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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 
 

Okker van Batenburg  

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. 

Openstaande vacatures 

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  t ea m b eg e le id e r  E x ce l s io r  2  b eh ee rd e r  k led in g l i j n  

co ö rd in a to r  m a t e r i a a l  

 

Rookvrij langs de li jn 

Komend veldseizoen voorjaar is het in navolging van ons Rookvrij Beleid niet meer 

toegestaan om tijdens trainingen en wedstrijden te roken langs de lijn. Roken is 

alleen nog maar toegestaan op het terras. 

Vanaf eind augustus 2018 zal ook het terras rookvrij worden. 
 

Scheidsrechtersquotum 

Vandaag ontving de redactie onderstaande mail van Jos van Velzen - Coördinator 

Scheidsrechters KNKV en Inkoop - die we graag met de leden willen delen. Een 

prachtig resultaat! 

 
 

 

 

Beste redactie, beste scheidsrechters 

Er zijn voor het komende weekend nog geen wedstrijden aangewezen aan onze 

officials. 

Ik heb het overzicht van de door ons ingevulde wedstrijden met officials bijgewerkt. 

Met de wedstrijden van Pieter in de league en de wedstrijden waar de bond niemand 

heeft geleverd kom ik tot en met vandaag op 80 wedstrijden, hiervan zijn er 60 

verplicht komen we op een plus van 20. 

Er zijn nog enkele wedstrijden de komende weken, mogelijk komt hier nog wat bij. 

Een zeer goed resultaat en een compliment aan een ieder die hierbij betrokken is. 

Jos van Velzen 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/10-teambegeleider-excelsior-2
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/11-beheerders-kledinglijn-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/12-cordinator-materiaal
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Praatjes en mededelingen 

Vriendjestraining zaterdag 7 april  

Op zaterdag 7 april van 10:00 tot 11:30 organiseert de ledenwerfcommissie een vriendjestraining voor 

de allerjongsten:  

Alle kinderen tussen de 2-7 jaar zijn van harte welkom om kennis te maken met het korfbal bij onze club. 

Dit betekent dat alle peuters en kleuters van de pinguïns en alle F-jes hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen 

uitnodigen. Zij krijgen de eerstvolgende buitentraining een kaartje uitgedeeld waarmee zij iemand persoonlijk 

kunnen uitnodigen. Daarnaast is er een algemene flyer gemaakt die je kunt uitdelen op het kinderdagverblijf, 

school of peuterspeelzaal. De ochtend begint met een training met balspelletjes en daarna kun je lekker sprin-

gen op het springkussen, kun je je laten schminken of op zoek naar iets lekkers in en om het clubhuis... 

En uiteraard staat voor de ouders een heerlijk kopje koffie klaar!  

L E D E N  W E R V E N  D O E N  W E  S A M E N !  

 
 

Kantinedienst 

Een vereniging staat of valt met de vrijwillige inzet van de leden. Voor het verzorgen van de kantinediensten 

op de competitiezaterdagen tijdens het veldseizoen doen we een beroep op de ouders van de jeugdleden. 

Wat is een kantinedienst? 

In een blok van twee-en-half-uur zorg jij met je mededienstgenoten ervoor dat iedereen voorzien wordt van 

de consumpties die men bestelt. In de ochtend is het met name koffie en thee schenken en broodjes en tosti's 

maken. Voor de koffie en thee hebben we een automaat, broodjes en tosti's maak je zelf klaar in de keuken. 

's Middags tappen we een biertje of frituren we een warme snack. We halen regelmatig de vaat van de tafels 

en spoelen die om in de spoelmachine. We zorgen voor voldoende grijpvoorraad in de koelkasten en uiteraard 

rekenen we ook af, cash of met PIN. Bovenal, een kantinedienst is reuzegezellig! Je staat er met 2/3 andere 

dienstgenoten en op een goede zaterdag komt de halve vereniging bij je langs om een bestelling te doen. 

Ouders van nieuwe leden leren zo de vereniging goed kennen! 

Wij zijn een vereniging die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. De kantine is het loket van de vereni-

ging. Jouw glimlach tijdens jouw kantinedienst draagt daar zeker aan bij! De vereniging hoopt op jouw en-

thousiasme en inzet. 

