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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 

Junioren A spelers 

Thijs 

Aspiranten B spelers 

Veronique** 

Aspiranten C spelers 

Alicia** 

Aspiranten B, C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D, E, F spelers 

Ans** 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Marit 

*/** 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. 

 

Kantinerooster 

Het kantinerooster zoals vorige week gepubliceerd is her-

zien. Onder andere om een eerlijke(re) verdeling tussen diverse teams te creëren. 

Het volledige kantinerooster voor veld najaar vind je hieronder. Het weekrooster 

wordt in de komende Korfpraten ook onder aan het programmablad geplaatst. De 

wijzigingen ten opzichte van de publicatie van vorige zijn met geel gemarkeerd. 

Mocht je vragen/opmerkingen hebben, geef dit dan via e-mail door aan kantine-

rooster@ckv-excelsior.nl (dus geen reply op de mail van de Korfpraat). 

22 september 

kantinerooster ouders van/team 

09:00 11:30 Micha (D4), Ties (E6), Femke (E3), Fenna (D2) 

11:30 14:00 Ruben (E2), Zian (F3), Julieta (D4), Dieuwke (B2) 

14:00 16:45 Excelsior 9 4x 

16:45 19:30 Excelsior 5 4x  

29 september 

kantinerooster ouders van/team 

09:00 11:30 Stefan (E1), Ole (E5), Reinout (F1), Jip (E7) 

11:30 14:00 Sofie (D2), Teun (E5), Roos (e7), Lennart (E4) 

14:00 16:45 Zonne (D2), Fleur (B1), Dani (B1), Lucía (B1) 

16:45 19:30 Excelsior 7 4x 

6 oktober 

kantinerooster ouders van/team 

09:00 11:30 Lieselotte (C2), Julia (C1), Guusje (C2), Romy (D2) 

11:30 14:00 Anthony (F2), Sara (F2), Renske (C3), Mees (D1) 

14:00 16:45 Jochem (D1), Excelsior A3 3x 

16:45 19:30 Excelsior 4 4x 

13 oktober 

kantinerooster ouders van/team 

09:00 11:30 Liekke ( B1), Jop S. (E6), Fiene L. (E6), Melina (D4) 

11:30 14:00 Vera (C3), Paul (B1), Eline (C3), Milan (B1) 

14:00 16:45 Excelsior A2 4x 

16:45 19:30 Excelsior 3 4x 

20 oktober 

kantinerooster ouders van/team 

09:00 11:30 Rick (D2), Nick (D2) 

11:30 14:00 Killian (D2), Jayden (D2) 

27 oktober 

kantinerooster ouders van/team 

11:30 14:00 Aniek (B2), Esmee (B2), Yuliana (B2), Wouter (B2) 

14:00 16:45 Excelsior A2 4x 

16:45 19:30 Excelsior 2 4x 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:kantinerooster@ckv-excelsior.nl
mailto:kantinerooster@ckv-excelsior.nl
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The day after: Excelsior Festival  

Bij het digitaal openslaan van de Korfpraat valt het waarschijnlijk direct op bij het zien van de cover: 

het was zaterdag een feestje bij Excelsior. En wat voor een feestje… een feestje waar (wij als organi-

satie) nog lang aan terug gedacht zal worden. Sterker nog, tijdens het schrijven van dit “day after"-tekstje” 

komt het besef binnen dat het woord feestje zelfs verkeerd gekozen is. Het was geen feestje, het was een 

FEEST! 

De allereerste editie van het Excelsior Festival werd na het voorstellen van de (deels nieuwe) spelers en staf 

van Excelsior 1 aan het publiek afgetrapt met de wedstrijd tegen ONDO 1. Het vlaggenschip van Excelsior 

maakt er voordat het feest echt was begonnen er gedurende de wedstrijd ook steeds meer een feestje van. 

Met name in de tweede helft van de wedstrijd speelde het team van Mark Glissenaar sterk, frivool en vol 

bravoure. Dankzij deze fantastische tweede helft met vaak oogstrelend korfbal won Excelsior 1 uiteindelijk 

overtuigend met 28-17. Een betere start van het Festival konden wij ons niet denken. 

