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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 

Een paar weken geleden is er een campagne gestart om de 

openstaande vacatures voor de in te vullen rollen in de organisatie van onze ver-

eniging bij een ieder onder de aandacht brengen. Zo heeft Leen, onze voorzitter, 

vorige week een stuk in de Korfpraat laten plaatsen waarin hij oproept om serieus 

naar de vacatures voor de bemensing van de jurytafel te kijken. Een voor de gehele 

zaalperiode volledig bezette jurytafel is geen wens, maar simpelweg een noodzaak! 

Ook de redactie van de Korfpraat neemt deel aan de vacaturecampagne. Daarom 

zal vanaf heden hier wekelijks aandacht aan worden geschonken en wel op de vol-

gende wijze: 

De meest bekeken pagina's van de Korfpraat zijn: voorpagina (die ziet iedereen 

automatisch als eerste), de pagina met het wedstrijdprogramma en de opstellin-

genpagina. De voorpagina leent zich niet voor extra functies, op de pagina van het 

wedstrijdprogramma is geen ruimte, zodoende wordt er een klein beetje ruimte 

van de opstellingenpagina afgesnoept om de vacatures onder de aandacht te bren-

gen. Bovenaan deze pagina worden de vacatures onder het kopje Openstaande 

vacatures in een "klikknopje" benoemd. Dit zijn de vacatures waarvan de vacature-

beschrijving gereed is. Klik erop en je wordt doorgeleid naar de vacaturebeschrij-

ving op de site. 

Op deze wijze hoopt de redactie bij te kunnen dragen aan de vacaturecampagne 

en het snel ingevuld krijgen van de vacatures. 

Veel leesplezier, 

De redactie 
 

KAMPIOENEN!!!  

De B2 en Excelsior 7 sieren deze week de cover van de Korfpraat met hun behaalde 

kampioenschap. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, want naast de B2 en 

het 7e mogen ook E7, E4, E3, E1, D3, D1 en het 8e met trots de kampioensmantel 

dragen! 

Alle kampioenen, van harte gefeliciteerd! 

En dan zijn we er nog niet; de C1, B1 en het 6e zijn nog volop verwikkeld in hun 

kampioensstrijd. En ook F1 heeft nog zicht op het kampioenschap; F1 moet dan wel 

hun beide nog te spelen wedstrijden winnen en hopen dat het sterke Avanti F1 (1e 

in de poule) aanstaande zaterdag een steekje laat vallen tegen Valto F1 (2e in de 

poule). Excelsior F1 zou dan het kampioenschap kunnen delen met Avanti en Valto. 

Alle kampioenskandidaten, heel veel succes gewenst! 
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Zaalopening & Buffet 

Save the date!: zaterdag 11 november 2017 

Afgelopen zaterdag werd de laatste thuiswedstrijd van Excelsior 1 op het veld uitbundig afgesloten. Het was 

een ouderwets gezellige avond, waarbij er volop werd gelachen, gegeten en gezongen. De hits van OOK TOF! dreunen nog na in 

onze oren en de geur van schnitzel zit nog in onze lederhosen. Conclusie: dit smaakt naar meer! 

Wees gerust! U hoeft gelukkig niet lang te wachten. Het zaalseizoen 2017-

2018 wordt namelijk ook op feestelijke wijze geopend met een groot buffet! 

Op zaterdag 11 november 2017 speelt Excelsior 1 haar eerste thuiswedstrijd in 

de Buitenhof. Na een knallende zaalopening en een prachtige pot korfbal ser-

veert Sport Café De Mookies een uitgebreid buffet voor alle leden van Excel-

sior. Deelname aan het buffet bedraagt slechts € 10,- p.p. en voor leden tot en 

met 14 jaar bedraagt het slechts € 7,- p.p.  

Hier moet u als trouwe supporter van Excelsior natuurlijk bij zijn! Houd zater-

dag 11 november 2017 daarom vrij in uw agenda. Aanmelden voor het buffet 

kan vanaf volgende week. Meer informatie hierover treft u in de volgende korf-

praat. 

Hartelijke groeten, 

Erik van der Kramer, Nathan op den Kelder en Lars Nieuwerf 
 

Vriendenloterij 

Speel mee voor CKV Excelsior in de vriendenloterij 

Wist je dat je CKV Excelsior kan steunen door mee te spelen met de vriendenloterij? 

Een lot kost € 13,50 per trekking inclusief Jackpotbonus van € 0,50. Er zijn veertien trekkingen per jaar waarvan twee zonder Jackpot-

bonus. Als je kiest om CKV Excelsior in Delft te steunen, dan ontvangen wij de helft van de lotprijs. 

