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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  

 

Inleveren sponsorkleding 

De kledingcommissie vraagt alle teams conform onderstaand overzicht om op 

dinsdag 19 juni tussen 18:30 en 19:30 hun sponsorkleding in te leveren. Het is 

niet mogelijk om kleding op een eerder of op een later moment in te leveren. Geef 

je kleding mee aan een teamgenootje indien je zelf verhinderd bent. 

Ook leden die helaas hun lidmaatschap hebben opgezegd, vragen we om op 19 

juni tussen 18:30 en 19:30 het inschietshirt (oranje) en wedstrijdshirt (zwart-wit) + 

eventuele andere Excelsior-eigendommen in te leveren. 

Team Inschietshirt Wedstrijdshirt Trainingspak/tas enz. 

F-jes Zelf houden Inleveren n.v.t. 

E1 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

E2 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

D1 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

B1 Inleveren Inleveren n.v.t. 

A1 Inleveren Inleveren n.v.t. 

1 & 2 Inleveren Inleveren Inleveren 

3 & 4 Inleveren Inleveren Inleveren 

Alle overige leden die ook volgend seizoen blijven spelen, houden hetzelfde in-

schietshirt en wedstrijdshirt in bezit. 
 

Zomerse wijnproeverij  Excelsior 

Dit is de final call voor de Excelsior-wijnproeverij van komende vrijdagavond 8 juni. 

Deze wijnproeverij is mede mogelijk gemaakt door PLUS Martin Panis van de 

Delftse Foreestweg. De lijst van de te proeven wijnen is in samenwerking met de 

PLUS Martin Panis vastgesteld. Ik kan nu al zeggen dat daar verrassende fraaie wij-

nen op staan genoteerd. Ook ik kijk naar deze bijzondere exemplaren uit. Aan de 

begeleidende hapjes wordt thans gewerkt, zodat wij vrijdag a.s. een mooi palet van 

smaken kunnen presenteren.  

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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Inmiddels (stand 31 mei) staan er 24 deelnemers genoteerd. Er kunnen echter nog enige proevers bij 

maar, gezien de logistiek, is het totaal aantal aanwezigen gelimiteerd. Kortom, wil je nog meedoen, 

reageer dan snel via het speciale e-mailadres wijnproeverij@ckv-excelsior.nl; dinsdagavond 5 juni sluit 

de inschrijvingstermijn.  

We hopen vrijdagavond rond 19.15 uur te kunnen beginnen met de proeverij. De kosten van deelname 

bedragen € 5 p/p. (op de avond te voldoen). De geproefde wijnen zijn alleen op deze avond te bestellen 

onder de aanbieding:  tweede fles voor 50% van de normale prijs. Natuurlijk alleen bij sponsor en leveran-

cier PLUS Martin Panis. Tot vrijdagavond a.s. 

Piet Ekelmans 

wijnproeverij@ckv-excelsior.nl 
 

#NoEXCit - Excelsior tegen Twist 

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 de cruciale wedstrijd om lijfsbehoud in de eerste klasse af te dwingen. 

Inmiddels is ook de tegenstander voor deze wedstrijd bekend. Excelsior 1 moet het zaterdag 9 juni om 15:30 

uur opnemen tegen Twist uit Vlaardingen. De wedstrijd wordt gespeeld op neutraa lterrein, op het complex 

van Valto uit De Lier. 

Bij winst speelt Excelsior 1 ook volgend seizoen in de eerste klasse. Verlies betekent degratie naar de 

tweedeklasse. Dit kan en mag Excelsior 1 niet overkomen! 

Bij wedstrijden met deze grote belangen probeert de Suppportersvereniging Excelsior (SVE) altijd te voorzien 

in een busreis naar de wedstrijd. Een bus vol met onze fantastische zwart-witte Excelsior-supporters, die samen 

met het team ervoor gaan zorgen dat Excelsior absoluut niet degradeert. 

Omdat afgelopen zaterdagavond pas bekend werd waar en tegen wie de wedstrijd gespeeld zou worden is 

de SVE op dit moment nog druk bezig met het opvragen van verschillende offertes voor het huren van de 

bus. De eerste bus met junioren en senioren zit al (zo goed als) vol, opgeven kan natuurlijk nog wel. Dan kijken 

we of een extra plekje kunnen regelen. 

De SVE zou ook nog graag een tweede supportersbus laten rijden, speciaal voor jeugdleden en ouders. Ook 

hiervoor kun je je nog opgeven via onderstaand formulier. Let op! Deze bus rijdt alleen bij voldoende animo. 