Gedurende de wedstrijd werden de eerste kraampjes voor het “all-you-can-eat-food-festival” opgebouwd, 

zodat keurig op tijd het buffet kon worden geopend. Nasi, hamburgers, hotdogs, wraps, Vlaamse frieten, een 

saladebar en een cocktailbar, het was allemaal aanwezig. Er werd een goede bodem gelegd voor de feest-

avond die nog moest gaan beginnen. Het was heerlijk! 

Na het diner was het tijd voor Heel Excelsior Bakt. Vele ouders, 

kinderen, leden, niet-leden hadden zich enorm uitgesloofd in de 

keuken om mee te kunnen doen aan deze fantastisch taarten-

/toetjeswedstrijd. Na het uitgebreide buffet had de deskundige 

jury er een behoorlijke kluif aan om van alle inzendingen te kunnen 

proeven en de taak om daaruit een winnaar te kiezen was zo niet 

nog zwaarder. Maar na lang beraad kwam de jury tot een unaniem 

besluit… want hoewel alle smaakvolle en prachtige baksels de eer-

ste prijs verdienden, trok het technisch vernuft van het Excelsior-

logo op de taart van Marco de jury over de streep om zijn taart tot 

winnaar uit te roepen! 

Om 20:30 uur stond misschien wel de hoofd-act van het Excelsior Festival op het programma. Na het succes 

van het optreden tijdens het Oktober Fest van vorig jaar waren de mannen van OOK TOF! weer terug bij 

Excelsior. Ze zetten vanaf minuut 1 de tent (soms bijna letterlijk) op z’n kop. In de loop van de avond verhuisde 

het feest naar binnen, waar de party DJ’s het feest overnamen. De voetjes gingen tot in de late uurtjes van 

de vloer… 

Oftewel, een onvergetelijke dag, die wij ons nog lang zullen heugen. Typerend voor Excelsior was de grote 

bereidheid van alle leden om waar nodig een handje te helpen. Hierdoor was het niet alleen een feest voor 

Excelsiorianen, maar ook door Excelsiorianen. Iets waar wij als vereniging trots op kunnen zijn. Via deze weg 

willen we alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor jullie inzet, zonder jullie hadden wij dit feest niet kunnen 

organiseren!  

Sharmaine, Reinier, Rachelle, Simon, Emily, Joyce en Job 
 

De winnende Heel-Excelsior-Bakt-taart 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Een geslaagde pinguïn spelochtend!  

Eindelijk was het dan zover, de pinguïn spelochtend. Rond 

negen uur begonnen alle voorbereidingen om de ochtend 

om elf uur goed te kunnen beginnen. Vanaf kwart voor elf 

druppelden de eerste kinderen rustig binnen. Alle kinderen 

(uiteindelijk meer dan 30(!)) de één nog wat verlegen, de ander 

vol zelfvertrouwen, werden welkom geheten en naar de trainers 

begeleid. Allerlei leuke spellen met en zonder bal waren al voorbe-

reid en uitgezet zodat gelijk begonnen kon worden. De ouders wer-

den tijdens de training voorzien van een heerlijk kopje koffie of thee 

en genoten van de enthousiaste kinderen en trainers. 

Na de training stonden de limonade en fruit klaar om 

heel even uit te rusten, waarna nog vier activiteiten gedaan konden worden.  

Er was een groot springkussen, er waren leuke kleurplaten, er werd geschminkt en gezocht naar verstopte 

korfballen van chocolade. Toen het tijd was om naar huis te gaan, werden de welverdiende diploma's uitge-

deeld en kregen alle kinderen een ballon mee naar huis. Dat het een groot succes was, is mede dankzij alle 

hulp van de trainers, ouders en kinderen. 

Allemaal ontzettend bedankt, namens de ledenwerving. 

Ledenwerven doen we samen! 
 

Kort verslag van de ALV 

▪ de notulen van de vorige algemene ledenvergadering en de jaarverslagen 

over 2017 zijn goedgekeurd door de Algemenene Ledenvergadering. 

▪ Het financiële jaarverslag over 2017 is, na een korte toelichting van Micke, 

goedgekeurd door de Algemenene Ledenvergadering. 