Hoewel het programma nog niet is gecommuniceerd, is het kantinerooster alvast in te vullen. Omdat deze al 

snel start - op 31 maart is de eerste wedstrijddag - zijn de thuisspelende ploegen op 31 maart als volgt: 

  

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  30 4 

Praatjes en mededelingen 

E6 en F3 spelen thuis om 09.30 uur 

C2 en F2 spelen thuis om 10.00 uur 

D2 speelt thuis om 10.30 uur 

E3 en F4 spelen thuis om 10.30 uur 

F1 speelt thuis om 12.00 uur 

A2 speelt om 12.30 uur 

Voor 24 maart tijdens de oefenwedstrijden zoeken we ook nog barpersoneel. 

Je kan een dienst inplannen op http://excelsior.kantinesysteem.nl. Log in met: 

gebruikersnaam: leden 

wachtwoord: excelsior 

Vul de naam van je kind in en in welk team deze speelt (voorbeeld: Ryanne (C2)). Wanneer alle wedstrijden 

bekend zijn, kan het kantinerooster verder ingevuld worden, wordt kortom vervolgd. 
 

Inschrijving zomerkamp 

Vanaf 14 t/m 21 juli 2018 gaan we weer op Zomerkamp. De inschrijving is vanaf nu geopend en is mogelijk 

via het formulier op de site.  

Mocht het je ontgaan zijn, hier eerst nog wat basisinformatie: 

Wanneer: 14 t/m 21 juli (eerste week van de zomervakantie). 

Waar: Kampeerboerderij Wouda in Appelscha (Friesland). 

Voor wie: Excelsior-leden spelend in de B t/m E. 

Kosten: € 140,00* 

*Wanneer er binnen 1 gezin een tweede kind meegaat, dan betaalt u voor het tweede kind € 132,50. Mochten 

er eventueel nog meer kinderen binnen 1 gezin meegaan, dan betaalt u voor deze kinderen € 122,50.  

Zoals eerder aangegeven kunnen er dit jaar maximaal 60 kinderen mee. We hebben hiertoe besloten, omdat 

wij dit jaar veel nieuwe leiding mee hebben en het voor ons de laatste jaren niet gebruikelijk was om met 

zoveel kinderen op kamp te gaan. Uiteraard hadden wij ook liever gehad dat we dit jaar al iedereen mee 

hadden kunnen nemen, maar we zien dat gewoon niet als een reële optie. 

Helaas sluit de inschrijving zich niet automatisch wanneer het aantal van 60 aanmeldingen is bereikt 

en dus moeten wij dit zelf handmatig doen. Wij zullen het verloop van de inschrijvingen zo goed mo-

gelijk in de gaten houden, maar in theorie zou het dus zo kunnen zijn dat je in de veronderstelling bent 

dat jouw kind is ingeschreven, maar dat dat uiteindelijk niet het geval blijkt te zijn. 

Wij zullen zo snel als mogelijk de inschrijving via een e-mail bevestigen. In deze e-mail zal je ook de betalings-

informatie voor de vooruitbetaling vinden. Wij vragen als vooruitbetaling een bedrag van 25 euro. 

In het geval dat jouw kind helaas toch net niet mee kan zullen wij dit zo snel mogelijk via de e-mail laten 

weten. Wanneer het maximale aantal van 60 kinderen is bereikt en wij de inschrijving hebben gesloten kan je 

je kind nog wel steeds aanmelden voor de reservelijst. In het geval dat er een kind om wat voor reden dan 

ook toch niet mee gaat/wilt, zullen wij de eerstvolgende op de reservelijst mee laten gaan. 

Van sommige ouders hebben wij begrepen dat hun kind door bijvoorbeeld vakantie niet de gehele week mee 

kan. Wij van de kampleiding hebben besloten dat wij in principe voorrang verlenen aan kinderen die wel de 

gehele week mee kunnen. Nogmaals, uiteraard zouden wij het liefst iedereen mee willen nemen, maar het is 

even niet anders. Wanneer op 10 april blijkt dat het maximale aantal inschrijvingen nog steeds niet is bereikt, 

dan zijn de kinderen die niet de gehele week mee kunnen alsnog van harte welkom om toch mee te gaan. 