De bus(sen) vertrekken zaterdag om 14:30 uur vanaf Sportpark Biesland. Uiteraard zal er voor SVE-leden een 

speciaal bus-tarief gelden*. Kosten voor de bus zullen nadat de SVE de offertes voor het huren van een bus 

heeft ontvangen worden gecommuniceerd naar de supporters. 

*korting geldig voor 1 persoon bij standaard lidmaatschap van € 1,00 per maand! Korting is niet overdraagbaar aan iemand 

anders dan een gezinslid. 

De lijst met aanmeldingen tot nu toe vind je op de site. Opgeven voor de bus kan nog steeds via het formulier 

op de site! Doe dit snel, want de eerste bus zit zo goed als vol. Afhankelijk van voldoende animo zal de SVE 

een tweede bus regelen. 
 

Frank Damshuiser stopt per direct als coach Excelsior 1  

Frank Damshuiser is met onmiddellijke ingang gestopt als hoofdtrainer van korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. 

Damshuiser heeft dit besluit zelf genomen met het oog op de nog komende cruciale beslissingswedstrijd die 

Excelsior 1 op 9 juni nog dient te spelen om lijfsbehoud in de eerste klasse af te dwingen. De coach stelt 

hiermee het clubbelang boven zijn eigen belang: “Het belang van de club gaat boven alles.” De clubman 

betreurt de ontstane situatie en hoopt met deze stap “iets los te kunnen maken” bij de spelers. 

Excelsior respecteert het moedige besluit van Damshuiser en bedankt hem voor zijn bewezen diensten gedu-

rende de afgelopen twee seizoenen. De vereniging is dan ook blij dat Damshuiser volgend seizoen – weliswaar 

niet in een technische functie – bij de vereniging betrokken blijft. 

mailto:wijnproeverij@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/995-noexcit---al-veel-aanmeldingen-voor-de-bus
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/999-noexcit---excelsior-tegen-twist-bij-valto
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/999-noexcit---excelsior-tegen-twist-bij-valto
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Maarten Taffijn neemt per direct de taken over van Damshuiser. Taffijn gaat er alles aan doen om de 

degradatie van Excelsior te voorkomen. 
 

Excelsior 1 niet tegen TeamNL 

Excelsior heeft besloten om op dinsdag 5 juni helaas deel te nemen aan de wedstrijd tegen TeamNL 

Korfbal. De technische leiding van Excelsior heeft dit besluit genomen met in het achterhoofd de cruciale 

beslissingswedstrijd die Excelsior 1 op 9 juni nog dient te spelen om lijfsbehoud in de eerste klasse af te 

dwingen. 

De wedstrijd tussen de Delftse selectie en TeamNL Korfbal gaat wel door, alleen Excelsior neemt helaas niet 

langer deel aan dit event. 
 

F'jes-toernooi 9 juni 

Voor alle F-kinderen van volgend(!) seizoen is er op zaterdag 9 juni een toernooitje! 

Er zijn de afgelopen weken veel nieuwe F'jes bijgekomen die al heel hard meetrainen en we willen hen graag, 

voor de zomer begint, een keer echte wedstrijden laten spelen. Op het toernooi zien we ook graag de huidige 

F'jes die volgend seizoen opnieuw in de F spelen en de Pinguïns die volgend seizoen doorstromen naar de F. 

We spelen de wedstrijden tegen elkaar en maken speciaal voor deze dag teams. Daarom zijn alle zwart/witte 

en oranje shirts nodig! 

Wanneer: zaterdag 9 juni 

Hoe laat: 9.00 - 11.30 

Wie: Alle F'jes van volgend seizoen! 

Meenemen: Oranje shirts, zwart/witte shirts 

Afbellen/vragen: Robert (06-5128 0802) 
 

Schoolkorfbal 

Nog maar twee weken voordat het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden zal worden op zaterdag 16 juni. 

Aanstaande donderdag 7 juni is de eerste schoolkorfbaltraining. Dit jaar zullen de kinderen van schoolkorfbal 

meetrainen met de D t/m F teams van CKV Excelsior. De trainingen voor F- en E-teams plus kinderen van 

schoolkorfbal uit de groepen 2 t/m 6 zal plaatsvinden van 18:00 tot 18:45. De trainingen van D teams (let op!!! 

Gewijzigde aanvangstijd! Zie verderop in deze Korfpraat het schema) plus kinderen van schoolkorfbal uit de 

groepen 7 en 8 is van 19:00 tot 19:45. 

