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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. 

 

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  

 

Excelsior Fanclubdag 

Zaterdag 12 mei vindt een van de hoogtepunten van dit seizoen plaats: 

De Excelsior Fanclubdag! 

Ons vlaggenschip en ons tweede spelen dan thuis tegen Merwede. Het einde van 

het seizoen is dan in zicht en onze selectie kan alle steun en aanmoediging hard 

gebruiken om de laatste punten van het seizoen binnen te halen! 

Kom onze selectie vanaf 13:30 aanmoedigen op de Excelsior Fanclubdag en geniet 

na afloop van een heerlijke maaltijd uit eigen keuken en wellicht een dansje als 

toetje! Informatie over het menu volgt binnenkort. 

De jeugdspelers uit de D t/m F en pinguïns zetten we extra in als juichmascottes! 

Zij zijn vanaf 13:30 van harte welkom voor een snelcursus "Schreeuwen", "Joelen", 

en de wedstrijd "Spandoeken maken!". Maak samen met je teamgenoten de mooi-

ste spandoek om daarmee onze selectie aan de overwinning te helpen. Klieder en 

kladder de mooiste afbeeldingen, teksten, spreuken en wat je zelf bedenkt op jullie 

spandoek, want de selectie zal alle spandoeken beoordelen en de mooiste eruit 

kiezen. Na de wedstrijd kun je voor EUR 2,- lekker een pannenkoek blijven eten 

(met uiteraard een lekker glas limonade) met je teamgenoten. En wie weet... mis-

schien eet de selectie gezellig een pannenkoekje mee 😉 

Binnenkort kan je je opgeven via de website van Excelsior om mee te doen met de 

"spandoeken maken"-wedstrijd en/of "Pannenkoeken eten" op de Excelsior Fan-

clubdag! 

Tot 12 mei! Gezellig...! 
 

 

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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Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging en 

daarom ook volgend seizoen lid blijven. Degenen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeg-

gen moeten dit vóór 1 mei as. schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat doorgeven. Het bestuur 

verneemt graag waarom je het lidmaatschap opzegt. Ook het omzetten van spelend lid naar niet-spelend lid 

graag voor 1 mei as. schriftelijk of per e-mail doorgegeven aan het secretariaat.  
 

Vrijwilligersfeest was top!  

 

 
Showmaster Lex! Handjes op je hoofd = BINGO! 
 

De avond werd mede mogelijk gemaakt door:  

DA Delft, Plus Martin Panis, Maltha Sport, 

Domino’s, Autohaag Zeeuw, Shell Delfgauw, 

Stevens & Zoon schoonmaak en autopoetsbedrijf  

Afgelopen vrijdagavond werden onze vrijwilligers in het zonnetje 

gezet op het vrijwilligersfeest. Onder het genot van hapjes en 

drankjes werden de vrijwilligers door de voorzitter bedankt voor 

hun inzet. Vervolgens kon de Grote Bingo Show van start met show 

master Lex als entertainer. Er werd hard gekrast om een van de 

leuke prijzen binnen te slepen, geregeld door Alex en Leen. Tot slot 

kregen de vrijwilligers nog een leuk presentje mee naar huis. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers nogmaals voor al hun inzet! 

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

Zomerkamp 
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Senioren 

Zomer in Nederland: een heerlijke korfbalzaterdag die begon met de uitwedstrijd in Leiden van Excel-

sior 3 tegen het zwakke Pernix 3. Deze ploeg werd simpel met 8-19 weggespeeld. Daarmee bevindt het 

3e zich nu in een soort niemandsland achter de koplopers en voor de rest van de tegenstanders. Vanuit 

Leiden reed Okker met Mart, Anouk en Joyce ‘even’ door naar Zeeland om reserve te zijn bij Excelsior 2. 

Terwijl Marieke, Jacqueline en Fabian nog een gedeelte in Excelsior 4 gingen spelen. Bedankt allemaal. 

