

afgewerkt. Vijf uitspelende teams waren minder gelukkig, hun wedstrijd kon geen 

doorgang vinden vanwege de regenval en de daarbij ontstane plassen op de velden 

bij onze collegaverenigingen. 

Ook waren de oudergesprekken goed geregeld. De ouders waren in groten getale 

aanwezig om te vernemen wat het bestuur van hen verwacht en wat zij van het 

bestuur mogen verwachten. Twee aspecten in de gesprekken zijn uitgebreid aan 

bod gekomen en verdienen hier herhaling. En ze betreffen niet alleen de ouders, 

maar iedereen bij de vereniging: 

1. Lees de Korfpraat. Een synoniem voor een clubblad is niets voor niets "vereni-

gingsorgaan". Kennis nemen van de wekelijkse informatie in de Korfpraat is essen-

tieel om de vereniging goed en gezond te laten draaien. Invallers en reservespelers 

waar benodigd, scheidsrechters op hun plek, kantinepoules volledig bezet... maar 

ook dienstmededelingen, wedstrijdbelevingen en aankondigingen van superleuke 

activiteiten. Alles wat je moet weten, wilt weten en waar je zelf voor moet zorgen 

staat in de Korfpraat! 

2. Help waar je kunt. Een vereniging staat of valt bij vrijwilligers. Het bestuur en 

de commissies zorgen voor een efficiënte organisatiestructuur, de invulling hiervan 

moet uit de vereniging in de breedste zin van het woord komen. Dus zie je een 

oproep voor een vacature, een "hulp gevraagd"-melding of anderzijds en denk je 

dat je hier invulling aan kan geven... help dan. 

Om dan maar meteen de koe bij de horens te vatten: komende zaterdag 23 sep-

tember wordt de berging van Excelsior samen met de oude berging van DKC, die 

Excelsior in gebruik gaat nemen, heringedeeld. Hiervoor wordt hulp gezocht. Ben 

je (m/v) om 10:00 op het veld, meld je dan bij Alex Berg om te sjouwen en/of de 

inventaris in te delen. Bakkie koffie/ kopje thee is geregeld! 

Vele handen maken licht werk, dus hoe meer hulp, hoe sneller we ook dit weer 

goed hebben geregeld. Dank alvast! 

Namens voorzitter Leen van den Hooff, 

Juan Zondervan 

Redactie de Korfpraat 

(ennuh... veel leesplezier met de rest van deze Korfpraat!) 
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Excelsior kledinglijn nu te bestellen!  

Zoals eerder aangekondigd heeft C.K.V. Excelsior in samenwerking met Muta een spiksplinternieuwe kle-

dinglijn gelanceerd. Vanuit het kledingfonds wordt er aan elk spelend lid een wedstrijdshirts en inschietshirts 

beschikbaar gesteld. Vanaf heden is het mogelijk om de andere artikelen van de kledinglijn te bestellen via de Kledinglijn webshop. 

In de webshop zijn de volgende artikelen te bestellen: wedstrijdbroekjes, -rokjes, - sokken, trainingsshirts en trainingspakken, softshell 

jacks, rugzakken en sporttassen. 

Hoe het werkt 

De kleding zal niet direct leverbaar zijn aangezien we nog geen voorraad hebben, de gehele kledinglijn wordt custom made voor ons 

geproduceerd. Je kunt tijdens de eerste bestelperiode de kleding die je graag wilt hebben bestellen. Aan het einde van de per iode 

worden alle producten in 1 keer geproduceerd. De levertijd na het sluiten van de bestelperiode is 7-8 weken. In de nabije toekomst 

is er een kleine voorraad van de kledinglijn, zodat we onze leden direct kunnen bedienen. 

Kleding passen? 

We hebben binnenkort paskleding op het sportcomplex, we adviseren om altijd te passen! Voor de heren en kinderen zijn er reeds 

trainingspakken om te passen aanwezig op het sportcomplex tot maat M. Overige paskleding zal begin oktober beschikbaar zijn. 