Iedere trekking maak je kans op ruim honderdduizend prachtige prijzen. Bijvoorbeeld een Volkswagen Polo én € 10.000,- (indien u 

meespeelt met de Jackpotbonus), een grote geldprijs (tot € 100.000,-), of vele andere mooie keuzeprijzen. 

Meespelen kan door je aan te melden via https://www.vriendenloterij.nl/. Speel je al mee, maar voor een ander goed doel, bijvoor-

beeld DKC? Dan is het mogelijk om het goede doel bij je huidige lot(en) te wijzigen door te bellen met de Ledenservice van de 

vriendenloterij via 0900 - 300 1400 (€ 0,50 per gesprek). De ledenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 

tot 21.00 uur., en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur. 

We roepen graag alle oud-DKC-leden op die nog meespelen voor DKC om hun goede doel wijzigen naar CKV Excelsior. Helaas 

kunnen we dit niet centraal laten wijzigen. 
 

Leef!.. . alsof het je laatste dag is  

En dat hebben we gedaan. Afgelopen zaterdag hebben we intens genoten van ooit-twee-verenigingen-maar-nu-een! We hebben 

gedanst, gezongen, gebruld, gehost en al nog meer wat er bij een topfeest komt kijken. Door de geweldige inzet van een fantastische 

crew was alles tot in de puntjes geregeld! Oké, bijna alles dan, met de limousine ging het helaas mis, die kwam om 14:30 's middags 

al voorrijden in plaats van 2:30 's nachts: foutje van de BOB-campagne. 

Het optreden van OOK TOF! was meer dan tof. Zo tof, dat onze jeugd (lees: pinguïns en F-jes) de tafels opklommen om daarop te 

dansen. Eén groot feest! Nadat de jeugd het warme bedje thuis had opgezocht, schakelden de (jong)volwassenen een tandje bij: nog 

meer dansen, nog meer zingen, nog meer hossen. Tot in de late uurtjes was het een compleet feestgedruis. Op naar de volgende! 

https://www.vriendenloterij.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 

Senioren 

Een dag vol regen, soms wat meer, soms wat minder, deed wel iets af aan het leuke druk bezette thuisprogramma van deze eerste 

zaterdag in oktober. Maar goede resultaten en een aansluitend feest compenseerden veel. 

De senioren begonnen met 2 Biesland-derby’s tegelijkertijd: Excelsior 3 speelde thuis tegen DES 3. Het regende tijdens deze wedstrijd 

flink, en DES leek daar fysiek iets beter tegen bestand. Het 3e liep in de eerste helft al tegen een behoorlijke achterstand aan, en kon 

dat in de tweede helft niet goedmaken. Het werd 6-12. 

Aan de overzijde speelde Excelsior 4 tegen DES 4; hier pakte DES ook een voorsprong, maar het 4e kwam in de loop van de tweede 

helft nog gelijk. Helaas was het laatste woord aan DES; het werd 11-8, en het 4e rest aanstaande zaterdag nog een laatste mogelijk-

heid om voor de zaal de eerste wedstrijdpunten te pakken. 

Excelsior 2 was duidelijk de meerdere van Kinderdijk 2; regelmatig scorend liep het 2e gemakkelijk uit naar een 21-13 overwinning.  

Ook Excelsior 1 bouwde een voorsprong op tegen Kinderdijk 1, in de loop van de tweede helft leek een flink gat geslagen bij 16-11, 

maar in een mum van tijd kwam Kinderdijk terug naar 16-15. Daarmee werd de slotfase toch ineens spannend. Het inzetten van Ryan 

met zijn lengte in de aanval bracht extra reboundkracht, en op de belangrijke momenten scoorde Excelsior 1 toch mee, ondanks een 

aantal gemiste kansen. Het werd een belangrijke 19-16 overwinning.  

Alle drie breedtesportteams konden deze zaterdag hun najaarscompetitie afsluiten met een kampioenschap. Dat lukte bij Excelsior 7 

en 8, het 6e krijgt op 21 oktober een herkansing.  

Excelsior 7 speelde thuis tegen Paal Centraal 3, dat ook nog gelijk zou kunnen komen. Het werd een goede wedstrijd – gesteund 

door het ruime publiek - die eindigde in een 13-8 overwinning, en dus kampioenschap met medailles en heerlijke taart van Lex. 