De reis naar Oost-Souburg was nodig omdat de eerste selectie met een aantal blessures en afwezigen te 

kampen heeft. En de wedstrijden daar tegen Fortis 1 en 2 waren heel belangrijk voor de posities op de ranglijst.  

Excelsior 2 revancheerde zich voor de week ervoor en speelde nu een hele goede wedstrijd tegen koploper 

Fortis 2 wat leidde tot een ruime overwinning met 16-23. Dat betekent ook dat zich in de stand op de ranglijst 

hier ineens weer verrassende verschuivingen voordoen, en het 2e met nog 4 wedstrijden te gaan zelfs nog 

uitzicht heeft op de bovenste plaats. 

Excelsior 1 speelde tegen Fortis 1 met Ryan op de plek van de geblesseerde Reinier en Sander in de rol van 

pinchhitter met uiteindelijk 6 doelpunten. De uitslag was een verdiende en broodnodige overwinning met 15-

19. Want de uitslagen van de andere wedstrijden waren ook verrassend waardoor het 1e bij verlies in directe 

degradatienood was gekomen. Nu staat Excelsior bovenaan het rijtje van de onderste 4 ploegen, en als er ook 

nog punten gehaald worden in de komende 2 thuiswedstrijden zijn de laatste 2 wedstrijden tegen Rust Roest 

en Kinderdijk misschien en hopelijk niet meer van belang voor het 1e. 

In de thuiswedstrijden speelde het 8e als eerste om half één met Nynke als invalster voor de geblesseerde 

Diana een leuke wedstrijd tegen Futura 6, al was het tempo door het warme weer wat aan de lage kant. De 

eindstand was een prima 12-5 overwinning. 

Voor Excelsior 4 was Tempo 3 met zijn lange sterke heren een bijzonder lastige tegenstander en na de eerste 

helft stond al een 11-19 stand op het scorebord. In de tweede helft werd iets minder gescoord maar het werd 

toch nog 13-27. Alle invallers daar bedankt. 

Excelsior 5 en Achilles 4 hielden elkaar daarna in de eerste helft prima in evenwicht en gingen rusten met 11-

11. In de tweede helft kwam het 5e wat beter op schot en liep uit naar een dikke 23-14 overwinning. 

Helaas ging de slotwedstrijd van de dag van Excelsior 7 niet door omdat ODO 5 geen team compleet had. 

In de semi uitwedstrijd van Excelsior 6 bij de TU tegen Paal Centraal 3 kwam het 6e eerst op een achterstand 

van 4 punten. Maar tactisch wisselen van coach Bob bracht verwarring bij de thuisploeg en meer doelpunten 

en een kleine voorsprong voor het 6e. Helaas werd het vlak voor tijd alsnog gelijk (12-12) 

Aanstaande zaterdag zijn Excelsior 6,7 en 8 vrij vanwege Koningsdag/meivakantie.  

Excelsior 1 en 2 spelen aanstaande zaterdag thuis tegen RWA 1 en 2, en in het kader van verrassende uitslagen 

zou het heel mooi zijn als beide ploegen deze wedstrijden gaan winnen. 

Excelsior 5 – Avanti 5 vormt dan aan het eind van de dag een leuke afsluiting. 

Willeke  
  

Jeugd 

Competitie 

Afgelopen zaterdag was er een vol programma voor alle B t/m F teams. Komende twee zaterdagen 28 april 

en 5 mei spelen de B1 t/m F4 geen wedstrijden. Het is dan ook meivakantie. In het Hemelvaartsweekend op 

zaterdag 12 mei spelen de B1, C1, C2, D2, D3, E3 en F2 een wedstrijd. De opstellingen voor deze zaterdag zijn 

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

opgenomen in dit clubblad. Staat jouw naam als aanwezig, maar ben je afwezig? Voor B en C, maak dit 

zo snel mogelijk kenbaar bij Erik en voor D t/m F bij Ans. 
 