Bestelperiodes 

Omdat de paskleding nog niet geleverd is zullen we 2 bestelperiodes kort achter elkaar doen. De eerste bestelperiode is tot 20 

september waarna we de eerste bestelling doen bij Muta. Begin oktober komt de paskleding en zullen we een 2de bestelronde doen. 

Tussentijds blijft de webwinkel online, maar kleding na 20 september zal pas in de 2de ronde worden meegenomen. De levertijd is 

7-8 weken na de bestelperiode. 

Cadeautje 

De nieuwe kleding is natuurlijk superleuk om als cadeautje te geven. Met het oog op aankomende Sinterklaas raden wij je aan dit in 

de eerste bestelperiode te bestellen om te zorgen dat het op tijd is. 

Ga direct naar de Kledinglijn webshop. 
 

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.  

Onderwerp van gesprek zal zijn wat wij van de ouders verwachten en wat de ouders van ons kunnen verwachten. Komende zaterdag 

23 september ontvangen we graag de ouders van de volgende teams: 

8:45: de ouders van E7 en D4 

9:30: de ouders van C1, D1 en E1 

10:45: de ouders van E2 

11:30: de ouders van F1 

Op zaterdag 7 oktober ontvangen we graag: 

10:00 de ouders van E5 

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. 
 

  

http://ckvexcelsior.muta.nl/
http://ckvexcelsior.muta.nl/
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Fietsers, bedankt! 

Grote dank aan alle deelnemers die namens onze vereniging hebben meegefietst met de Rabobank 

Sponsorfietstocht! Het weer was goed, de organisatie was goed geregeld, de fietsroute was leuk en onze 

verenigingskas heeft er een paar extra centjes bij. Win-win! 😊 
 

Ondergelopen tunnel bij de vriendjestraining 

De ondergelopen tunnel was geen belemmering voor de nieuwe kinderen bij de F. Er waren maar liefst 17 kinderen op de training 

van de F-groep tijdens de afgelopen vriendjestraining. Het eerste aanmeldingsformulier is ook al uitgereikt: van harte welkom, Ole!  

Voorafgaand aan de training hebben diverse kinderen goed geholpen met ballonnen blazen en ophangen. Dank jullie wel allemaal!  

Mocht je nog iemand weten die wel wil meedoen? Aanstaande dinsdag 19 september is er nóg een vriendjestraining! Ook daarna 

kun je uiteraard altijd iemand meenemen, maar dan is er geen fruit en limo na afloop 😊  

Iedereen die een nieuw lid aanbrengt, krijgt samen met het nieuwe lid een mooie Excelsior-pet uitgereikt! 

Je kunt je opgeven via ledenwerving@ckv-excelsior.nl of via het aanmeldformulier op de website. 

 
 

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-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/884-vriendjestraining-f--en-de-d-teams
mailto:ledenwerving@ckv-exelsior.nl
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Secretari(pr)aten 

In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten en technische commissies aan het woord, oftewel, aan 

het secretari“praten”! 
 

Wedstrijdsecretariaat 

Junioren 

Wedstrijdwijziging A3 

Aangezien de wedstrijd Twist A3 - Excelsior A3 op zaterdag 9 september voor de rust is gestaakt wegens weersomstandigheden, 

moet de gehele wedstrijd opnieuw worden gespeeld. De datum die hiervoor door de bond is vastgesteld, is zaterdag 14 oktober. 

zaterdag 14 oktober 

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

A-078 14045 Twist A3 – Excelsior A3 9:50  11:00 Wesley Sportcomplex Claudius Civilislaan 1bK40  Robin de Roo, Denise, Sanne, Minoesch 

A3-ers, mocht je nu al weten dat je op deze datum niet kan, laat het dan zo snel mogelijk aan mij weten. 