Je hebt het waarschijnlijk al eerder gelezen en wellicht ben je de afgelopen week al persoonlijk benaderd om 

te helpen, om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Gezien het grote aantal deelnemers dit jaar 

kunnen we echt nog wel wat hulp gebruiken. We zijn nog op zoek naar 3 scheidsrechters en 2 coaches. Wie 

oh wie kan ons helpen? Voor scheidsrechters: je kunt zelf aangeven welke 1,5 uur je op zaterdag 16 juni kunt 

fluiten tussen 9 en 13. 

De scholen die deelnemen onder de vlag van Excelsior zijn: 

Prins Maurits Het Talent Jan Vermeer 

Bernadette Mariaschool Max Havelaar Eglantier Voorhof 

Titus Brandsma Eglantier Tanthof De Bron 

Coaches voor zaterdag 16 juni staan hieronder vermeld. Wij vragen aan alle coaches om zich op zaterdag 16 

juni om 8:20 te melden in de kantine van Excelsior. Jullie ontvangen dan een wedstrijdschema en een lijst met 

de namen van de kinderen die in jouw team spelen. De diverse scholen zullen verzamelen om 8:30 op het 

rugbyveld. Per school zal een verzamelpunt worden ingericht. 

De indeling van de coaches op zaterdag 16 juni is als volgt: 
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School Team Coach 

Prins Maurits 1 Bert Tretmans (vader Hennieke) 

Prins Maurits 2 Anouk vd Laan 

Prins Maurits 3 Anniek Janssen 

Prins Maurits 4 Liekke de Ruiter 

Prins Maurits 5 Rick Herman 

Prins Maurits 6 Nynke Sevinga 

Prins Maurits 7 Lucía Almeida Carrion 

Prins Maurits 8 Nadine van Gorp 

Prins Maurits 9 Evelyne Kleine (moeder Reinout) 

de Bron 1 Patrick van Scheijndel (vader Babiche) 

de Bron 2 Pauline of Renzo 

de Bron 3 Renzo of Pauline 

de Bron 4 Marit Nieuwerf 

de Bron 5 Hetty Verschoor  

de Bron 6 Inger & Yuliana 

Het Talent 1 Erica? 

Het Talent 2 Irene Nieuwenhout 

Het Talent 3 Barry Wisse 

Het Talent 4 Fleur van der Kant 

Het Talent 5 Denise Glaser & Wesley Timp 

Het Talent 6 ouders Julia Happee? 

Het Talent 7 Wie oh wie?? 

Het Talent 8 moeder van Enzo 

Het Talent 9 Lisette Ekelmans 

Bernadette Mariaschool 1 Juan Zondervan 

Bernadette Mariaschool 2 Nico Herman & Joshua Mangert 

Bernadette Mariaschool 3 Dennis van der Voort (vader Ties) 

Bernadette Mariaschool 4 Wie oh wie?? 

Max Havelaar 1 Sander Renssen 

Max Havelaar 2 Aafra (moeder Daan) 

Max Havelaar 3 Marlieke Taffijn & Nicole vd Berg 

Max Havelaar 4 Rik Prins (vader Fenna) 

Max Havelaar 5 Hanna van Dam 

Titus Brandsma 1 Ans van Doormaal (moeder Thijs) 

Titus Brandsma 2 Gerrie van Dieteren (vader Jurjen) 

Titus Brandsma 3 Maarten Versteeg (vader Ole) 

Jan Vermeer 1 Jolanda Verkade (moeder Myra) 

Egelantier Voorhof 1 Sanne Munnik 

Egelantier Voorhof 2 Demi Koopman 

Egelantier Tanthof 1 Nathalie van Ham & Melvin (ouder Senne & Melissa) 

De scheidsrechters staan hieronder vermeld. De scheidsrechters dienen zich te melden op het aanwezig-tijd-

stip bij het wedstrijdsecretariaat. De scheidsrechters zullen dan een wedstrijdschema, plattegrond en uitleg 

van de regels ontvangen. Nieuw dit jaar bij de groepen 2 t/m 4 is dat: 

▪ de scheidsrechters geen notering meer hoeven te maken van de strafworpen 

▪ de scheidsrechters in een ronde 2 verschillende wedstrijden van 9 minuten fluiten 

▪ de scheidsrechters op een vast veld fluiten. 
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# Scheidsrechter Aanwezig 