Afmelden voor wedstrijden op 12 mei (D t/m F) 

Voor het afmelden voor de wedstrijden op zaterdag 12 mei moet al op woensdag 26 april afgebeld of 

ge-appt worden bij Ans. Dit vanwege de vakantie. 
 

Alvast de jeugdopstellingen voor 12 mei 

team opstelling reserve 

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

Joshua, Mark, Nico, Rick, Thom 

 

B2 vrij  

C1 
Dani, Esmée, Inger, Sanne, Selina, Yuliana 

Bram, Joran, Piet, Wouter 

 

C2 
Eline, Eva, Julia, Mirre, Ryanne 

Gijs, Olivier, Sander, Jay 

Inger (C1) 

Bram (C1) 

D1 vrij  

D2 
Fara, Fenna, Hayley, Jeslyn, Lianne, Lieselotte, afwezig: Cristina, Eline, Romy, Sofie Joya (D1), Sara (D1),  

Thijs (D1) 

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

Cas, Leo, Nathan, afwezig: Finnian 

 

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 
Melissa, Milou, Sanne 

Thomas, afwezig: Olaf 

Jurjen (E4) 

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 
Evi, Roemjana 

Demian, Teun, afwezig: Ole 

Erik (F2) 

F2 
afwezig Fiene 

Erik, Sieme, Yannick, afwezig: Jop 

Yessica (F3), Evi (F1) 

Demian (F1) 

F3 vrij  

F4 vrij  

Als wij naar de stand kijken dan staan thans de D2, E2, E5 en F1 op de eerste plaats in hun poules. Maar ook 

andere Excelsior-jeugdploegen maken nog kans op het kampioenschap. 
 

Wedstrijdwijzigingen 

De wedstrijd van de F3 van aanstaande zaterdag 28 april is verplaatst naar donderdag 17 mei!!  

nr datum wedstrijd aanv accommodatie 

45432 21-4-2018 ONDO (G) F5 - Excelsior (D) F3 10:30 Juliana Sportpark 

54726 17-5-2018 Excelsior (D) F3 - Refleks F3 18:15 Sportpark Biesland 

54741 2-6-2018 Avanti/Flexcom F3 - Excelsior (D) F3 9:00 Sportpark De Groene Wijdte 

De wedstrijd van de F1 van zaterdag 12 mei wordt verplaatst naar woensdag 16 mei!! 
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Trainingen B t/m F tot en met 29 mei 

dinsdag donderdag opmerking 

Di 24 april training Do 26 april geen training Vrijdag 27 april is het Koningsdag en die 

donderdag zijn er al veel activiteiten 

Di 01 mei geen training Do 3 mei geen training Meivakantie 

Di 08 mei training Do 10 geen training (Hemelvaart) Zaterdag 12 mei is er een aantal wedstrijden 

Di 15 mei training Do 17 mei training   

Di 22 mei training Do 24 mei training   

Di 29 mei training Do 31 mei training Deze week is er ook Avondvierdaagse 
 

Kampioenschap 

Afgelopen zaterdag wist de E2 te winnen en aangezien de concurrentie verloor is de E2 al kampioen! Door 

vakanties en feestdagen speelt de E2 de volgende wedstrijd op zaterdag 26 mei en dan zullen jullie de me-

dailles en lekkernij overhandigd krijgen! 

E2 GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!! 

Poule E-068 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E2 4 8 4 0 0 68 37 31 0 

2 Phoenix E1 3 2 1 2 0 40 39 1 0 

3 Weidevogels E2 3 2 1 2 0 15 38 -23 0 

4 De Meervogels E3 4 2 1 3 0 31 40 -9 0 
 

Kampioenswedstrijd! 

De F1 heeft kampioenskansen. De eerstvolgende wedstrijd is de kampioenswedstrijd! Jullie spelen dan weer 

tegen ODO. 