Excelsior 6 had het in Dordrecht moeilijk tegen Deetos/Snel 6, dat bij winst ook kampioen werd. Gelukkig was Noa bereid gevonden 

om in te vallen, maar met Jesse net hersteld en Koen nu geblesseerd, waren er weinig wisselmogelijkheden, en was de thuisploeg 

duidelijk te sterk. Het werd 17-9, maar een tweede kans volgt op 21 oktober in de uitwedstrijd tegen Thor 3. 

Excelsior 8 had uit opnieuw een zware dobber aan Maassluis 5; gelukkig kon Fleur toch meespelen en was Nadine uit B2 bereid om 

reserve te zijn. Veel regen en een zware bal, maar het 8e wist kort voor tijd een voorsprong van 2 punten te nemen en stond die niet 

meer af: 6-8 en ook kampioen. 

Voor de Excelsior-senioren sluit de 1e helft veldcompetitie wat vreemd af, want aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 t/m 5 nog 

wel, maar alleen Excelsior 4 speelt thuis. Verder zijn er ook helemaal geen thuiswedstrijden. 

Excelsior 6 en 8 spelen dit weekeinde niet maar nog wel op 21 oktober. Excelsior 7 kan de zaalschoenen gaan opzoeken. 

Willeke 
 

Naar de zaalcompetitie 

De zaaltrainingen beginnen voor alle teams met ingang van maandag 23 oktober; aan het trainingsschema wordt nog gesleuteld. 

Het valt niet mee om de trainingen van alle teams met hun trainers in de beschikbare zalen in elkaar te passen. De veldtrainingen 

lopen door tot en met donderdag 12 oktober. De week ertussen van 14-21 oktober (de herfstvakantie in deze regio, voor wie daar 

mee te maken heeft) is er geen training. 

In overleg met de trainers gaan de teams die op zaterdag 21 oktober nog een veldwedstrijd spelen in die week nog wel (of niet) 

trainen. 
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De zaalcompetitie start op zaterdag 11 november; voor alle teams zijn er oefenwedstrijden op zater-

dag 4 november, en voor Excelsior 1, 2 en 3 ook al op 28 oktober. Excelsior 1 speelt in de voorbereiding 

op de zaal mee in de Haagse Korfbaldagen; de poulewedstrijden van dit toernooi zijn op donderdag 26 

oktober, zaterdag 28 oktober en dinsdag 31 oktober.  

Overigens is het competitieprogramma voorlopig nog niet bekend; alleen de in principe vaste competitiedata, en het gegeven dat 

Excelsior 1 en 2 beginnen met een thuiswedstrijd. 

In de zaal spelen Excelsior 1 en 2 beiden hun wedstrijden met schotklok. Om een langere periode daarmee te kunnen oefenen traint 

de eerste selectie ook komende dinsdag in de zaal. 

Verder alle teams nog veel succes gewenst in de resterende veldwedstrijden. 
 

Jeugd 

Competitie 

Komende week wordt een aantal wedstrijden doordeweeks gespeeld. De B1 en C1 spelen woensdag 11 oktober; de E2 speelt op 

dinsdag 10 oktober. De F1 speelt nog op zowel 14 als 21 oktober. De E6 speelt aanstaande zaterdag. 

Afgelopen zaterdag speelden de B1, D3 en E3 hun kampioenswedstrijden! De B1 wist helaas niet te winnen maar kan aanstaande 

woensdag alsnog kampioen worden! De E3 won met 8-4, de D3 won met 6-5 en beiden zijn kampioenen!  
 

KAMPIOENEN!!!! 

D3 & E3, GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 
 

Kampioenswedstrijden [team]! 

Aanstaande woensdag kunnen er nog 2 kampioen bijkomen!!! En volgende week zaterdag 21 oktober kan het 6e kampioen worden! 

Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 
woensdag 11 oktober - aanvang 18:30 - Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 

De stand per 8 oktober is: 

Poule C-021 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 ODO C1 6 10 5 1 0 48 29 19 0 

2 Excelsior (D) C1 5 8 4 1 0 31 23 8 0 

3 Valto C3 6 2 1 5 0 26 46 -20 0 

4 Fortuna/Delta Logistiek C4 5 2 1 4 0 26 33 -7 0 
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Excelsior B1 - Valto B3 

woensdag 11 oktober - aanvang 19:00 - Sportpark Biesland 

De stand per 8 oktober is: 

Poule B-055 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Phoenix B2 6 10 5 1 0 99 41 58 0 

2 Excelsior B1 5 8 4 1 0 63 32 31 0 

3 Valto B3 5 4 2 3 0 41 52 -11 0 

4 Avanti B6 6 0 0 6 0 17 95 -78 0 

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

Trainingen 

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. 
 