1 Johan van der Leeuw  8:45 

2 Niels Mekking  8:45 

3 Marijn Müller 8:45 

4 Abe Reurings 8:45 

5 Harrie Jansma 8:45 

6 Robert Jan Heemskerk (9:00-10:30) 8:45 

7 Nelis Bijl (vanaf 10:00) 9:45 

8 Elke Reurings 8:45 

9 Vera Hoogentoorn  8:45 

10 Okker van Batenburg 8:45 

11 Mart de Boo (9:00-12:00) 8:45 

12 Kevin Bouwer (9:00-12:00) 8:45 

13 Robert Plomp 8:45 

14 Micke Vrolijk (9:00-11:00) 8:45 

15 Nathan op den Kelder (12:00-13:15) 8:45 

16 Lars nieuwerf (12:00-13:15) 11:45 

17 Gijs Netto (9:00 t/m 10:30) 8:45 

18 Sharmaine van den Hoek (11:00-12:30) 10:45 

19 Reinier van den Hoek (11:00 t/m 12:30) 10:45 

20 Erik van der kramer (11:00 t/m 13:00) 10:45 

21 Annebertien Bontekoe (9:00-10:30) 8:45 

22 Vacant! Wie oh wie?  

23 Vacant! Wie oh wie?  

24 Vacant! Wie oh wie?  

Voor de kantinediensten op zaterdag 6 juni zijn de volgende personen ingedeeld: 

# Kantinedienst 

1 Marloes van Egdom 

2 Danique Halbe 

3 Henk Halbe 

4 Margreet Halbe 

5 Nikky Looij 

6 Carolien Noorlander 

7 Floor Hagemeijer 

8 Ronald de Vreede 
 

Schoolkorfbaltrainingen 

Zoals we eerder in de Korfpraat hebben bericht, hebben we de spelers van alle seniorenteams verzocht om 

eenmalig op de volgende donderdagen 2 uur te komen ondersteunen bij de schoolkorfbaltrainingen. Kun je 

niet op de genoemde datum, kom dan op de andere datum. Zo helpen we elkaar! 

Op donderdag 7 juni verwachten wij alle spelers van 2, 3, 5 en 7.  

Op donderdag 14 juni verwachten wij alle spelers van 1, 4, 6 en 8. 

De trainingen starten om 18:00 en zijn om 19:45 afgelopen. Voor Excelsior 3, 4 en 5 starten de eigen trainingen 

de genoemde dagen een uur later. 

Meld je voor de start van de trainingen even bij de coördinator van de avond, deze kun je vinden bij het 

informatiepunt (oranje bord) dat zich buiten de kantine ter hoogte van de keuken bevindt. 

Er word 2x3 kwartier getraind. 

Kom je in de knoop met eten laat het ons dan even weten, dan zorgen wij dat er een maaltijd voor je geregeld 

wordt. Achter de bar ligt een lijst waar je dat op kunt aangeven. 
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Dubbelschiettoernooi 

Maakt u allen klaar voor 30 juni: het schiet-event van het jaar! Blijft de beker in handen van het ge-

vreesde en doelgerichte duo Wouter & Sander of zullen we een sidderende en sportieve verrassing 

zien? Dit jaar opnieuw een originaliteitsprijs voor het meest creatieve duo van Biesland. Wie gaat Buur-

man&Buurman aflossen? Onze alom geroemde catering zorgt aansluitend voor een smakelijke afslui-

ting (apart opgeven). Tevens is deelname door ouder/kind duo's voor de D, E en F-jes mogelijk. 

Bij het dubbelschieten staan twee korven tegenover elkaar en schiet je als koppel tegen een ander koppel 

uit jouw leeftijdscategorie. Bij de ouder/kind combinatie wordt door de ouder geschoten op een seniorenpaal 

met een K5 bal en naast de seniorenpaal staat een D-, E- of F-paal waar door de kinderen op wordt geschoten 

met een K4 bal (D/E) of K3 bal (F). 

Enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden via het formulier de site van CKV Excelsior of op de lijsten die 

zijn opgehangen in de kantine. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

Geef aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk team je speelt en of je ook wilt mee eten. Je wordt inge-

deeld in de categorie waarin je in de voorjaarscompetitie 2018 hebt gespeeld. 

Wil je alleen mee eten maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Je kunt je aanmelden via hetzelfde for-

mulier op de site of op de lijsten die zijn opgehangen in de kantine. Deze lijsten zullen wekelijks worden 

bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden: 

▪ Senioren/junioren 

▪ Recreanten/ouders 

▪ Aspiranten B en C 

▪ Pupillen D en E 

▪ Pupillen D en E met ouders 

▪ Pupillen F met ouders  

Na afloop zal er een BBQ worden georganiseerd. De kosten hiervan bedragen voor pupillen en pinguïns €4,- 

en voor aspiranten/junioren/senioren/ouders/recreanten €6,50. 