▪ De jaartrofee is uitgereikt aan de Technische Commissie voor hun bijdrage 

aan de succesvolle integratie van de overgekomen leden van DKC. Maarten 

(zie foto) nam de trofee in ontvangst en bedankte in zijn dankwoord ieder-

een die er aan bijgedragen heeft het een succes te maken. 

▪ De stemming over een mogelijke nieuwe naam voor de vereniging had de 

volgende uitkomst: 

- 78% van de stemmen voor CKV Excelsior; 

- 22% van de stemmen waren voor CDKC Excelsior. 

De naam van de vereniging wordt hierdoor dus niet gewijzigd en blijft CKV 

Excelsior. 

  

Een trotse winnaar! 
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▪ Na stemming over zitting van de bestuursleden bestaat het bestuur nu uit: 

Voorzitter: Leen van den Hooff 

Secretaris: vacant 

Penningmeester: Erik de Koning 

Bestuurslid Technische zaken: Nelleke Kamps 

Bestuurslid Algemene zaken: Micke Vrolijk 

Bestuurslid Algemene zaken: Nicole Buis 

Bestuurslid Algemene zaken: Lex Veldhuis 

De voorzitter bedankte Maarten, Alex en Bart voor hun bijdragen de afgelopen jaren. Bart zal ad interim de 

secretaristaak nog blijven invullen totdat er een opvolger is gevonden. 

▪ Tijdens de rondvraag ontstond er de nodige discussie over het gebruik van de kantine door de DVA. Na 

afloop van de DVA kost het de kantinecommissie veel werk om de kantine weer gebruiksklaar te maken 

voor ons eigen gebruik. Een en ander zal meegenomen worden tijdens de evaluatie met de DVA. 
 

Schiettraining 

Vrijblijvend trainen, trainen en nog eens trainen - daar word je beter van 

Iedere maandag kun je je schot komen verbeteren op het veld. Van 17.00 – 18.00 uur. Wil je een keer komen 

en dan weer niet, allemaal goed. Je meldt je één keer aan en komt op een lijst. Je ontvangt dan een uitnodiging 

waar je je kunt aanmelden.   

Tijdens dit uur wordt er collectief geschoten. Van kleine afstanden, grotere afstanden, vrije ballen etc. Alles 

om te zorgen dat we collectief op zaterdag nog meer scoren.  

Groet Linda Heemskerk (telefoonnummer in e-mailuitgave) 
 

Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is weer van start gegaan. Het is de 

leukste loterij voor Nederlandse verenigingen. 

Afgelopen zaterdag zijn de verkoopboekjes uitgedeeld aan de meeste B tot en met de F-teams. Een aantal 

teams krijgt de verkoopboekjes tijdens de training komende week. 

Net als vorig jaar waarderen we je inzet en mag elk jeugdlid € 0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen 

spaarpot doneren. (Dit geldt voor A, B, C, D, E, F, pinguïns en peuterpret). Daarnaast kijken we ook nog welk 

jeugdlid de meeste loten verkoopt voor Excelsior. De topverkopers ontvangen namelijk nog een mooie extra 

prijs! 

Een lot van De Grote Clubactie kost €3 per stuk. Hiervan gaat €2,40 naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. 

Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat iedereen weer 

veel loten (ver)koopt dit jaar. 

Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten 

verkoopt je maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun IBAN nummer in.  

Het totaalbedrag wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnum-

mer(s). Dit betekent dat verkopers niet met contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten 

om het geld te innen. 
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Nog even kort op een rijtje: 

▪ Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 

▪ Als je een lot verkoopt noteer je duidelijk het IBAN nummer en de naam van de persoon. De verkoper 

dient ook zijn handtekening te zetten. 

▪ Alles gaat vervolgens automatisch. 

▪ Je gaat nooit met geld over straat = veilig! 

▪ Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen. 

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers.  

De ingevulde boekjes kun je deponeren in de inleverbox die op de bar staat. 
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Senioren 

15 september 2018 was het festivalfeest bij Excelsior, en het zomerse weer plus de uitslagen van de 

eerste thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2 droegen bij aan de feestvreugde.  