Oefenwedstrijden zaal 

Op zaterdag 28 oktober zijn er oefenwedstrijden geregeld voor de C1/C2/D1/D3 (de aanvangstijden van de oefenwedstrijden zijn na 

afloop van het slaapfeest). 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. 
 

Nieuwe leden 

Fiene Leepel (foto) is lid gewor-

den van CKV Excelsior en zal 

gaan spelen in de F. 

Enzo Veerman is lid geworden 

en zal voorlopig gaan trainen. 

Fiene en Enzo, heel veel korfbal-

plezier bij CKV Excelsior! 
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Activiteiten 

Slaapfeest pupillen en aspiranten 

 

Speciaal voor de jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 27 op zaterdag 28 oktober een slaapfeest georgani-

seerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugdspelers en -speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie en 

op de site kun je je direct aanmelden! 

Op vrijdag 27 oktober is iedereen vanaf 18.15 uur van harte welkom in onze eigen kantine op 't Veld. We beginnen met het eten van 

de lekkerste pannenkoeken, ook de pinguïns (tot 19.30 uur) zijn hierbij welkom! Hierna worden er voor de jeugdleden allemaal leuke 

activiteiten georganiseerd! 

Wat we allemaal gaan doen houden we nog even geheim. Het slaapfeest eindigt (na vast en zeker heeeel veeeel slapen 😊) op 

zaterdagochtend rond 10:00 na een heerlijk ontbijt. 

Dit slaapfeest mag je niet missen, zorg dat je er bij bent! 

Slaapfeest Excelsior 

▪ Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! (Pannenkoeken eten ook voor pinguïns) 

▪ Van vrijdag 27 op zaterdag 28 oktober (geen competitiekorfbal) 

▪ Kosten alleen pannenkoeken eten: € 2,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 

▪ Kosten pannenkoeken eten en slaapfeest: € 3,50 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 

▪ Leuke activiteiten! 

▪ Energiedrank verboden! 

▪ Opgeven uiterlijk op 20 oktober via het formulier op de site. 

▪ Vragen? Stuur een mail aan EC@ckv-excelsior.nl. 

De aanmeldingen tot zover (vrijdag 29 september, 15:00): 

naam team arr. naam team arr. naam team arr. 

Lucía Almeida-Carrion B1 P+S Thijs de Block D1 P+S Stefan Joosten E2 P+S 

Teun de Groot B2 P+S Joya van Horssen D1 P+S Sofie Prins E3 P+S 

Paul Sijbring B2 P+S Kilian Frenken D1 P+S Thomas Happée E3 P+S 

Chimène Schut B2 P+S Zoë Ekelmans D1 P+S Olaf Dool E3 P+S 

Mark Sijbring B2 P+S Sofie van Voorthuizen D2 P+S Sanne Haverkort E3 P+S 

Nadine van Gorp B2 P+S Romy Pronk D2 P+S Merle Kemp E4 P+S 

Sanne Verhagen C1 P+S Fenna van den Berg D2 P+S Femke van Wijk E6 P+S 

Esmée van Woggelum C1 P+S Renske de Jong D3 P+S Erik Joosten F2 P+S 

Julia Zondervan C2 P+S Britt Albers D4 P+S Evi Ekelmans Pinguïns P 

Gijs van Voorthuizen C2 P+S Jayden van Woggelum D4 P+S Thomas Dukker Pinguïns P 

Angela Gouweleeuw D1 P+S Zonne Vermaas E1 P+S Tess Buis Pinguïns P 

Angelo Gouweleeuw D1 P+S Elize Albers E1 P+S    

arr(angement): P= alleen pannenkoeken eten; P+S=pannenkoeken eten + slapen 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/897-slaapfeest-voor-jeugdleden-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/897-slaapfeest-voor-jeugdleden-excelsior
mailto:EC@ckv-excelsior.nl
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Uitslagen 

zaterdag 7 oktober 

klasse nr wedstrijd uitslagen    

1F 5992 Excelsior 1 - Kinderdijk 1 19 16   

R1H 8208 Excelsior 2 - Kinderdijk 2 21 13   

R2K 4325 Excelsior 3 - DES 3 6 12   

R3R 48 Excelsior 5 - Weidevogels 3 18 13   

S-030 1581 Excelsior 7 - Paal Centraal 3 13 8 S7 KAMPIOEN!!! 

A2I 2002 Excelsior A2 - Phoenix A1 13 11   

A-078 2196 Excelsior A3 - Twist A3 5 14   

B-071 4147 Excelsior B2 - Avanti B4 5 2   

C-043 4648 Excelsior C2 - ODO C2 2 5   

D-026 5776 Excelsior D1 - ODO D1 6 3 D1 KAMPIOEN!!! 