Thijs Arkesteijn 
 

Jeugd 

Competitie 

Afgelopen zaterdag zijn de wedstrijden van de C1, F1 en E2 niet doorgegaan i.v.m. te veel water op de velden. De wedstrijden zullen 

ingehaald moeten worden in een vrij weekend. De data van inhalen zijn nog niet bekend maar voor de C1 en E2 zal dit waarschijnlijk 

in de herfstvakantie zijn (zaterdag 14 oktober; de F1 speelt dan al een wedstrijd). Als de data bekend zijn, zullen wij dit zo snel 

mogelijk melden. 
 

Kampioenswedstrijd E1! 

Aanstaande zaterdag 23 september kan de E1 al kampioen worden! De E1 speelt thuis tegen Phoenix E1. De E1 speelt om 10:15 op 

Biesland. Bij winst is de E1 de eerste kampioen van de najaarscompetitie 2017 bij CKV Excelsior. Kom de E1 aanmoedigen!! 

Excelsior E1 - Phoenix E1 
zaterdag 23 september - aanvang 10:15 - Sportpark Biesland!! 

De stand per 17 september is: 

Poule E-060 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E1 3 6 3 0 0 47 15 32 0 

2 Phoenix E1 3 4 2 1 0 18 26 -8 0 

3 ODO E1 2 0 0 2 0 11 16 -5 0 

4 ONDO E3 2 0 0 2 0 7 26 -19 0 

GS: Gespeeld | PT: Punten | GW: Gewonnen | VL: Verloren | GL: Gelijk | DPV: Doelpunten voor | DPT: Doelpunten tegen | DS: Doelsaldo | PIM: Punten in mindering 
 

Trainingen 

De zaalperiode lijkt nog ver weg maar aanstaande zaterdag spelen de meeste teams alweer hun 4e competitiewedstrijd van de 

najaarscompetitie 2017. Van 14 tot en met 22 oktober is het herfstvakantie. Vanaf maandag 23 oktober zullen wij de (warme) zalen 

weer gaan opzoeken; de jeugdcommissie is druk bezig om de puzzel van de zaaltrainingen weer in elkaar te krijgen qua tijden, zalen 

en dagen dat de trainers zelf trainen. Op het veld wordt nog getraind door de B t/m F teams tot en met donderdag 12 oktober. Op 

dinsdag 17 en donderdag 19 oktober zullen de B t/m F teams niet trainen. 
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Oefenwedstrijden zaal 

Op zaterdag 28 oktober zijn er oefenwedstrijden geregeld voor de C1/C2/D1/D3. Op 4 november zijn 

er oefenwedstrijden voor B1/B2/C1/C2/D1/D2/D3/D4, E3 t/m E7 spelen dan thuis in sporthal Kerkpolder 

een driekamp met wedstrijden van 18 minuten en de E1/E2/F1/F2 zullen een vierkamp spelen met wedstrijden 

van 15 minuten, ook in sporthal Kerkpolder. 
 

Afbellen pupillen (D/E/F) 

Beste ouders, 

Sinds enkele weken 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 (maileditie) 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 
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Activiteiten 

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. 

  



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  06 8 

Activiteiten 

Pupillen- en aspirantenfeest 

 

 

Meer info volgt de komende weken! 
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Uitslagen 

zaterdag 16 september 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

R2O 546 Excelsior 4 - Die Haghe 4 15 16 

R3R 630 Excelsior 5 - VEO 4 20 10 

S-030 1580 Excelsior 7 - Korbis 4 13 7 

B-055 3554 Excelsior B1 - Avanti B6 17 1 

B-071 3419 Excelsior B2 - De Meervogels B3 7 6 

C-043 4650 Excelsior C2 - Avanti C3 1 9 

D-032 6279 Excelsior D2 - Avanti D3 3 10 

D-076 6520 Excelsior D3 - ODO D2 4 3 

E-142 8375 Excelsior E3 - Phoenix E2 5 2 

E-163 12693 Excelsior E4 - Achilles E3 9 1 

E-166 9881 Excelsior E5 - Dubbel Zes E1 11 0 

E-162 9885 Excelsior E6 - KVS/Maritiem E3 1 7 

F-102 10407 Excelsior F2 - VEO F2 3 6 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