Excelsior 2 revancheerde zich voor de week ervoor en speelde een flitsende eerste helft tegen KZ Dana-

iden 2 met een 9-1 ruststand als resultaat. In de tweede helft kon die lijn nog niet worden doorgetrokken 

maar een 14-6 overwinning was in elk geval binnen.  

Excelsior 1 leek in eerste instantie een zware kluif te krijgen aan ONDO 1, het kwam op een 3-6 achterstand 

maar door goede schoten van o.a. Wouter en Merit was de stand bij rust omgebogen naar een 10-9 voor-

sprong. En in de tweede helft lag het tempo bij Excelsior veel te hoog voor ONDO, waardoor de score opliep 

naar een prettige hoge uitslag van 28-17. Daarmee is het 1e nu als enige na 2 wedstrijden nog zonder punt-

verlies in hun poule.  

Alle andere seniorenteams speelden uit, waarbij de wedstrijden van Excelsior 5 en 9 al vooruit gespeeld werden 

op woensdagavond. Excelsior 5 won opnieuw, nu van DES 5 en weer met het kleinst mogelijke verschil. Het 

werd nu 15-16. Excelsior 9 moest in ’s-Gravenzande tegen het veel jongere ONDO 4 heel hard werken voor 

een goed resultaat, beide ploegen misten handenvol kansen, en dus gold het 8-8 gelijke spel wel als een 

terechte uitslag. 

De uitwedstrijden op zaterdag leverden overwinningen op voor Excelsior 6, 7 en 8. In de eerste officiële wed-

strijd sinds tijden voor een groot aantal spelers won Excelsior 6 in De Lier gemakkelijk van Valto 5. Het was 

een leuke wedstrijd om erin te komen, die na een achterstand van 3-0 met 7-16 werd gewonnen. 

Excelsior 7 heeft door de langdurige blessures van Danique en Linda een vrij krappe bezetting met precies 8 

spelers. Met invallers/reserves Mario, Veronique en Ans werd bij de TU in een leuke spannende wedstrijd met 

10-12 de punten gepakt tegen Paal Centraal 5. In Rotterdam liep Excelsior 8 tegen Trekvogels 2 door doel-

punten na een aantal goed uitgespeelde combinaties uit naar een ruime 10-16 overwinning.  

Helaas moest Excelsior 3 aan het eind van de dag in Den Haag zijn meerdere erkennen in GKV 2. Met inval-

lers/reserves Omar, Jazz en Sanne (dank voor het meegaan op dit ongelukkige tijdstip) verliep de wedstrijd 

toch moeizaam, werden niet minder dan 5 strafworpen gemist, en zat er niet meer in dan een 20-13 nederlaag. 

Komende zaterdag 4 uitwedstrijden van de seniorenteams, waaronder die van Excelsior 1 in Moordrecht tegen 

het nog met 0 punten onderaan staande IJsselvogels 1. Een goede kans om de koppositie te verstevigen en 

ook intrigerend omdat dit de oude vereniging is van Mark en Kevin. En ook deze dag weer een interessante 

middag op Biesland gevuld met 5 thuiswedstrijden – hopelijk lukt het Excelsior 3 en 4 om ook de eerste punten 

te pakken. 

Willeke 
 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches en trainers van de jeugd blikken de coaches van de dag wekelijks terug op de 

jeugdwedstrijden. 

▪ Marco: E6 met goed veldspel strijdend de winst gepakt: 2-4. 

▪ Nicole: F2 wint met 6-4, het ging wat minder makkelijk dan vorige week, zeker met de superspeler bij de 

tegenpartij. 

▪ Aniek: F3 heeft met 7-2 van Valto gewonnen, ze hebben alle 4 gescoord!! 

▪ Fleur: E5 is strijdend ten onder gegaan tegen Avanti E2. De eerste helft stond het nog maar 1-3, maar uit-

eindelijk is het 1-16 geworden. 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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▪ Jikke: D2 heeft 5-7 verloren. Eerste helft ging wat moeizaam, maar in de tweede helft echt hele leuke 

en goede aanvallen gezien! Ze hebben 3 trotse coaches! 

▪ Robert: F1 verliest 11-1 van Dijkvogels F1. Doorgeknokt tot het einde, maar de tegenstander kreeg 

met elk doelpunt meer energie. 