Op de dag zelf zal onze kantine uiteraard geopend zijn. Wil je een paar uurtjes helpen? Dan kun jij je aanmel-

den bij Margreet Halbe. 

Tot 30 juni!!! 

Wat Dubbelschiettoernooi 2018 = Afsluitdag 2018 

Wanneer Zaterdag 30 juni 2018 

Deelname Gratis 

Melden om 11:00 

Start 12:00 

Einde (ca.) 17:00 

Eten 17:30 

Kosten eten pinguïns/pupillen €4,- p.p.; overigen €6,50 p.p. 
 

Aspiranten- en pupillentoernooi 

Op 25 augustus organiseren wij voor de twaalfde maal een aspiranten-en-pupillentoernooi. Vorig jaar was het 

toernooi een groot succes met 120 ploegen en goed weer. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen de senioren en junioren (dat zijn uiteraard 

de leden die niet coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
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staan tegen de tijd dat wij het publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitko-

men van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen regelen. 

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2018-2019 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, ONDO, Phoenix, Merwede, Dijkvogels en NIO zich 

al ingeschreven met in totaal 86 teams! Ook dit jaar is het doel om 120 ploegen te mogen begroeten 

op het sportpark. 

Erik, Nathan, Lars, Nicole en Erik 
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Zomerkamp 

 

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

Met een uitgebreid thuisprogramma sloot Excelsior het veldseizoen 2018-2019 bijna af. Bijna, want 

Excelsior 7 speelt dinsdag 5 juni nog de wedstrijd tegen ODO 5 die vanwege onweer en zware buien 

eerder deze week niet doorging.  

En op aanstaande zaterdag 9 juni speelt Excelsior 1 tegen Twist 1 uit Vlaardingen om behoud van het eer-

steklasseschap: om 15.30 uur in De Lier op het terrein van Valto. Goed te bereiken voor zo veel mogelijk 

supporters om het team te ondersteunen. 

KAMPIOEN: Excelsior 8 eindigde afgelopen zaterdag (opnieuw) op de eerste plaats; in een hele zware wedstrijd 

kwam het 8e tegen Valto 8 eerst op een 1-5 achterstand, maar sloot de wedstrijd af met 12-10 winst. En dus 

net als in het najaar ook het kampioenschap van de voorjaarscompetitie. 

Op het hoofdveld een lange reeks van 6 seniorenwedstrijden in veel prettiger korfbalomstandigheden dan de 

week ervoor. De meeste wedstrijden waren om des keizers baard. Om 11 uur speelde Excelsior 3 als eerste en 

het haalde flink uit tegen Velocitas 3: met 31-10 een mooie afsluiting van het seizoen.  

Excelsior 5 won hierna ook, met Micke en Erik als invallers werd het een 11-8 overwinning op KZ Danaïden 3.  

Voor Excelsior 2 was er tegen Rust Roest 2 nog wel iets te winnen. Het deelde (en deelt) de bovenste plek met 

Achilles 2 en Fortis 2, maar als Achilles 2 zou winnen dan pakte die ploeg op basis van een beter onderling 

resultaat het kampioenschap. Het 2e deed wat het moest doen en won gemakkelijk met 23-15. Maar ook 

Achilles maakte geen fout, en werd dus kampioen. 

Ook de wedstrijd van Excelsior 1 tegen Rust Roest 1 zou geen verschil maken in de stand van de competitie. 

Maar deze wedstrijd was voor het 1e na het terugtreden van Frank en nu onder de coaching van Maarten wel 

van belang om goed voorbereid richting de beslissingswedstrijd te gaan. Tegen de Eindhovenaren werd er 

weer veel gescoord, en voor het eerst na de zaal kwam het 1e boven de 20 doelpunten. Fanatiek en met een 

goede gezamenlijke strijdlust werd Rust Roest met 22-19 verslagen.  

Als allerlaatste van de dag speelde Excelsior 7 tegen Achilles 8 en werd na een 9-7 voorsprong in de tweede 

helft in de laatste 20 minuten alsnog dik verslagen met 12-19. 

In de 2 uitwedstrijden was Excelsior 4 helaas ruim de mindere van Achilles 3; deze wedstrijd eindigde in 30-8.  

Excelsior 6 speelde aan de Kruithuisweg tegen Fortuna 7 met een half team aan invallers: Job, Mario, Marit en 

Fleur. Jammer genoeg was Fortuna met 13-12 net te sterk. 