1F 9440 Achilles 1 - Excelsior 1 16 15 

R1H 2964 Achilles 2 - Excelsior 2 11 13 

R2K 4224 Rohda 3 - Excelsior 3 12 23 

S-052 979 Thor 3 - Excelsior 6 afgelast ivm. regen 

S-050 1734 Twist 7 - Excelsior 8 afgelast ivm. regen 

A1F 1548 Fortuna/Delta Logistiek A2 - Excelsior A1 24 6 

A2I 4832 ODO A1 - Excelsior A2 16 6 

A-078 2389 OZC A2 - Excelsior A3 9  3 

C-021 5008 Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 afgelast ivm. regen 

D-026 6109 Weidevogels D1 - Excelsior D1 0  7 

D-094 5991 HKV/Ons Eibernest D1 - Excelsior D4 11 1 

E-060 7774 Phoenix E1 - Excelsior E1 3 20 

E-077 8188 ODO E2 - Excelsior E2 afgelast ivm. regen 

E-179 13105 Valto E4 - Excelsior E7 1 2 

F-043 13738 Dijkvogels F2 - Excelsior F1 afgelast ivm. regen 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Phoenix E1 - Excelsior E1 

Wervelend Excelsior laat Phoenix kansloos 

Alle ingrediënten voor een heuse kraker in de poule van Excelsior E1 waren op zaterdag 16 september jl. aanwezig: De ploeg van 

Merit en Gina met 4 punten uit 2 wedstrijden bovenaan, Phoenix met hetzelfde puntenaantal netjes op de tweede plaats, beiden een 

fantastisch doelgemiddelde en twee ploegen die elkaar vorige maand op het Excelsior-toernooi geen centimeter toegaven (toen nog 

niet...). 
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Eerst maar eens informeren of de topper van vandaag wel doorgang kan vinden. De serieuze regen-

buien van de afgelopen dagen en ook vandaag weer zouden wel eens impact kunnen hebben op zelfs 

het kunstgras. Goed nieuws volgt al snel vanuit de knusse Excelsior-kantine. 

Thomas, Elize, Zonne en Mees stappen vol goede moed in de automobiel van de razende reporter, op naar 

Zoetermeer. In het land van wijknummers is eenoog koning, dus Sweet lake City kan dit keer zonder onze TomTom wel gevonden 

worden, dacht ondergetekende. Er werd veel gelachen onderweg en toeval of niet, Queen's "We are the champions" passeerde tijdens 

het foute uurtje van Q-Music ook nog de fly-over voorbij het Forepark. Als dat maar goed gaat... 

Goed, dan de wedstrijd of tja, ik kan eigenlijk gelijk wel melden dat het geen wedstrijd was! Het was een wervelende SHOW van onze 

kampioenen!!! In het eerste kwart was het simpelweg een galavoorstelling van een niveau dat nog niet eerder vertoond is: 1-9! De 

kampioen liet niets aan het toeval over en overrompelde Phoenix. De ene na de andere pass kwam aan, Thomas op Zonne was een 

mooie tandem, maar ook Elize en Mees wisten elkaar al coachend perfect te vinden. In de rust (2-13) waren er mooie woorden van 

onze Merit en Gina, er werd gelachen onder elkaar, er werd gedold onder elkaar, want onze toppers hebben een dusdanig zelfver-

trouwen met elkaar ontwikkeld dat er gretig uitgekeken werd naar helft nummer 2. Een monsterscore was in de maak, maar net op 

het moment dat je dát dus denkt, slaat het noodlot toe... Knak! dat deed de vinger van Zonne en die moest even vakkundig aan 

elkaar getapet worden. Geen wissels voorradig vandaag, dus dan gaan we verder met 4 Phoenix-spelers tegen 3 spelers van Excelsior. 