▪ Elvira: E2 wint met 10-6 van ONDO E2. Een wedstrijd met mooie aanvallen. Alleen verloren we hier 

en daar de concentratie. 

▪ Jasper: E3 wint met 17-3 van ONDO! (zie het wedstrijdverslag). 

▪ Sander: B1 wint met 5-8. 

▪ Jolanda: C3 heeft met 12-1 verloren. Tot het einde toe geknokt. Wat mooi was om te zien is dat het rond-

spelen vooruit gaat (bedankt trainer). 

▪ Melvin: E1 18-2 gewonnen. Veel uitgeprobeerd uit de training. Goed gespeeld, maar wel mindere tegen-

standers. 

▪ Dik: C1 speelt gelijk met 7-7. Heel de wedstrijd achter gestaan maar aan het einde zat er zelfs nog een 

overwinning in. Gemengde gevoelens dus 😉 

▪ Carolien: C2 verliest maar hebben super hun best gedaan. Hoop kansen maar ze wilden niet vallen. 

▪ Sharmaine: D1 wint met 11-9 van een goed spelend en sterk Valto D1. Leuke wedstrijd! 
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Uitslagen 

klasse nr wedstrijd uitslag 

1E 17333 Excelsior 1 - ONDO 1 28 17 

R1E 10928 Excelsior 2 - KZ Danaïden 2 14 6 

A2I 14352 Excelsior A1 - Maassluis A2 13 10 

A-085 13580 Excelsior A3 - HKV/Ons Eibernest A3 5 5 

C-027 16048 Excelsior C1 - ONDO C2 7 7 

C-072 16137 Excelsior C2 - VEO C3 2 7 

D-005 17521 Excelsior D1 - Valto D1 11 9 

D-031 17489 Excelsior D2 - Valto D2 5 6 

D-115 17599 Excelsior D3 - ONDO D4 6 2 

E-018 19692 Excelsior E1 - De Meervogels E2 18 2 

E-067 19431 Excelsior E3 - ONDO E7 17 3 

E-112 19524 Excelsior E4 - ODO E3 1 18 

E-066 19520 Excelsior E5 - Avanti/Flexcom E2 1 17 

F-035 21622 Excelsior F2 - Nieuwerkerk F3 6 4 

F-099 21689 Excelsior F4 - Fortuna/Delta Logistiek F5 di 18/9 

klasse nr wedstrijd uitslag 

R2L 13823 GKV 2 - Excelsior 3 20 13 

R3S 13814 ODO 3 - Excelsior 4 17 12 

R3T 11928 DES 5 - Excelsior 5 15 16 

R4M 11925 Valto 5 - Excelsior 6 7 16 

S-072 12637 Paal Centraal 5 - Excelsior 7 10 12 

S-015 11323 Trekvogels 2 - Excelsior 8 10 16 

S-028 11493 ONDO 4 - Excelsior 9 8 8 

A-060 13675 GKV A2 - Excelsior A2 4 16 

B-023 14716 KVS/Maritiem B2 - Excelsior B1 5 8 

B-103 14658 Dijkvogels B3 - Excelsior B2 2 7 

C-089 16136 Achilles C2 - Excelsior C3 12 1 

D-102 17596 ONDO D3 - Excelsior D4 13 3 

E-044 19644 ONDO E2 - Excelsior E2 6 10 

E-190 19506 Nieuwerkerk E10 - Excelsior E6 2 4 

E-196 19311 ONDO E10 - Excelsior E7 4 4 

F-022 21649 Dijkvogels F1 - Excelsior F1 12 1 

F-084 21685 Valto F3 - Excelsior F3 2 7 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Excelsior 1 loopt na rust weg bij ONDO 

Na een degelijke overwinning vorige week in en bij Maassluis mochten we het seizoen officieel thuis openen. 

Het gevoel was goed, maar dat is soms zo ongrijpbaar en nietszeggend voor wat betreft het resultaat. Op het 

sportpark aangekomen waren de voorbereiding op het festival al in volle gang, veel werk voor de vrijwilligers 

begreep ik, maar complimenten voor de organisatie. Het weer werkte gelukkig goed mee. 