  

http://excelsior.kantinesysteem.nl/
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/962-inschrijven-excelsior-zomerkamp
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Praatjes en mededelingen 

Aanmeldingen tot dusverre (stand 11 maart) 

Deelnemers Reserves 

naam team naam team naam team naam team 

Anouk van der laan B1 Mirre van Hagen C2 Renske de Jong D3 Zoë Ekelmans D1 

Fabien Muilman B1 Angela Gouweleeuw D1 Vera van Velzen D3   

Fleur Duivenvoorden B1 Angelo Gouweleeuw D1 Britt Albers D4   

Joshua Mangert B1 David Mangert D1 Elize Albers E1   

Liekke de ruiter B1 Demi van der Reijken D1 Melissa Moleveld E1   

Nico Herman B1 Sara Gadeed D1 Zonne Vermaas E1   

Rick Herman B1 Thijs de Block D1 Nick Plomp E2   

Bram van Dam C1 Fenna van den Berg D2 Stefan Joosten E2   

Esmee van Woggelum C1 Hayley Roodenrijs D2 Olaf Dool E3   

Inger Dieteren C1 Jeslyn van Woggelum D2 Sanne Haverkort E3   

Piet van leeuwen C1 Lieselotte Arkesteijn D2 Jurjen Dieteren E4   

Sanne Verhagen C1 Romy Pronk D2 Merle Kemp E4   

Yuliana Bol C1 Sofie van Voorthuizen D2 Daniel van Donselaar E5   

Gijs van Voorthuizen C2 Anne Hanefeld D3 Lise van der Reijken E5   

Julia Zondervan C2 Finnian Wielage D3 Micha Broekhart E5   

Olivier van der Laag C2 Guusje Halsema D3 Femke van Wijk E6   

Ryanne van der Linden C2 Maud van der Gaag D3 Brigitte van der leeuw E7   

Sander Gödecke C2 Maya Bakkum D3     
 

Vrijwilligersfeest 

 
 

Oud papier 

Daar het veldseizoen binnenkort weer van start gaat, brengen wij graag het volgende stukje nogmaals onder 

de aandacht. 

Nu de samenvoeging van DKC met Excelsior een feit is, hebben we nu ook de beschikking over een container 

voor oud papier. Hiervan werd altijd redelijk veel gebruik van gemaakt wat weer voor wat extra inkomsten 

voor de vereniging zorgde. 

Deze rode container staat naast de voormalige kantine van DKC waar hij gemakkelijk op te halen is voor de 

lediging. Mocht u uw oude papier kwijt willen, breng het naar de container en als die vol is zorgen we weer 

dat hij geleegd wordt. 

Heeft u veel en komt u met de auto, dan kunt u via het DKC-hek de auto naast de container zetten. Het slot 

op het hek heeft dezelfde sleutel als de andere hekken. 

Ger Wichems 

wichems@ziggo.nl  

mailto:wichems@ziggo.nl
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Activiteiten 

Excelsior a gogo! 

Schrijf je met je team in voor 

"the most funky quiz of the year"! 

Op zaterdag 17 maart organiseert de evenementencommissie Excelsior a gogo! Een popquiz voor ie-

dereen. In 8 rondes wordt bepaald welk team zich de muziekkenner van het jaar 2018 mag noemen. 

Er zijn verschillende rondes met onder andere vragen over covers, een radiorebus en natuurlijk een muziek-

bingo. 

De avond start om 19:30 uur en duurt tot 23:30 uur. Daarna is er natuurlijk tijd om nog even lekker na te 

kletsen over de antwoorden en een drankje te doen. 

Inschrijven kan vanaf nu via het formulier op de site. Inschrijving gaat per team van minimaal 3 en maximaal 

5 personen en kost €5,- per persoon. Inschrijfkosten betaal je op de avond zelf. 

Tijdens de avond vallen er mooie prijzen te winnen en wordt er uiteraard voor de innerlijke mens gezorgd. 

Lukt het je niet om een team te formeren, laat het ons even weten en dan kijken we of je ergens kunt aanslui-

ten. 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
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Activiteiten 

Klaverjassen 

Vind je het ook leuk om een kaartje te komen leggen? Kom dan 

naar de klaverjasavond bij Excelsior! 

Wanneer: vrijdagavond 6 april 2018 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 't Veld 

Graag vooraf aanmelden via het formulier op de website, zodat we 

weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. 

Vragen kun je mailen naar: nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Het deelnemersveld tot nu toe (stand 9 maart): 

naam naam 

Ronald de Vreede Trees Zonderland (2 personen) 

Lex Veldhuis Joke Schram 

Marieke Zelisse Riet de Koning 

Bert Begthel Erik de Koning 

Piet Ekelmans Nico van Dam 

Henk de Canne Sjoerd Wichems 

Loes de Canne Ger en Ellen Wichems 

Bert Buijing Ger en Astrid Bodde 

Niels Mekking Tineke Wijnmalen 

Stefan van der Gaag Leen van den Hooff 

Willem van der Gaag Rinco Happee 

 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/949-vrijdag-6-april-klaverjasavond-bij-excelsior
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Activiteiten 

Zomerkamp 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

En zo ligt het zaalkorfbalseizoen 2017-2018 weer achter ons. De laatste zaterdag kwamen alle senio-

renploegen nog in actie, waarbij er eigenlijk voor geen enkel team nog iets op het spel stond. Thuiswed-

strijden waren er voor Excelsior 1, 2 en 7. 