Nu de rijen gesloten houden achterin en elkaar met behulp van onze topcoaches bij de les houden. In de paar minuten dat Zonne 

even gerepareerd werd, werd er één keer gescoord en waren het Mees, Thomas en Elize die konden juichen bij een tussenstand van 

2-14. Zonne kwam er weer bij en zij pikte in het laatste kwartje haar 11e/12e en 13e doelpuntje mee én als kers op de zwart-witte 

taart maakte Thomas het twintigste doelpunt van de ochtend. Einduitslag: 3-20. 

Er zijn nog drie wedstrijden te spelen, maar ik verwacht dat het bestuur zich mag gaan opmaken voor een huldiging van onze E1. 

Volgende week de return tegen Phoenix op onze thuisbasis. Misschien met een klein beetje beter weer, maar mocht het regenen dan 

weet jullie razende reporter in ieder geval dat onze toppers daar uitstekend mee om kunnen gaan! 

Razende Reporter 
 

HKV Ons Eibernest D1 - Excelsior D4 

Vooraf aan deze wedstrijd wisten we dat dit een hele lastige zou worden. Ons 

Eibernest had immers haar wedstrijden dik gewonnen. Er wordt gestart met Jo-

syne, Lizzy, Sofie, Hennieke, Britt, Sten, Justin en Jochem. Jasper kan er helaas 

niet bij zijn. Ons Eibernest start direct na het fluitsignaal met een mooie aanval 

en scoort de 1-0. De aanval van Excelsior wordt direct onderschept en zo staat 

het al snel 2-0. De coach geeft aan alert te blijven op wat er getraind is en we 

zien een mooie onderschepping van Justin, een strakke bal van Jochem en goed 

samenspel van Sofie en Britt. Sten heeft een mooi schot en er wordt goed af-

gevangen door Lizzy. Hennieke staat, ondanks een kopbal, prima te verdedigen 

en Josyne zien we ook een leuke wedstrijd spelen. Nog een paar extra aanwij-

zingen van de coach: "Niet onder de paal!" en vanaf de kant: "strakke ballen!". 

Sten krijgt een kans en schiet van veraf, maar net als de kansen van Hennieke 

en Josyne gaat de bal er niet in. Een trouwe supporter maakt de scheids nog even alert op de klok: "er zijn al veertien minuten voorbij, 

er moet gewisseld worden". De zeer goed fluitende scheids geeft aan de tijd goed in de gaten te houden en wijst de supporter erop 

dat de klok afloopt. Na het wisselen scoort Ons Eibernest al snel de 3-0. De verdediging heeft het lastig en de aanval is niet zuiver 

met het schieten. Ons Eibernest daarentegen gaat lekker door en scoort nog voor de rust de 5-0. In de rust geeft de coach Renzo 

nog een paar aanwijzingen en op de bank wordt de eerste helft geanalyseerd. 
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Wedstrijden 

De tweede helft komen Marlou en 

Jayden erin voor Josyne en Sten. 

Ons Eibernest gaat direct weer volop 

in de aanval en staan snel op 7-0. Zowel 

Jayden als Britt schieten van ver af, maar de bal wil er niet in. 

Lange tijd houd Excelsior zich staande, Jochem incasseert een 

kaakstoot (niet duidelijk was van wie, zijn tegenstander of de bal), 

Hennieke vangt weer goed af en daarna zien we een leuk een-

tweetje tussen Jochem en Hennieke, helaas wordt de hieruit ont-

stane kans niet benut. Wanneer Ons Eibernest weer in de aanval 

gaat komen we snel op een 11-0 achterstand. In de allerlaatste se-

conde is het Hennieke die de nul van het scorebord haalt en daar-

mee de eindstand op 11-1 brengt. Nog nooit hebben we zo hard gejuicht voor een doelpunt, deze is zo dik verdiend door het hele 

team. We hebben een wedstrijd gezien die veel beter was dan vorige week. Volgende week ontvangen we Ons Eibernest thuis en we 

gaan er niet vanuit dat we winnen, maar als we spelen zoals vandaag, kunnen we alleen maar trots zijn op onze kanjers van de D4. 
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Opstellingen 

zaterdag 23 september 

team opstelling reserve 

1/2 
Merit, Sabine, Lisette, Lotte, 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 H., Joris, Kevin? 