Dan komt vanzelf de gezonde spanning voor de wedstrijden van 2 en 1, het 2e gaf het goede voorbeeld en 

liet al na 10 minuten zien dat het verschil met de tegenstander te groot was, het ontbrak de tegenstander 

vooral aan schotkracht. Met een goede fase met mooie aanvallen tegen het eind van de eerste helft werd de 

wedstrijd al voor rust beslist. De 2e helft was wat minder van niveau maar de eerste punten zijn binnen! 

Dan de beurt aan 1 , alle spelers worden voorgesteld aan het publiek gecombineerd met leuke anekdotes over 

de spelers. Als de wedstrijd start is de eerste fase voor ons door zuivere schoten van Merit. Beide ploegen 

hadden hun eerste potje gewonnen en ONDO laat wel direct zien dat ze met vertrouwen spelen. Mede door 

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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een gemiste stip aan onze kant trekken ze de wedstrijd naar zich toe. Via opportunistisch spel weten ze 

ons vaak de baas te zijn in de paalzone en kunnen daardoor met vertrouwen blijven schieten en scoren. 

Niet alleen verdedigend hebben we het zwaar, ook in de aanval krijgen we nog niet de kansen die we 

zouden willen en maken we nog wat verkeerde keuzes. Op 2-5 denk ik al aan een time-out maar ik stel 

het nog even uit en de ploeg weet zich in de wedstrijd terug te knokken en de stand via 4-6 op 6-6 te 

brengen. Aanvallend weten we ons beter onder de druk uit te spelen en Wouter is met zijn strafworpen 

en schoten sterk in de laatste fase voor rust. Dit resulteerde in een 10-9 ruststand. 

Of het de thee of limonade was weet ik niet, maar na rust stond er even geen maat op ons spel. Iets langer 

uitstellen en beter op elkaar aansluiten, concentratie omhoog, schotkracht , doorbraak, alles leek tegelijk te 

komen en de tegenstander werd echt van de mat geblazen in die fase. Bij 22-12 lieten we tegenstander ver-

bijsterd en naar adem happend achter. Waar ze terecht dachten na de eerste helft misschien aanspraak te 

maken op een resultaat was dit in 10 minuten een illusie geworden. Knap dat dit door de ploeg omgezet kan 

worden. Verbeterpuntjes zijn er natuurlijk ook, leren van wat niet goed was en dit niet de volgende week 

opnieuw fout doen. En de strafworpen blijken gewoon een belangrijk wapen. 3 missers na 2 wedstrijden is 

dan te veel. Oefenen dus! 

Volgende week uit naar Moordrecht, voor ondergetekende een bijzondere wedstrijd, maar ook weer een waar 

we zelf de lijn door moeten zetten. Ik heb stiekem wel een heel leuke wedstrijd gezien. Spelers die elkaar een 

goal gunnen, plezier met elkaar uitstralen en een team blijven als het even niet loopt… daar gaat het uitein-

delijk natuurlijk ook om. 

Mark 
 

Jeugd 

E3 verwent publiek met prachtige overwinning op ONDO E7 

Na een flitsende seizoenstart met een verdiende 2-9 winst uit bij Valto vorige week, mochten de toppers van 

Excelsior E3 tegen ONDO (G) E7 aantreden voor hun eerste thuiswedstrijd van het veldseizoen 2018 – 2019. 

Vanaf 11.15 kleurde sportpark Biesland zwart-wit toen de vele meegereisde fans hun spandoeken tevoorschijn 

haalden om hun favoriete spelers naar de overwinning te schreeuwen.  

Met drie focuspunten werden de spelers het veld in gestuurd: verdedigend sluiten, aanvallend gretig zijn op 

de afvallende ballen en goals samen vieren met een high-five. Met een flitsende start deelde de E3 een ge-

voelige tik uit aan de tegenstander, en na het eerste kwart stond een comfortabele 4-0 op het scorebord. 