Excelsior 7 opende de rij tegen Korbis 4, uit nog een lastige tegenstander, maar nu was het 7e veel beter, 

scoorde vaak uit een aantal leuke acties in een behoorlijk hoog tempo en stuurde deze ploeg met een dikke 

nederlaag van 16-7 naar huis. 

Excelsior 2 deed het tegen HKV/Ons Eibernest 2 nog een flink stuk beter. Met Sharmaine weer in de basis voor 

haar laatste wedstrijd speelde het 2e de Haagse tegenstander vooral in het begin van de wedstrijd flink zoek. 

Het verschil bij rust was al enorm. Daarna bleven de bezoekers min of meer aanhaken, maar het 2e bleef 

enthousiast doorgaan met doelpunten maken en zetten een 37-16 eindstand op het scorebord. 

De wedstrijd tussen Excelsior 1 en ONDO 1 uit Middelburg was eigenlijk vooral voor de eer. De achterstand 

op koploper Futura bedroeg voorafgaand aan de wedstrijd voor beide ploegen weliswaar slechts 1 punt, maar 

het was niet te verwachten dat Futura tegen het puntloze KZ/Danaïden zou gaan verliezen. 

Helaas was een deel van het 1e niet 100% fit, en tegen het hoge tempo van ONDO brak dat flink op. De 

bezoekers kregen teveel ruimte en schoten behoorlijk zuiver. De ruststand was al 9-17. In de tweede helft 

kwam Excelsior wel iets beter in de wedstrijd (terugkomen van een grote achterstand was al eerder vertoond 

dit seizoen) maar ONDO bleef sterker en de wedstrijd eindigde met 19-27, een toch teleurstellend verlies in 

de laatste zaalwedstrijd thuis. 

Voor de uitspelende teams was het vanwege ziektegevallen/blessures en vakantiegangers nog wel even goo-

chelen om de teams compleet te krijgen. Helaas kon maar 1 van de 5 wedstrijden als overwinning worden 

bijgeschreven. 

In Pijnacker speelde Excelsior 6 tegen Avanti 9 met Rob de eerste helft als invaller, in combinatie met zoon 

Marijn. In de 2e helft nam Bob zijn positie over en met de coach in het veld werd Avanti alsnog verslagen met 

10-13 

Excelsior 4 speelde tegen Tempo 4 nu met Abe en Sander van Vliet als invallers, terwijl Nikky gelukkig mee 

was als reserve. Helaas kon de laatste wedstrijd ook niet worden gewonnen; het werd 19-11. 

In de late avonduren speelde Excelsior 3 uit tegen VEO 3, maar ook hier geen overwinning; de eindstand was 

21-18. En nog later kwam Excelsior 5 in ’s-Gravenzande in het veld tegen ONDO 3, met Abe en Bob dus 

opnieuw in actie. De winst was voor de thuisploeg met 18-12. 

Alle invallers/reserves bedankt voor jullie extra inzet. Ergens in de komende weken zal ik nog een overzichtje 

van de eindstanden toevoegen. 

In deze week (10-17 maart) wordt er niet getraind, mede omdat nog veel materiaal van de hallen naar het 

veld teruggebracht moet worden. Daarna gaan de trainingen op het veld vanaf dinsdag 20 maart weer van 

start volgens het schema van voor de zaalcompetitie, en zoals het in deze Korfpraat staat.  

Aanstaande zaterdag zijn er geen wedstrijden terwijl er op zaterdag 24 maart oefenwedstrijden zijn voor alle 

teams (zie daarvoor het afzonderlijke programmaschema).  

Vanaf 31 maart wordt de 2e helft van de veldcompetitie gespeeld. Dat programma is inmiddels definitief en 

al te vinden in de app. Het interne Excelsior-programma met scheidsrechters, leiders, bardiensten etc. wordt 

door Juan Zondervan en de wedstrijdsecretarissen deze en volgende week in elkaar gezet, en zal op 25 maart 

uitkomen. 