? 

5 
Christiane, Floor H., Nikky, Elke? 

Abe, Bob, Lex, Niels, Wouter C. 

? 

6 
Cynthia, Josanne, Linda, Marloes  

Jesse?, Koen T., Marijn, Sander V., Sander H.? 

Isabella (A2) 

Bart, Daan (S4) 

7 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle 

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

Lonneke (A2) 

8 
Annebertien, Ans, Fleur, 2 dames A3 

Erik K., Mario, Micke, Robert 

 

Rob Muller 

A1 
Femke, Indi, Isa, Jazz, Noa 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

A2 
Danielle, Eva, Geeske, Lonneke, Isabella, Vera  

Arjen, Jasper, Sydney, Timo, Wesley,  

 

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, Paul, Teun 

 

C1 
Dani, Esmee, Inger, Selina, Yuliana, INV.: uit C2, wordt gevraagd, AFW.: Sanne 

Bram, Wouter, GEBLESSEERD: Piet, AFWEZIG: Joran 

 

C2 
Annelin, Eline, Eva, Julia, Mirre, Ryanne, één dame invallen bij C1 

Gijs, Olivier, Sander 

Romy (D2), Lieselotte (D2) 

D1 
Angela, Demi, Joya, Sara, Zoë 

Angelo, David, Kilian, Martin, Thijs 

 

D2 Cristina, Eline, Fara, Fenna, Hayley, Jeslyn, Lianne, Liselotte, Sofie, Romy  

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

Abel, Cas, Finnian, Leo, Nathan  

 

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

Jayden, Jasper, Jochem, Justin, Sten 

 

E1 
Elize, Zonne 

Mees, Rick 

Uit E2 

E2 
Emme 

Nick, Stefan, Tijn 

Uit E1 

E3 
Milou, Sanne, Sofie  

Olaf, Thomas 

 

E4 
Merle, 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, Ties 

 

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 23 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1F 5938 Excelsior 1 - Fortis 1 14:00 15:30 Frank P. Fuchs 1K40 Ans van Doormaal tel.nr. in e-mailuitgave 

R1H 8168 Excelsior 2 - Fortis 2 13:00 14:00 Hernandes H. Godijn 1K40   

R2K 4416 Excelsior 3 - Pernix 3 16:00 17:00 Timon M. Bommelé 1K40   

S-052 653 Excelsior 6 - Thor 3 12:00 13:00 Bob Robertjan Heemskerk 7aK40   

S-050 1746 Excelsior 8 - Twist 7 13:30 14:30 Rob Piet Ekelmans 7aK40   

A1F 2427 Excelsior A1 - Achilles A2 11:30 12:30 Omar, Tommy W. van der Jagt 1K40   

A2I 1571 Excelsior A2 - ALO A1 10:00 11:00 Denise, Job scheidsrechter Excelsior? 1K40   

A-078 2194 Excelsior A3 - OZC A2 10:30 11:15 Mario, Wesley Niels Mekking 7bK40   

C-021 4260 Excelsior C1 - Fortuna/Delta Logistiek C4 09:15 10:00 Erik, Nathan Rob Muller 1K40   

D-026 5777 Excelsior D1 - Weidevogels D1 09:30 10:15 Lisette, Vito Pim de Jong 7bK40   

D-094 6634 Excelsior D4 - HKV/Ons Eibernest D1 08:30 09:15 Renzo, Dirk Indi Jorritsma 7bK40   