De donderdag ervoor had Excelsior 7 ook al gespeeld: de gestaakte wedstrijd tegen VEO 6 van de week ervoor. 

Ook dit was een spannende wedstrijd die eindigde in een 13-13 gelijkspel. 

Dus nog: dinsdag 5 juni om 20.00 uur: Excelsior 7 – ODO 5 

En vooral: zaterdag 9 juni 2018, 15.30 uur: Excelsior 1 – Twist 1 in sportpark De Zwet in De Lier. 

Vanaf nu wordt er door de senioren, met uitzondering van de 1e selectie, niet meer getraind.  

Later volgt nog de informatie wanneer de trainingen na de zomerstop weer beginnen. De competitie start op 

zaterdag 8 september 2018. En de meeste teams kunnen rekening houden met oefenwedstrijden op zaterda-

gen 25 augustus en 1 september. 

Willeke 
 

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

Jeugd 

Competitie 

Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden voor de B t/m F teams gespeeld in de voorjaars-

competitie. Voor de E5 en de F4 was het een spannende dag, want bij winst waren jullie kampioen. De 

F4 speelde een goede wedstrijd maar een dame bij de tegenpartij maakte het verschil ondanks dat wij 

deze dame goed verdedigde. Het werd 5-10 voor Meervogels maar F4, jullie kunnen trots zijn! Dit voor-

jaarsseizoen speelden jullie de eerste 6 echte korfbalwedstrijden. 

De E5 speelde in Maasdijk tegen Dijkvogels. Deze wedstrijd was echt een kampioenswedstrijd! De winnaar van 

deze wedstrijd zou kampioen zijn! De openingsbal leverde gelijk een doelpunt op! Helaas was Dijkvogels iets 

feller en won de wedstrijd. Maar E5 ook jullie kunnen trots zijn. 

De D2, E2 en F1 waren al kampioen. De D2 en F1 ontvingen vandaag de medailles en snoepzakken en stonden 

op de tafels voor ons kampioenenlied "We Are The Champions!" 

De competitie t.a.v. wedstrijden is nu ten einde maar het seizoen is nog niet afgelopen: op 16 juni is het 

schoolkorfbal en op 30 juni wordt het dubbelschiettoernooi georganiseerd. En er wordt nog doorgetraind. 
 

Trainingen B t/m F tot en met juni 

Hierbij een overzicht met de data waarop wel en niet wordt getraind door B t/m F teams tot en met 28 juni. 

dinsdag donderdag opmerking 

5 juni: GEEN TRAINING 7 juni: Training IN HUIDIGE TEAMS, maar met 

kinderen van schoolkorfbal; 

D-TEAMS: LET OP, GEWIJZIGD TIJDSTIP!! 

Donderdag 7 juni schoolkorf-

baltraining 

D TEAMS TRAINEN VAN 

19:00-19:45!!! 

12 juni: Training IN HUIDIGE TEAMS 

en op de huidige tijdstippen. 

14 juni: Training IN HUIDIGE TEAMS, maar met 

kinderen van schoolkorfbal; 

D-TEAMS: LET OP, GEWIJZIGD TIJDSTIP!! 

Donderdag 14 juni school-

korfbaltraining 

D TEAMS TRAINEN VAN 

19:00-19:45!!! 

19 juni: GEEN TRAINING 21 juni: Training IN TRAININGSGROEPEN* 

VOOR SEIZOEN 2018-2019 

 

26 juni: GEEN TRAINING 28 juni: Training IN TRAININGSGROEPEN* 

VOOR SEIZOEN 2018-2019 

Laatste training voor de zo-

mervakantie 

*Trainingsgroepen zijn de groepen waar de aspiranten en pupillen volgend seizoen bij gaan trainen. Verdere informatie volgt 

in latere clubbladen. 
 

Trainingen pinguïns & peuters 

De trainingen voor pinguïns & peuters zijn wel afgelopen voor dit seizoen. Afgelopen zaterdag was de laatste 

training. Informatie wanneer de trainingen weer starten na de zomervakantie volgt in latere clubbladen. 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 2 juni 