D-076 6521 Excelsior D3 - Phoenix D2 6 5 D3 KAMPIOEN!!! 

E-142 8376 Excelsior E3 - Avanti E6 8 4 E3 KAMPIOEN!!! 

E-166 13102 Excelsior E5 - Valto E3 4 9   

E-179 9961 Excelsior E7 - ODO E3 5 0 E7 KAMPIOEN!!! 

F-043 10041 Excelsior F1 - Avanti F1 1 12   

F-102 10405 Excelsior F2 - Nieuwerkerk F4 3 2   

klasse nr wedstrijd uitslagen    

R2O 4801 DES 4 - Excelsior 4 11 8   

S-052 853 DeetosSnel 6 - Excelsior 6 17 9   

S-050 966 Maassluis 5 - Excelsior 8 6 8 S8 KAMPIOEN!!! 

B-055 4041 Phoenix B2 - Excelsior B1 15 4   

C-021 4990 Valto C3 - Excelsior C1 2 6   

D-032 6083 VEO D1 - Excelsior D2 4 0   

D-094 6312 DES D2 - Excelsior D4 1 4   

E-060 9379 ONDO E3 - Excelsior E1 8 9 E1 KAMPIOEN!!! 

E-077 8878 ONDO E4 - Excelsior E2 3 7   

E-163 9600 ONDO E7 - Excelsior E4 0 13 E4 KAMPIOEN!!! 

E-162 9240 VEO E3 - Excelsior E6 9 3   
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

VEO D1 - Excelsior D2 

Deze wedstrijd werd dan wel niet 

gewonnen door de D2, maar ge-

lukkig was er voldoende om te la-

chen 😊. Coach Barry had het 

zwaar met de weerscondities en 

als dan ook nog de paraplu zich 

tegen je keert... op sommige da-

gen had je beter in bed kunnen 

blijven liggen 😉 
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DES D2 - Excelsior D4 

De laatste wedstrijd van deze competitie spelen we tegen onze buren. Helaas ontbreekt Josyne, maar 

we starten met in de aanval Jochem, Marlou, Lizzy en Jasper en in de verdedi-

ging, Sten, Hennieke, Jayden en Sofie. Coach Dirk neemt het aanvalsvak voor zijn 

rekening en ziet direct na het fluitsignaal een mooie aanval waarbij we doorlo-

pen zien van zowel Lizzy als Jochem. Helaas weten ze nog niet raak te schieten. 

Ook de aanval van DES weet hoe een doorloop genomen moet worden en we 

zien Sten goed onder de korf staan en ballen afvangen. Het is DES die de voor-

sprong neemt, maar direct daarna gaat de doorloop van Jochem erin en staan 

we gelijk. Het aanvalsvak lijkt goed op elkaar te zijn ingespeeld en wat doen ook 

nieuwkomers Jasper en Jochem het goed. Heel leuk om te zien. Jochem weet 

nog voor de wissel van de vakken de 1-2 te scoren. 

Ook in de verdediging staat Jochem zijn mannetje en weet de bal vaak te on-

derscheppen. In de aanval hebben zowel Jayden als Sten mooie schietkansen en 

zien we Hennieke vechten voor de bal. Na de rust zijn het Britt en Justin die erin komen voor Sofie en Hennieke. Weer zien we leuke 

aanvallen waarbij Jochem helaas mist. Britt en Sten vangen mooi af en met een harde pass weet Sten de bal naar het aanvalsvak te 

gooien. Jasper krijgt de bal en heeft een goed schot, helaas gaat die mis. Coach Renzo geeft de verdediging nog wat aanwijzingen: 

"Verdediging, let op! Concentratie!" Dat gaat goed, de bal komt bij de aanval terecht en daar zien we weer een leuke aanval. Het is 

Jochem die weer trefzeker is en de 1-3 scoort. Ook Lizzy krijgt nog een mooie kans, maar mist helaas. 

Na de wissel van de vakken zien we een mooie aanval van DES die mis gaat en Jochem die de bal afvangt. DES scoort nog wel, maar 

door de goede verdediging telt het niet. In de allerlaatste minuten zien we nog twee mooie afstandsschoten van Sten en Justin, maar 

is het Jayden die de eindstand op 1-4 brengt. Complimenten voor onze D4 die we iedere week weer zien groeien naar een hecht 

team. Nu genieten van een welverdiende herfstvakantie en daarna lekker de zaal in. 
 