E-060 7651 Excelsior E1 - Phoenix E1 09:45 10:15 Merit Femke Gerritsen 2K24   

E-077 8140 Excelsior E2 - ODO E2 10:45 11:15 Pauline Johan de Leeuw 2K24   

E-179 13106 Excelsior E7 - Valto E4 08:45 09:15 Lonneke, Geeske Daniëlle Bijnaar 2K24   

F-043 13743 Excelsior F1 - Maassluis F2 11:30 12:00 Karen, Robert Nathalie vd Ham 7bK24   

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

R2O 4798 Tempo 3 - Excelsior 4 09:30 11:15 Ryan Sportcomplex Zegersloot, Alphen a.d. Rijn 1aK40 zelf regelen 

R3R 7207 Achilles 4 - Excelsior 5 14:15 16:00   Pomonaplein, Den Haag 1aK60 zelf regelen  (oranje inschietshirts!) 

S-030 920 Korbis 4 - Excelsior 7 14:00 15:45 ?? Sportpark Sniep, Waddinxveen 1aK40 zelf regelen 

B-055 3688 Avanti B6 - Excelsior B1 09:00 10:00 Marieke Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 op de fiets 

B-071 3613 De Meervogels B3 - Excelsior B2 09:00 10:00 Sanne, Koen Vernède Sportpark, Zoetermeer 2bK40 regelen contactouders 

C-043 4900 Avanti C3 - Excelsior C2 09:00 10:05 Mart, Bart, Kevin Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 4G (G) op de fiets 

D-032 6534 Avanti D3 - Excelsior D2 08:15 09:00 Jazz, Barry Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 regelen contactouders 

D-076 6329 ODO D2 - Excelsior D3 10:00 11:00 coaches zelf verv. regelen Sportpark De Commandeur, Maasland 2a1K40 regelen contactouders 

E-142 9013 Phoenix E2 - Excelsior E3 09:00 10:00 Maarten Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 2K40 regelen contactouders 

E-163 12694 Achilles E3 - Excelsior E4 10:30 11:30 Melvin, Nynke Pomonaplein, Den Haag 3G (G) regelen contactouders; oranje inschietstirts! 

E-166 9348 Dubbel Zes E1 - Excelsior E5 09:00 10:00 Elvira Stokroosveld, Den Haag 1K40 regelen contactouders 

E-162 9549 KVS/Maritiem E3 - Excelsior E6 09:30 10:30 Isa Cas van Dijkpark, Den Haag 3bK24 regelen contactouders 

F-102 11050 ONDO F5 - Excelsior F2 10:15 11:15 Karen, Robert Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G (G) regelen contactouders 

kantinerooster ouders van/ team        index veld Biesland 

09:00 11:30 Fleur (F1), Teun (F1), Yessica (F2), Rick (E1)        1K40=veld A; 5K40=veld C 

11:30 14:00 Mees (E1), Demian (F1), Zonne (E1), Roemjana (F1)      2K24=monoveld A; 7aK40=veld B (wit) 

14:00 17:00 Excelsior 4 4x        7bK40= veld B (rood); 7bK24=veld B (rood) 

17:00 19:30 Excelsior 1 & 2 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 poule nr. wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 23-09-2017 3I 5844 Nikantes 1 - Thor (R) 1 16:00 KNKV Jos van Velzen Sportcomplex Botreep, Hoogvliet Rotterdam 

za. 23-09-2017 A1E 2498 KZ Danaïden A1 - Groen Geel A2 11:00 KNKV Michel Steenvoorden KZ Danaïden, Leiden 

za. 23-09-2017 B2L 6758 DES B1 - KVS/Maritiem B1 11:45 Inkoop Erik de Koning of Piet Ekelmans Sportpark Biesland, Delft 
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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) 

18 september Job en Jill 

25 september Lex 

2 oktober Rachelle en Simon 

9 oktober Rob Baks 
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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: 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: Marieke 

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, Malika, Erik vN. 

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 

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 

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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