klasse nr wedstrijd Uitslagen    

1F 6585 Excelsior 1 - Rust Roest 1 22 19   

R1H 4118 Excelsior 2 - Rust Roest 2 23 15   

R2K 17 Excelsior 3 - Velocitas 3 31 10   

R3R 4320 Excelsior 5 - KZ Danaïden 3 11 8   

S-036 49137 Excelsior 6 - VEO 6 13 13 van 31 mei 

S-022 44453 Excelsior 7 - Achilles 8 12 19   

S-060 47906 Excelsior 8 - Valto 8 12 10   

A1F 2580 Excelsior A1 - Tempo A2 12 28   

C-092 51388 Excelsior C2 - KVS/Maritiem C3 5 6   

D-012 45828 Excelsior D1 - Fortuna/Delta Logistiek D2 2 11   

D-046 52959 Excelsior D2 - KVS/Maritiem D2 8 2   

E-060 48530 Excelsior E3 - ONDO E4 8 6   

E-168 54541 Excelsior E6 - ODO E4 1 10   

F-045 49390 Excelsior F1 - ONDO F3 6 4   

F-069 43004 Excelsior F2 - Dijkvogels F2 9 13   

F-137 47624 Excelsior F4 - De Meervogels F4 5 12   

klasse nr wedstrijd Uitslagen    

R2O 4804 Achilles 3 - Excelsior 4 30 8   

S-036 42999 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 6 13 12   

A2I 4836 ADO A1 - Excelsior A2 19 15   

A-088 44305 Velocitas A5 - Excelsior A3 7 12   

B-030 49124 DES B2 - Excelsior B1 7 10   

B-082 47070 HKV/Ons Eibernest B3 - Excelsior B2 4 9   

C-009 44994 Fortuna/Delta Logistiek C3 - Excelsior C1 18 1   

D-077 43254 Valto D3 - Excelsior D3 11 2   

D-108 44310 VEO D2 - Excelsior D4 13 2   

E-021 49469 Valto E1 - Excelsior E1 17 16   

E-068 49864 Phoenix E1 - Excelsior E2 18 9   

E-099 50427 DES E1 - Excelsior E4 16 4   

E-108 43209 Dijkvogels E1 - Excelsior E5 14 8   

E-192 41381 Avanti/Flexcom E8 - Excelsior E7 6 2   

F-121 54741 Avanti/Flexcom F3 - Excelsior F3 4 2   
 

Wedstrijdverslagen 

Valto E1 - Excelsior E1 

Nadat onze dames gisteravond de laatste 10 km van de avondvierdaagse hadden gelopen en dus behoorlijk 

wat kilometers in de benen hadden, mochten we vanmorgen om kwart over acht al verzamelen voor onze 

laatste wedstrijd van deze competitie. Er was wat verwarring omtrent de verzameltijd en dus warmden de 

kinderen die er al waren zich alvast op door lekker achter elkaar aan te rennen. Rond half negen waren we 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Wedstrijden 

compleet en nadat de E2 en de F3 ook al vroeg waren vertrokken, gingen wij op weg richting de Lier voor 

onze wedstrijd tegen Valto. 

Vijf voor negen kwamen we aan, snel omkleden en we waren 

klaar voor de wedstrijd. Valto start met drie dames en wij 

beginnen met onze toppers Rick, Mees, Zonne en Elize en 

langs de kant onze topper uit de E4 Jurjen, klaar om in te val-

len wanneer nodig. De eerste aanval is voor Valto, maar wordt 

goed onderschept door Mees. Elize scoort de 0-1 met een doorloop 

op aangeven van Zonne. Even later is het Mees die de kans op 0-2 

mist en bij de aanval die daarna volgt van Valto zien we Zonne keu-

rig verdedigen, waardoor ze de gelijkmaker voorkomt. Niet veel la-

ter is het toch Valto die de gelijkmaker scoort, maar ook onze Rick 

staat op scherp en waar hij eerst nog een stap teveel zet in een po-

ging een doorloop te nemen, schiet hij kort daarna prachtig de 1-2. 

Nadat Zonne een strafworp tegen krijgt, weet Valto weer gelijk te 

komen. Mees vangt prachtig de bal af na een schot van Zonne en schiet ons weer op voorsprong. Maar de 

heer van Valto scoort wederom de gelijkmaker. Nog voor de eerste minuut rust krijgt Rick de bal en geeft een 

prachtige pass op Elize die mooi naar binnen is gelopen, helaas mist ze. Gelukkig blijven we in balbezit en 

wordt de bal goed rondgespeeld en is het uiteindelijk Elize die toch nog de 3-4 scoort. 

In het tweede kwart is er bij Valto een dame gewisseld voor een heer en ze starten voortvarend. Valto is goed 

op dreef en door wat slordigheidjes bij Excelsior krijgt het de kans om er zes te scoren. Gelukkig weet Elize er 

ook nog twee raak te schieten en is de ruststand 9-6.  