Willeke 

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd 

Competitie 

Aanstaande zaterdag speelt de C2 als laatste Excelsiorteam een competitiewedstrijd in het zaalseizoen 

2017-2018 uit bij Nexus in Schiedam. 
 

Trainingen 

Doordat het materiaal dat wij op het veld gebruiken nu in de sporthallen ligt, is het logistiek niet haalbaar om 

het materiaal binnen een dag van de sporthallen op het veld te krijgen zodat er in de week vanaf maandag 

12 maart tot en met 15 maart niet op het veld getraind wordt. 

Het schema met trainingstijden veld is verderop in het clubblad opgenomen en gaat in op maandag 19 maart. 

LEES  DU S ON DERS TA A N D E GOED:  

Er wordt NIET getraind door B t/m F: 

▪ Op maandag 12 maart 

▪ Op dinsdag 13 maart 

▪ Op woensdag 14 maart 

▪ Op donderdag 15 maart 
 

Pinguïn-/peutertrainingen 

Op zaterdag 17 maart wordt niet getraind. De eerste veldtraining is op 24 maart. 
 

Oefenwedstrijden veld 

Het wedstrijdsecretariaat is ook al druk bezig met het regelen van oefenwedstrijden. Het is de bedoeling dat 

alle B t/m F teams op zaterdag 24 maart een oefenwedstrijd spelen op het veld. De D2 speelt op 17 maart al 

een oefenwedstrijd op het veld uit tegen DES D1. Het schema is verderop in het clubblad opgenomen. 
 

Veldseizoen 

Het KNKV is nu druk bezig om het veldvoorjaarsprogramma rond te krijgen. In deze periode van het jaar valt 

een groot aantal feestdagen, nl. Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag (met aansluitend een lang weekend), 

Pinksteren. Scholen hebben ook nog meivakantie, waarbij zij zelf mogen bepalen wanneer de leerlingen vrij 

hebben. Voeg daarbij dat het KNKV de zaterdag van de zaalfinale 7 april als “heilig” heeft verklaard en het 

KNKV op zaterdag 2 juni de competitie laat eindigen en er ontstaat een (on)mogelijkheid om te spelen. Er 

zullen dan concessies gedaan moeten worden waardoor er in weekenden gespeeld gaat worden waarin een 

feestdag of vakantie valt. 

Op de volgende zaterdagen wordt (in principe) gespeeld door de B t/m F teams als je in een poule speelt met 

4 ploegen: 

▪ 31 maart (Paasweekend) 

▪ 14 april 

▪ 21 april 

▪ 12 mei (Hemelvaartsweekend) 

▪ 26 mei 

▪ 2 juni 

Speel je in een poule met 7 ploegen, dan is de mogelijkheid aanwezig dat je speelt op 7 april of 28 april en 

op een andere zaterdag vrij bent. Dit komt omdat het getal 7 niet deelbaar is door 2. 

Wij zijn al druk bezig om de wedstrijden die gepland staan op 12 mei te verplaatsen naar 7 april. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Opstellingen 17 maart 

De C2 speelt ook nog op 17 maart. Hierbij de opstellingen. 

team opstelling reserve 

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

Gijs, Olivier, Sander 

 

 

Afbellen komende week 

Het afbellen voor scheidsrechters B en C plus spelers/speelsters B en C is deze week bij Okker van Batenburg 

(telefoonnummer in e-mailuitgave). 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

zaterdag 10 maart 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1F 12301 Excelsior 1 - ONDO (M) 1 19 27 

ROKC 14308 Excelsior 2 - HKV/Ons Eibernest 2 37 16 

S-015 40063 Excelsior 7 - Korbis 4 16 7 

A1E 18697 Excelsior A1 - ONDO A1 8 31 

A2J 19358 Excelsior A2 - Phoenix A1 15 23 

A-052 16634 Excelsior A3 - Kinderdijk A4 6 4 

B-047 20112 Excelsior B2 - Avanti B4 6 4 

D-006 27760 Excelsior D1 - KVS/Maritiem D1 6 12 

D-021 26426 Excelsior D2 - Valto D2 1 10 

E-043 36086 Excelsior E1 - KOAG E2 14 16 

F-030 31676 Excelsior F1 - ONDO F2 9 14 

F-040 31696 Excelsior F2 - ONDO F3 2 11 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2J 15231 VEO 3 - Excelsior 3 21 18 