Poule F-045 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior F1 3 6 3 0 0 65 26 39 0 

2 ODO F2 3 4 2 1 0 29 28 1 0 

3 De Meervogels F2 4 4 2 2 0 46 41 5 0 

4 ONDO F3 4 0 0 4 0 13 58 -45 0 
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Uitslagen 

zaterdag 21 april 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2O 123 Excelsior 4 - Tempo 3 13 27 

R3R 255 Excelsior 5 - Achilles 4 23 14 

S-022 45959 Excelsior 7 - ODO 5 verplaatst naar?? 

S-060 52867 Excelsior 8 - Futura 6 12 5 

C-092 42384 Excelsior C2 - Avanti/Flexcom C5 5 5 

D-046 49881 Excelsior D2 - Dubbel Zes D1 9 8 

D-077 51954 Excelsior D3 - Fortuna/Delta Logistiek D4 2 4 

D-108 51535 Excelsior D4 - DES D2 2 4 

E-060 52545 Excelsior E3 - Avanti/Flexcom E4 9 1 

E-168 43192 Excelsior E6 - Fortuna/Delta Logistiek E7 2 5 

F-045 48470 Excelsior F1 - ODO F2 17 8 

F-069 47642 Excelsior F2 - Avanti/Flexcom F2 3 9 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1F 9436 Fortis 1 - Excelsior 1 15 19 

R1H 2968 Fortis 2 - Excelsior 2 16 23 

R2K 4228 Pernix 3 - Excelsior 3 8 19 

S-036 46216 Paal Centraal 3 - Excelsior 6 12 12 

A1F 1547 Achilles A2 - Excelsior A1 26 12 

A2I 4830 ALO A1 - Excelsior A2 17 6 

A-088 49143 Tempo A5 - Excelsior A3 3 10 

B-030 47453 Weidevogels B2 - Excelsior B1 5 6 

B-082 46653 Avanti/Flexcom B4 - Excelsior B2 3 6 

C-009 51639 ODO C1 - Excelsior C1 7 4 

D-012 47646 Avanti/Flexcom D3 - Excelsior D1 7 12 

E-021 42387 Fortuna/Delta Logistiek E2 - Excelsior E1 14 15 

E-068 42416 De Meervogels E3 - Excelsior E2 4 11 

E-099 48198 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Excelsior E4 9 11 

E-108 49139 ONDO E8 - Excelsior E5 8 10 

E-192 44843 ONDO E7 - Excelsior E7 5 3 

F-121 52103 Dijkvogels F3 - Excelsior F3 4 1 

F-137 48223 ONDO F6 - Excelsior F4 1 8 
 

https://www.mariekezelisse.nl/
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Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Fortuna E2 - Excelsior E1 

Goed voorbereid waren we om half tien op het veld van onze tegenstander van vandaag, de E2 van 

Fortuna. De thuiswedstrijd hadden we flink verloren, maar we wisten nu wel precies hoe onze tegenstan-

ders speelden en wat we moesten doen. Mees moest vooral net zo goed spelen als de vorige wedstrijd, blijf 

bij je tegenstander, geef hem geen ruimte. Rick daarentegen kreeg duidelijke instructies hoe het beste om te 

gaan met zijn supersnelle heer. De dames van Fortuna zorgden de vorige keer niet echt voor problemen en 

met die wetenschap namen Zonne en Elize de ruimte om gewoon lekker mee te doen. Allemaal de instructies 

van de beide coaches tussen de oren en daar ging de wedstrijd van start. 

Het eerste kwart van deze wedstrijd begonnen beide 

teams met volop aanvallen. De openingsscore was een 

mooie doorloop van Mees, prima aangegeven door 

Zonne. Fortuna heeft direct daarna het antwoord en 

scoort de gelijkmaker. Na een harde pass van Elize loopt 

Zonne de benen uit haar lijf en houdt de bal binnen. Op 

aangeven van Zonne weet Elize de 1-2 te scoren. Maar 

weer is het de aanval direct daarna dat Fortuna gelijk 

maakt. Tot het fluitsignaal van dit eerste kwart zijn het de 

Excelsiorianen Rick, Zonne en Elize die nog een prachtig 

punt scoren. De Fortunezen scoren er nog 2 en daarmee 

begint het tweede kwart met 4-5. 