In de rust wordt eerst de tactiek doorgenomen voordat de limonade gedronken wordt, maar in het derde 

kwart komt het er niet uit. Net als vorige week laten we teveel de bal lopen en vangen we onze eigen schoten 

niet af. Valto zet het goede spel van de eerste helft vrolijk door en scoren er dit kwart in totaal nog vijf. Aan 

het einde van het derde kwart lijkt ook Excelsior weer wat meer bij de les te komen en zijn het Elize, Zonne en 

tweemaal Mees die de stand op 14-10 brengen. Nog een laatste peptalk van de coaches en alle toeschouwers 

en het laatste kwart kan beginnen. Helaas geeft Rick aan last van zijn schouder te hebben, maar gelukkig 

hebben we onze invaller Jurjen paraat staan. Zonne schiet prachtig de 14-11 erin met een afstandsschot, maar 

ook haar dame weet raak te schieten en zo blijft het verschil 4 punten. Dan zien we een mooie actie van Jurjen 

waarbij hij prachtig de aanval van Valto onderschept. Een mooie pass naar Zonne die de bal aangeeft aan 

Mees om een mooie doorloop te scoren, 15-12. Dan zijn daar weer Zonne en haar dame die beide scoren, 16-

13. Elize schiet raak vanaf de middellijn, 16-14 en Zonne scoort op aangeven van Elize, 16-15. Valto schiet nog 

hun 17de erin en na heel veel kansen scoort net voor het fluitsignaal Elize de 17-16. Wat een prachtige laatste 

tien minuten. Gestreden voor wat we waard zijn, helaas verloren, maar trotse coaches en toeschouwers! 
 

Excelsior E3 - ONDO E4 

Vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen en tevens de laatste van Milou. Milou heeft tot onze spijt beslo-

ten om te stoppen met korfbal en verder te gaan met atletiek. Dit vinden we erg jammer, maar goed dat ze 

haar eigen hart volgt. Wij wensen haar dan ook heel veel succes! 

En nu de eindstrijd tegen ONDO. Maarten heeft besloten om dit keer trots langs de lijn te kijken en dat kon 

de hele wedstrijd, want Milou mag de hele wedstrijd spelen. Vanaf het begin ging de wedstrijd gelijk op en 

iedereen was goed scherp. Alsof het zo had moeten zijn, deed Milou er een extra schepje bovenop, wat de 

wedstrijd ten goede kwam. Er werd steeds beter gespeeld en de wedstrijd begon onze kant op te kantelen. 

Milou benutte een strafworp en iedereen bleef goed verdedigen. 

Eindstand 8-6 en tevens de eerste winst van het seizoen. Trots op het team en Milou, bedankt voor alles! 
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Wedstrijden 

 

Opstellingen 

dinsdag 5 juni 

team opstelling reserve 

7 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke 

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

Cynthia 

zaterdag 9 juni 

team opstelling reserve 

1 
Jill K., Sabine, Lisette, Lotte,  

Reinier, Simon, Timon, Wouter K.,  

 

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

 

Programma 

dinsdag 5 juni 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

S-022 45959 Excelsior 7 - ODO 5 19:15 20:00 Willeke Robertjan Heemskerk 7bK24 

zaterdag 9 juni 

klasse wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie veld  autorijders 

1E - 1F Excelsior 1 - Twist 1 13:45 15:30 Maarten Sportpark De Zwet, De Lier 1K40 regelt Nelleke 

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

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar ook 

over belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Van Der Kant Fotografie 

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, Piet, Desiree, Robert 

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 

5 juni 2018 Reservering Stanislascollege 

6-7 juni 2018 Reservering Grotius College 

7 juni 2018 1e training schoolkorfbaltoernooi 

8 juni 2018 Reservering Max Havelaarschool 

8 juni 2018 Wijnproeverij  

13-14 juni Reservering Grotius College 

14 juni 2018 2e training schoolkorfbaltoernooi 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

20 juni 2018 Reservering Mondriaan College 

22 juni 2018 Kamptraining 

30 juni 2018 Dubbelschiettoernooi 

6 juli 2018 Kamptraining & Ouderavond 

14 t/m 21 juli 2018 Zomerkamp 

16/7 - 27/7 (m.u.v. 21/7 & 22/7) DVA 

16 september 2018 Kantine gereserveerd 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

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 

8 juni 2018 Excelsior 1&2 Wouter & Leanne  

15 juni 2018 Excelsior A3 & B2 Schoolkorfbalcommissie Voorbereidingen Schoolkorfbal 

29 juni 2018 Excelsior A2 & B1 Erik de Koning  

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 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 4 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 

maandag 11 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 

maandag 18 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 

maandag 25 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 
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