ONDO E3 - Excelsior E1 

Nadat de omleiding richting 's Gravenzande goed gevolgd, was zijn we rond tien voor elf eindelijk aangekomen bij ONDO. Snel 

omkleden en klaarmaken voor de wedstrijd. Voor ons speelde daar ook de E2 en gelukkig bleven alle vier de spelers nog na hun 

eigen wedstrijd om in te vallen bij ons. Elize is namelijk geblesseerd aan haar knie en mag niet spelen. Als eerste invaller mag Emme 

aan de bak en samen met Rick, Mees en Zonne start zij aan de wedstrijd. Excelsior gaat volop in de aanval en zowel Rick als Mees 

scoren. Helaas staan beide heren verdedigd en is het ONDO die de openingstreffer van de wedstrijd op haar naam schreef. Kort 

daarna weet Zonne de gelijkmaker te scoren, maar ook ONDO scoort weer en neemt nogmaals de voorsprong. 

Nadat Zonne de bal mooi weet te onderscheppen en hem passt naar Emme die hem op haar beurt weer aan Zonne geeft, weet 

Zonne de 2-2 te scoren. Mees staat goed op te letten tijdens een aanval van ONDO en weet door op het juiste moment te verdedigen 

de voorsprong van ONDO te voorkomen. 

Het tweede kwart komt Nick erin voor Emme. Coach Merit schreeuwt af en toe de longen uit haar lijf: "Niet eroverheen! Niet bij de 

korf! Niet achterlangs!", maar onze E1 lijkt het niet te (willen) horen. ONDO is lekker bezig en zet binnen korte tijd de voorsprong op 

5-2. Nog voor rust is het Mees die na twee keer schieten de 5-3 op het scorebord zet. In de rust wordt Nick bedankt voor zijn goede 

inzet en mag Tijn zijn plek overnemen. Excelsior gaat gelijk goed van start en ook Zonne heeft twee schoten nodig om te scoren, 5-

4. In de aanval daarna weet Zonne weer te schieten, maar mist. Tijn staat goed onder de paal en vangt af. Hij staat vrij en scoort de 

gelijkmaker. In de tussentijd horen we de coach van de E2 ook steeds luider coachen: "Nu niet meer, Mees! Neem je tijd, Zonne! 

Harder gooien, Rick! Mee! Durven!" 

Nog voor het einde van dit derde kwart weten beide teams nog een keer te scoren en mist ONDO een strafworp. Met een 6-6 

gelijkstand beginnen we aan de laatste tien minuten. Stefan komt erin voor Tijn. Zowel ONDO als Mees scoren tweemaal en blijft het 

gelijk. In de laatste minuten geeft Stefan de bal prachtig aan Zonne en scoort zij het winnende punt. Met een 8-9 eindstand is onze 

E1 ongeslagen kampioen, maar deze wedstrijd verdient niet de schoonheidsprijs. Er ging aardig wat mis en de aanwijzingen van de 
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coaches werden niet goed gehoord en opgevolgd. Ach ja, er moet natuurlijk wel wat zijn om op te 

trainen. We gaan eerst genieten van een heerlijke vakantie en daarna weer volop trainen in de zaal. 

Met het weer van zaterdag vinden zeker de ouders dit niet heel erg. 
 

ONDO E7 – Excelsior E4 

Het kampioenschap was al binnen gehaald en de tegenstander van deze week stond laatste. Het leek dus een makkelijke wedstrijd 

te worden. Een toegevoegde hindernis voor Excelsior was wel het natte grasveld, iets wat ze daar in Delft met alleen maar kunstgras 

natuurlijk niet meer gewend zijn. Met Jurjen als reserve langs de kant begonnen Thomas, Merle, Melissa en Marten een beetje sloom 

aan de wedstrijd. ONDO daarentegen ging er direct vol tegenaan. Excelsior kwam langzaam aan op gang, maar het duurde toch 

enkele minuten totdat er voor de eerste keer gescoord werd. Het was Merle die een mooi samenspel wist om te zetten in 0-1. Dit 

was blijkbaar het moment waarop de E4 wachtte, nu leken ze weer te weten waarvoor we helemaal naar ’s Gravenzande waren 

gereden. Melissa wist vanuit een snelle actie de stand op 0-2 te brengen. Zodra de bal bij de korf van de tegenstander was onder-

schept, werd er snel overgespeeld en stond Melissa klaar bij de korf om te scoren. Zo werd het na de 0-2 ook 0-3, 0-4 en 0-5. 