Er wordt over en weer goed aangevallen en verdedigd, de 

ploegen zijn zeer aan elkaar gewaagd. Elize krijgt een strafworp en scoort de 4-6. Nadat Fortuna er twee heeft 

gescoord is het nu een overtreding op Zonne waardoor Excelsior weer een strafworp krijgt. Elize pakt direct 

de bal en heeft haar koelbloedigheid weer te pakken en schiet hem er moeiteloos in, 6-7. Ook Fortuna krijgt 

een strafworp en zo komen beide ploegen weer gelijk. 

In de rust worden de kinderen positief toegesproken over hun goede spel, aan de kant een stel zeer tevreden 

ouders, hopende dat "we" dit vast kunnen houden. Na de rust lijkt het erop alsof we haast krijgen om te 

scoren, we willen te snel schieten wat niet altijd lukt. Eerst nemen we nog wel de voorsprong door een prach-

tige doorloop van Mees op aangeven van Zonne, maar het is Fortuna die voor het eerst de voorsprong pakt 

in deze wedstrijd door twee keer te scoren, 9-8. 

Maar Fortuna maakt ook weer een overtreding op Zonne waardoor er weer een strafworp wordt gegeven en 

weer is het Elize die hem neemt en scoort, 9-9. Nadat Fortuna de voorsprong weer pakt en de stand op 11-9 

zet is het Elize die de 11-10 scoort. Fortuna schiet de 12-10 erin en met een strafworp ook de 13-10. Maar wij 

hebben vier toppers die supergoed samenspelen, want het is dan wel Elize die de 13-11, 13-12 en 13-13 

scoort, maar dat doet ze eerst op aangeven van Zonne daarna op aangeven van Rick en natuurlijk door een 

mooie pass van Mees. Fortuna scoort nog tweemaal en brengt de stand op 14-13 met nog tien minuten te 

gaan. De aanvallen blijven komen, maar we willen te graag en schieten daardoor onzuiver. Gelukkig weet 

Zonne wel nog de gelijkmaker te scoren. De minuten tikken voorbij en ook Fortuna voelt dat de overwinning 

niet zeker is. Excelsior haalt alles uit de kast, goed samen spelen is de kracht van dit team en dan in de aller-

laatste minuut is het Rick van afstand die schiet en.... YEAH!!! hij scoort de 14-15. Nu koel blijven en niet door 

te snel te spelen de overwinning nu nog weggeven. En dan klinkt het fluitsignaal, gejuich bij de coaches en de 

spelers en even later ook bij de ouders. Langs de kant waren we namelijk even de tel kwijt en dachten we dat 

we nog achter stonden, maar niets was minder waar en na een dubbele check bij de scheids konden ook alle 

aanwezige ouders de toppers hard toejuichen onder een hard applaus. 
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Een topwedstrijd met een terechte winnaar. Nu 

vier weken geen wedstrijd, dus maar hopen dat 

we dit vast kunnen houden tot de eerstvol-

gende wedstrijd ergens eind mei.
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Opstellingen 

dinsdag 24 april 

team opstelling reserve 

A1 
Femke, Isabella, Jazz, Noa, Indi 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

zaterdag 28 april 

team opstelling reserve 

1 
Jill K., Sabine, Lisette, Lotte,  

Reinier?, Simon, Timon, Wouter K.,  

 

2 
Leanne, Merit, Jill G., Simone 

Jasper?, Omar, Pim J., Ryan, Sander, Vito 

dame S3 

heer S3 

3 
Anouk, Floor J., Jacqueline, Jikke, Joyce, Marieke 

Ben, Koen V., Mart, Okker, Fabian G., Joris 

 

4 
Demi, Gina, Hanna, 2 dames A1 

Bart, Daan, Fabian M., Kevin 

dame S6 

heer S6 

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

Abe, Bob, Jeroen, Lex, Wouter C. 