R2L 15226 Tempo 4 - Excelsior 4 19 11 

R3U 16290 ONDO 3 - Excelsior 5 18 12 

S-030 21483 Avanti 9 - Excelsior 6 10 13 

S-044 40062 Avanti 10 - Excelsior 8 12 10 

B-024 19618 Weidevogels B2 - Excelsior B1 6 10 

C-012 25032 't Capproen C1 - Excelsior C1 5 10 

C-045 22852 Fortuna/Delta Logistiek C5 - Excelsior C2 6 5 

D-075 26196 Merwede/Multiplaat D5 - Excelsior D4 3 5 

E-035 34054 Fortuna/Delta Logistiek E5 - Excelsior E3 12 13 

E-107 34760 Avanti E8 - Excelsior E4 2 14 

E-091 34785 Nieuwerkerk E5 - Excelsior E5 1 12 

E-109 34780 Refleks E3 - Excelsior E7 10 6 

F-051 38634 Maassluis F2 - Excelsior F3 30 2 
 

 

https://www.mariekezelisse.nl/
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Wedstrijden 

Opstellingen 

zaterdag 17 maart 

team opstelling reserve 

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

Gijs, Olivier, Sander 

 

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

 

Wedstrijdverslagen 

Fortuna E5 - Excelsior E3 

De laatste wedstrijd van deze competitie voor onze E3 is er een tegen onze stadsgenoot Fortuna E5. Helaas 

moeten we Zonne, geveld door de griep, missen. Gelukkig is onze E2 vandaag zelf vrij en vallen Emme en Nick 

bij ons in. Emme start in de basis naast onze eigen toppers, Elize, Mees en Rick. Vooraf wordt nog even de 

tactiek besproken en denken onze toppers dat deze wedstrijd wel even gewonnen zal worden. Zeker aange-

zien de thuiswedstrijd ook dik gewonnen was. Merit zet nog snel even de paal recht en de wedstrijd kan 

beginnen. In de eerste paar minuten laat Fortuna zien dat zij niet onder de indruk zijn van de eerste wedstrijd, 

door hen verloren, en scoren binnen no-time drie mooie punten. Excelsior valt wel aan, maar het wil niet 

lukken te scoren. Uiteindelijk is het na veel gedraai rond de korf Mees die de score voor Excelsior opent en 

een heuse hattrick scoort waardoor het 3-3 staat. De lange dame van Elize scoort de 4-3 en Emme schiet 

Excelsior weer op gelijke hoogte. Net voor het einde van het eerste kwart is het Rick die met een mooi af-

standsschot de 4-5 scoort.  

Na een minuutje rust scoort Fortuna direct de gelijkmaker, 

maar ook Emme weet haar tweede van deze wedstrijd te 

scoren, ditmaal op aangeven van Rick. Het schot van de heer 

van Mees rolt gelukkig weer uit de korf, maar na een misser 

van Elize is het toch Fortuna die weer de gelijkmaker scoort. 

Het is alsof Emme vaker meespeelt, ze is samen met Mees 

een mooie eenheid in diverse aanvallen en weet ook de an-

deren goed te vinden. Zo neemt ze goed de verdediging 

over van de dame van Elize (andersom gebeurt het ook) en 

passt ze mooie ballen op Rick. In de rust gaat Emme even 

bijtanken en komt Nick erin. De lange dame van Fortuna (in het eerste kwart tegenstandster van Elize) loopt 

nu als heer tegen Mees en bij ons speelt Nick als dame tegen de kop grotere dame van Fortuna. Nick is echter 

bijzonder gemotiveerd en weet haar diverse malen goed van zich af te schudden. Terwijl Rick nog even zijn 

veters strikt krijgt Mees nog wat aanwijzingen van Gina. Wanneer Rick tijdens een aanval van Fortuna net niet 

goed staat weet Fortuna weer de voorsprong te nemen. Het is echter Mees die de gelijkmaker scoort. Elize 

onderschept de volgende aanval van Fortuna en scoort zelf de 7-8. Ook Nick staat op scherp en scoort, na 

een prachtige onderschepping, de 7-9 en later na missen van Mees ook nog de 7-10. 