Tussendoor werden er ook wel doorlopen opgezet maar die wilden maar niet in de korf. Na dit scoregeweld van de dames werd het 

tijd voor de heren natuurlijk. Thomas had nu de smaak te pakken en ditmaal werd er wel uit een goede doorloop gescoord - 0-6 -, 

kort daarna gevold door de 0-7, ook van Thomas. Hierna zakte het spel weer even wat in. Excelsior was wel meestal aan zet, maar 

scoren kwam er even niet van. Maar voor de rust wisten Thomas en Melissa de stand toch nog op 0-9 te brengen. Dat tot de rust 

Marten als enige niet gescoord had, lag overigens niet aan zijn inzet en spelinzicht. Hij had de pech om een tegenstander te treffen 

die heel goed kon verdedigen en daarbij ook geen steken liet vallen. 

Na de rust kwam Jurjen erin en ging Merle naar de kant. Bij ONDO leek er ook wel e.e.a gewisseld te zijn. ONDO onderschepte de 

bal wat vaker en was ook vaker aan zet. Er waren zelfs meerdere schotpogingen, iets wat voor de rust niet echt het geval was. Maar 

de verdediging van Marten zwakte nu af en zo kon hij de stand op 0-10 brengen. Wat opviel aan het spel van Excelsior was dat men 

goed samenspeelde en dat iedere speler ook aan zet kwam. Iedereen probeerde te scoren maar sommigen waren daarin wat suc-

cesvoller dan anderen. Maar leuk om te zien dat deze E4 in een paar wedstrijden echt een team geworden was. Ondertussen werd 

op het veld wat verwarring gecreëerd door een speelster van ONDO die tot tweemaal toe op de verkeerde paal schoot. Gelukkig 

voor ONDO was het mis, maar ook een enkele Excelsior-speler wist nu even niet meer waar er gescoord moest worden. Gelukkig was 

toch weer snel duidelijk welke korf voor wie was. Melissa maakte dit duidelijk door de stand op 0-11 te brengen. ONDO gaf niet op 

en liet ook enkele mooie doelpogingen zien, helaas allen mis. In de laatste kwart begon het  steeds harder te regenen. De hele 

wedstrijd miezerde het soms, maar nu werd het echt regen en werd de bal steeds glibberiger. Balcontrole werd dan ook steeds 

moeilijker. De doorlopen wilde niet meer zo en sommige spelers (we noemen geen namen) werden ook een beetje traag. Maar uit 

een mooie voorzet van Jurjen wist Thomas de stand op 0-12 te brengen. Dat joch wordt nog eens de topscoorder van Excelsior als 

hij zo doorgaat. Jurjen daarentegen was lekker bezig maar wist vandaag maar niet te scoren. Hij wilde zo graag dat hij van onmoge-

lijke afstanden naar de korf begon te schieten. Maar ach, met 0-12 op het scorebord kun je dat best een keer proberen. Om het 

geheel af te ronden, schoot Thomas nog een keer raak. Met 0-13 op het scorebord klonk het fluitsignaal voor het einde van deze 

wedstrijd. Al met al weer een leuke wedstrijd waarbij de ouders langs de kans meer last van de regen leken te hebben dan de kinderen. 

Er was weer lekker gespeeld en zoals al eerder gezegd ook goed samengespeeld. 

Gerrie (vader Jurjen) 
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Openstaande vacatures 

Eén van onderstaande vacatures iets voor jou? Klik op de knop voor de vacaturebeschrijving. 

j u r y v o o r z i t t e r  s ch o t k lo kb ed ien e r  t i jd wa a rn em er  r ed a c t eu r  v a ca t u res   

co ö rd in a to r  m a a t s cha p p e l i j ke  s t a g e  v e r s l a g g ev e r  s e lec t i e   

 

Opstellingen 

 dinsdag 10 oktober 2017 

team opstelling reserve 

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

Arjen, Jasper, Sydney, Timo, Wesley  

 

E2 
Emme 

Nick, Stefan, Tijn 

 

woensdag 11 oktober 2017 

team opstelling reserve 

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

Joshua, Mark, Nico, Rick, Thom 

 

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

Bram, Joran, Piet, Wouter 

 

14 oktober 2017 

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, Vito 

 

3 
Anouk?, Jacqueline, Jikke, Joyce, Leanne, Marieke 

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

 

4 
Demi, Gina, Hanna, Yara 

Bart, Daan, Fabian G., Fabian H., Kevin 

Marieke 

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

Abe, Bob, Jeroen, Lex, Wouter C. 