 

 

6 vrij  

7 vrij  

8 vrij  

A1 
Femke, Isabella, Jazz, Noa, Indi 

Dirk, Joost, Timon, Wouter 

 

A2 
Danielle, Geeske?, Vera, Isa, Lonneke, Robin K. 

Arjen, Jasper, Sydney, Timo, Wesley 

 

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

F4 vrij  

zaterdag 5 mei 

team opstelling opmerking 

S1 

t/m 

F4 

vrij geen competitiewedstrijden 

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


 

 

 

 

 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  36 12 

Wedstrijden  

 

Programma 

zaterdag 28 april 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1F 6277 Excelsior 1 - RWA 1 14:00 15:30 Frank J. Kosse 1K40 nvt 

R1H 8016 Excelsior 2 - RWA 2 13:00 14:00 Hernandes M. de Widt 1K40   

R3R 748 Excelsior 5 - Avanti/Flexcom 5 16:00 17:00   H. Schoonderwoerd 1K40   

A1F 2023 Excelsior A1 - Refleks A1 10:00 11:00 Omar, Tommy W. Houwerzijl 1K40   

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

R2K 4229 KVA 3 - Excelsior 3 10:45 12:30 Timon, Ronald, Barry Startbaan 1, Amstelveen 1aK60 zelf regelen 

R2O 4799 Valto 3 - Excelsior 4 13:45 15:00 ?? Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 zelf regelen 

A2I 4834 HKV/Ons Eibernest A2 - Excelsior A2 12:45 14:00 Denise, Job Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den Haag 1aK40 Geeske, Sydney, Danielle, Wesley 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Dieuwke (B2), David (F4)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Yuliana (C1), Wouter (C1)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Excelsior A1 4x    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 1/2 4x    7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   

 

Scheidsrechterschema 
datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 28-04-2018 2539 A2I DES (D) A1 - De Meervogels A2 12:30 INKOOP Erik de Koning Sportpark Biesland, Delft 

za. 28-04-2018 9331 3H Furore 1 - DTS (E) 1 15:30 KNKV Frido Kuijper de Omzoom, Assendelft 

za. 28-04-2018 6111 3K Good Luck 1 - Zaamslag 1 15:30 KNKV Jos van Velzen Sportpark Oostplaat, Middelharnis 

za. 28-04-2018 1779 CHKB Die Haghe C1 - BEP C1 10:30 KNKV Michel Steenvoorden Baambruggestraat 10, Den Haag 
 

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


  

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  36 13 

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 23 april 2018 Job en Jill maandag 14 mei 2018 Ben en Jikke 

maandag 30 april 2018 Meivakantie maandag 21 mei 2018 Sharmaine en Joyce 

maandag 7 mei 2018 Meivakantie   

    



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  36 14 

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 bericht 

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar ook 

over belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Marieke Zelisse Photography 

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, Thijs, Erik, Jos, Job, Nicole, Lex, Bart, Desiree 

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 

25 april 2018 Reservering Paal Centraal 

26 april 2018 Reservering Max Havelaarschool 

15 mei 2018 Reservering Herman Broeren College 

7 juni 2018 1e training schoolkorfbaltoernooi 

8 juni 2018 Reservering Max Havelaarschool 

8 juni 2018 Wijnproeverij  

14 juni 2018 2e training schoolkorfbaltoernooi 

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 

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 worden gemeld d.m.v. een 

mail naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl. 

Schoonmaaktaken 

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonm.; prullenb. legen 

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen bijvullen, prullenb. 

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken legen 

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 
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