Met deze mooie voorsprong beginnen we aan het laatste kwart. Elize wordt mooi aangespeeld door Rick en 

scoort een goede doorloop. Na een mooie pass van Emme op Nick scoort Nick de 7-12. Het lijkt erop dat we 

deze wedstrijd in the pocket hebben, maar niets is minder waar. Binnen enkele minuten weet Fortuna er weer 

drie te scoren en komt zo steeds dichterbij. Gelukkig weet ook Elize weer op aangeven van Rick een doorloop 

te scoren. De laatste minuten gaan in, Fortuna weet nog twee keer te scoren, maar komt niet meer naast 

Excelsior. Deze spannende wedstrijd eindigt in 12-13. Volgende week wordt de laatste wedstrijd in deze poule 

gespeeld en zullen we waarschijnlijk als tweede eindigen, tenzij Fortuna weet te winnen van Phoenix, maar 

daar kunnen we nu alleen maar van dromen... 

http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/


 

 

 

 

 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  30 14 

Wedstrijden  

 

Programma 

zaterdag 17 maart 

       dagdienst 

       coaches zelf 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

C-045 25563 Nexus C1 - Excelsior C2 10:30 11:35 Mart, Kevin Margriethal, Schiedam regelen contactouders 

 
 

Oefenprogramma veld 

LET OP!: UITWEDSTRIJDEN VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND! 

zaterdag 17 maart 

wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

DES D1 - Excelsior D2 aw 9:30 10:00 Barry, Jazz DES kg. op eigen gelegenheid 

 

 

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

Oefenprogramma veld (vervolg.. .)  

LET OP!: UITWEDSTRIJDEN VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND! 

zaterdag 24 maart 

wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

Excelsior 3 - Oranje Wit 3 11:00 12:00 Timon, Ronald, Barry  Kunstgras veld A 

Excelsior 5 - Fortuna 5 12:30 13:30   Kunstgras veld A 

Excelsior B1 - volgt  volgt 11:15 Marieke n.t.b. Kunstgras veld C 

Excelsior B2 - ODO B2 09:30 10:00 Sanne, Koen n.t.b. Kunstgras veld A 

Excelsior D1 - Avanti D2 09:30 10:00 Vito, Lisette n.t.b. Kunstgras veld B 

Excelsior D2 - Avanti D4 10:30 11:00 Barry, Jazz n.t.b. Kunstgras veld B 

Excelsior D3 - volgt 09:30 10:00 Wouter, Arjen n.t.b. Kunstgras veld B 

Excelsior D4 - Fortuna D4 10:30 11:00 Renzo, Dirk n.t.b. Kunstgras veld B 

Excelsior E1 - Nieuwerkerk E2 11:30 12:00 Merit, Gina n.t.b. Kunstgras veld A 

Excelsior E2 - ODO E2 10:30 11:00 Pauline n.t.b. Kunstgras veld A 

Excelsior E3 - ODO E1 09:30 10:00 Maarten n.t.b. Kunstgras veld A 

Excelsior F3 - volgt 09:00 09:30 Robert n.t.b. Kunstgras veld B, veld uitleggen 

wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

Futura 1 - Excelsior 1 13:00 16:00 Frank Den Haag, Stokroosveld, kg regelt Nelleke 

Futura 2 - Excelsior 2 13:00 14:30 Hernandes Den Haag, Stokroosveld, kg regelt Nelleke 

Sparta Nijkerk 3 - Excelsior 4 10:30 12:30 Ryan Nijkerk, Sportpark “Luxool”  

Atlantis 3 - Excelsior 6 12:00 13:30 Bob Mijdrecht, Kantine Atlantis  

ODO 5 - Excelsior 7 13:30 14:30 Willeke Maasland, Commandeur kg  

Atlantis 4 - Excelsior 8 13:30 15:00 Rob Mijdrecht, Kantine Atlantis  

Animo A1 - Excelsior A1 10:45 12:30 Omar, Tommy Geldermalsen, Sportpark Hoge Weide   

KZ/DanaÏden A2 - Excelsior A2 14:15 15:30 Denise, Job Leiden, Clubhuis KZ Danaïden  

KZ/DanaÏden A3 - Excelsior A3 12:45 14:00 Mario, Wesley Leiden, Clubhuis KZ Danaïden  

ODO C1 - Excelsior C1 11:00 12:00 Erik, Nathan Maasland, Commandeur kg via contactouder 

ODO C2 - Excelsior C2 10:00 11:00 Mart, Kevin Maasland, Commandeur kg via contactouder 

ODO E3 - Excelsior E4 10:00 11:00 Melvin, Nynke Maasland, Commandeur kg via contactouder 

Pernix E2 - Excelsior E5 09:00 10:00 Elvira Leiden, Merenveld, kg via contactouder 

Pernix E6 - Excelsior E6 10:00 11:00 Isa/Isabella Leiden, Merenveld, kg via contactouder 