 

6 vrij  

7 vrij  

8 vrij  

A1 
Femke, Indi, Isa, Jazz, Noa 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

A2 vrij  

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

Daan, Rik 

 

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij Mees (E1) 

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 
Demi, Emma, Femke, Mijke, AFWEZIG: Kelly 

Björn 

 

E7 vrij  

F1 
Evi, Roemjana 

Demian, Ole, Teun, Ties 

 

F2 vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/5-juryvoorzitter
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/6-schotklokbediener
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/7-tijdwaarnemer
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/8-redacteur-vacatures
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/2-cordinator-maatschappelijke-stage
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/1-verslaggever
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 

dinsdag 10 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

A2I 2620 Excelsior A2 - ADO A1 18:30 19:30 Denise, Job Welter, M. 7aK40 

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

E-077 14240 ODO E2 - Excelsior E2 17:00 18:00 Pauline Sportpark De Commandeur, Maasland 2b2K24 regelen contactouders 

woensdag 11 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

B-055 3866 Excelsior B1 - Valto B3 18:30 19:00 Marieke Erik de Koning 7aK40 

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

C-021 14188  Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 aw 18:00 18:30 Erik, Nathan Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

zaterdag 14 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2O 4236 Excelsior 4 - Achilles 3 14:30 15:30 ?? L. Wesseling 1K40   

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

1F 9441 Rust Roest 1 - Excelsior 1 12:45 16:00 Frank Sportpark Strijp, Eindhoven 1K40 regelt Nelleke 

R1H 2965 Rust Roest 2 - Excelsior 2 11:45 14:30 Hernandes Sportpark Strijp, Eindhoven 1K40 regelt Nelleke 

R2K 4223 Velocitas 3 - Excelsior 3 11:00 12:30 ?? Sportpark de Bloemerd, Leiderdorp 1aK60 zelf regelen 

R3R 7212 KZ Danaïden 3 - Excelsior 5 10:30 12:00   Montgomerystraat, Leiden 1aK60 zelf regelen 

A1F 1551 Tempo A2 - Excelsior A1 07:30 09:00 Omar, Tommy Sportcomplex Zegersloot, Alphen a.d. Rijn 3K40 Dirk, Timon, Joost 

A-078 14045 Twist A3 - Excelsior A3 10:30 12:00 Mario, Wesley Sportcomplex Cl. Civilislaan, Vlaardingen 2aK60 Kirsten, Robin de Roo, Denise, Sanne 

E-162 12721 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Excelsior E6 aw 10:30 11:00 coaches zelf verv. regelen Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2c1K40 eigen gelegenheid 

F 043 13751 Nexus F1-Excelsior F1 11:45 12:45 Karen, Robert Sportpark Thurlede, Schiedam KG regelen contactouders 

         
kantinerooster ouders van/ team        index veld Biesland 

07:15 07:30 Excelsior A1        1K40=veld A; 5K40=veld C 

10:15 12:45 Dieuwke (B2), Mark en Aniek (B1)        2K24=monoveld A; 7aK40=veld B (wit) 

14:30 16:45 Excelsior 4 (2x)        7bK40= veld B (rood); 7bK24=veld B (rood) 

          type veld uit 

        K: Kunstgras; G: Gras 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 14-10-2017 4996 A2J Weidevogels A2 - Maassluis A2 17:00 Inkoop Erik de Koning Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 

za. 14-10-2017 1922 CHKD KOAG C1 - PKC/SWKGroep C1 10:00 KNKV Jos van Velzen Sportpark Driekamp, Krimpen a/d IJsel 

za. 14-10-2017 4526 R2K Valto 2 - KVA 3 13:45 KNKV Frido Kuijper Sportpark De Zwet, De Lier 

za. 14-10-2017 1769 CHKC Fortuna/Delta Logistiek C1 - Achilles (Hg) C1 10:00 KNKV Michel Steenvoorden Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 

http://zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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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/S5   A1/A2 

19:30-20:30       S6  

20:00-21:00 Recreanten        

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

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

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

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 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg 

 ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

 06 - 4344.5382  

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: Thijs & Fred 

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, Henk, Desiree, Ellen, Gerrie, 

Lars 

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 

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 

17 oktober Reservering Excelsior A1/A2 

24 oktober Netwerkbijeenkomst gemeente 

27 oktober Slaapfeest pupillen en aspiranten 

3 november Algemene ledenvergadering 

11 november Zaalopening & Buffet 

24 november Sinterklaasfeest 

5 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

23 juni 2018 Dubbelschieten 

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
mailto:alex.berg@ckv-excelsior.nl
mailto:lex.veldhuis@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenadministratie@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
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://twitter.com/ckvexcelsior
https://twitter.com/ckvexcelsior
https://instagram.com/ckvexcelsior
https://instagram.com/ckvexcelsior
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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