Pernix E7 - Excelsior E7 09:00 10:00 Lonneke, Geeske Leiden, Merenveld, kg via contactouder 

Nieuwerkerk F2 - Excelsior F1 09:00 10:00 Fabian/Fleur Nieuwerkerk, sportpark Kleine Vink via contactouder 

Nieuwerkerk F3 - Excelsior F2 09:00 10:00 Karen Nieuwerkerk, sportpark Kleine Vink via contactouder 

PKC toernooi - Excelsior F4 volgt volgt Nicole/Rachelle Papendrecht, PKC hal, ZAAL!!! via contactouder 

 

kantinerooster ouders van/ team 

08:45 11:30 n.t.b. 
11:30 14:00 n.t.b. 
14:00 16:00 n.t.b. 
16:00 18:00 n.t.b. 
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Wedstrijden  

Oefenprogramma veld (vervolg.. .)  

LET OP!: UITWEDSTRIJDEN VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND! 

zaterdag 27 maart 

wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

DES 1 - Excelsior 1 volgt volgt Frank DES, kg op eigen gelegenheid 

DES 2 - Excelsior 2 volgt volgt Hernandes DES, kg volgt 
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Trainingen 

Trainingstijden veld 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het oude DKC-veld 

 maandag dinsdag donderdag  

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

18:00-18:15 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

 

E1 t/m E7 
C2 

F1 t/m F4 
D1 t/m D4 B1/B2 

D3, D4 

E4/E5/E6/E7 

B1 

C2 

E1/E2/E3 

F1 t/m F4 

D1, D2 

(half veld) 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

19:30-19:45 

19:45-20:00 
A1/A2 

A3 

C1 
S3/S4 

 

S3/S4/S5 

A3 

B2 

C1 A1/A2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

20:00-20:15 

20:15-20:30 

20:30-20:45 

20:45-21:00 

Recreanten 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 

20:30-20:45 

20:45-21:00 

S1/S2 

S6/S7 

S8 

 S1/S2 

S6, S7 

 
21:00-21:15 

21:15-21:30 

21:30-21:45 

21:45-22:00 

 

21:00-21:15 

21:15-21:30 

21:30-21:45 

21:45-22:00 

  

 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 12 maart 2018 Hernandes maandag 16 april 2018 Lex 

maandag 19 maart 2018 Timon en Emily maandag 23 april 2018 Job en Jill 

maandag 26 maart 2018 Okker en Mart maandag 30 april 2018 Meivakantie 

maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag, geen training maandag 7 mei 2018 Meivakantie 

maandag 9 april 2018 Wesley Nolet en Nathan  maandag 14 mei 2018 Ben en Jikke 

  maandag 21 mei 2018 Sharmaine en Joyce 
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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: Jazz Heemskerk 

KOPIJ 

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg 

 Micke Vrolijk  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Job, Nicole, Desiree, Malika, Ans, Ger, 

Marco 

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  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

17 maart 2018 Excelsior a gogo! 

6 april 2018 Klaverjassen 

7 april 2018 Vriendjestraining F-jeugd & pinguïns 

13 april 2018 Kantine gereserveerd 

20 april 2018 Reservering Cornelius Musiusschool 

20 april 2018 Vrijwilligersavond 

26 april 2018 Reservering Max Havelaarschool 

15 mei 2018 Reservering Herman Broeren College 

8 juni 2018 Reservering Max Havelaarschool 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

20 juni 2018 Reservering Mondriaan College 

23 juni 2018 Dubbelschiettoernooi 

14 t/m 21 juli 2018 Zomerkamp 

16 september 2018 Kantine gereserveerd 

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

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

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator opmerking 

23 maart 2018 Excelsior 8 Annebertien  

6 april 2018 Excelsior 5 Bob Klaverjassen; alleen kleedkamers & wc's 

13 april 2018 Excelsior 6 Sander dH. & Marloes  

20 april 2018 Excelsior 7 Nathan Vrijwilligersfeest; alleen kleedkamers & wc's 

11 mei 2018 Excelsior A1 Jazz  

25 mei 2018 Excelsior 4 Gina  

1 juni 2018 Excelsior 3 Jikke  

8 juni 2018 Excelsior 1&2 Wouter & Leanne  

15 juni 2018 Excelsior A2 & B2 Schoolkorfbalcommissie Voorbereidingen Schoolkorfbal 

22 juni 2018 Excelsior A3 & B1 Dubbelschietcommissie Voorbereidingen Dubbelschiettoernooi 

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. 
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