Verdedigend werden de afspraken nagekomen en in aanvallend opzicht werd goed afgerond. Coach Jasper 

Veerman benadrukte na het eerste kwart het belang deze lijn door te zetten. En zo geschiedde. Met weerga-

loze combinaties stelden de Excelsiorianen al voor rust de winst veilig. Ruststand: 8-0. Behoudens enkele slor-

digheden in de passing was er voor de thuisploeg geen vuiltje aan de lucht. Het team wachtte geduldig op 

de beste kansen en rondde deze gretig af. Verdedigend werd de hoge pressie ONDO te veel. Vele ballen 

werden al onderschept voordat er een gevaarlijke situatie voor de korf ontstond. In een wervelend derde kwart 

trakteerde de E3 het toegestroomde publiek op enkele prachtig uitgespeelde aanvallen. Het vermogen dat zij 

hierbij leverden leidde tot vele goals, maar zorgde ook voor enkele gaten achterin. Ook ONDO wist een paar 

keer de korf te vinden. Na 30 minuten spelen was er een monsterscore in de maak: 15-2. In haar jeugdige 

enthousiasme liet de E3 de teugels iets vieren en speelde het de kansen minder gedisciplineerd uit. De uitste-

kende leidsman van de dag, Erik de Koning, floot af bij een stand van 17-3.  

In deze wedstrijd met zulk goed samenspel en zoveel goals, wisten bijna alle spelers te scoren: Björn 7x, Mijke 

2x en Femke, Marten en Yara 2x. Alleen de naam van Justin ontbrak nog op het formulier. Dit was echter geen 

indicatie van een matige wedstrijd, integendeel. Zelfs wanneer hij zich in kansrijke positie bevond, schroomde 

hij niet zijn beter gepositioneerde teamgenoten aan te spelen om te kunnen scoren. 

Trotse coach Ryan Heemskerk, speler van Excelsior 1, stond kort na de wedstrijd de pers te woord: “Er is iets 

ontzettend moois in deze groep aan het ontstaan. Tijdens elke training gaan de spelers tot het uiterste. Ik heb 
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Wedstrijden 

Wedstrijden 

in mijn gehele carrière veel teams mogen coachen, maar de toewijding die ik dit seizoen bij de E3 zie is 

echt uniek. De spelers maken de hoge verwachtingen moeiteloos waar. Het spelplezier dat zij daarbij 

tonen maakt ze tot ware ambassadeurs van de sport.”. 

Volgende week zaterdag, 22 september, staat om 10:30 de kraker tegen Meervogels E3 op de planning. 

Tijdens deze wedstrijd strijden beide teams voor een plekje alleen aan kop in de poule. Komt allen naar 

sportpark Biesland om de E3 te ondersteunen in deze spannende pot! 
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Wedstrijden 

Wedstrijden 

 

Opstellingen 

22 september 2018 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Jazz, Jill G., Jill K., Leanne, Lisanne, Lotte, Merit, Sabine, Sanne M, Simone 

Jasper, Kevin, Omar, Reinier, Ryan, Sander R, Timon, Vito, Wayne, Wouter K 

 

3 
Demi, Floor J., Joyce, Marieke, Yara 

Fabian G., Koen V, Mart, Okker  

 

heer S6 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH 

 

Pim S. 

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

Abe, Bob, Jeroen, Lex, Wouter LC 

  

6 
Denise, Esther, Fleur, Jacqueline, Jikke, Kelly, Lisette A, Lisette E. 

Ben, Erik vdV, Robin, Frank, Pim J., Simon, Wesley T 

 

7 
Cynthia, Sanne K, Stella, 2 dames A2 

Koen T, Jesse, Marijn, Sander vV 

 

heer A2 

8 
Leonie?, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

Erik vdK, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N 

Janna? 

9 
Alicia, Annebertien, Ans, Carolien, Diana, Véronique 

Erik dK, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 

 

A1 
Danielle, Geeske, Isa, Isabella, Lonneke, Noa 

Dirk, Joost, Jop, Wesley, Wouter 

 

A2 
Anouk, Charlotte, Denise, Fleur D, Minoesch, Robin K 

Mark J, Mark S, Nico, Rick, Sydney 

 

A3 
Chimène, Fabienne, Fleur vdB, Linsey, Nadine, Nathalie, Robin dR 

Daan, Gijs, Luuk, Rik 

 

B1 
Dani, Inger, Liekke, Lucía, Sanne 

Bram, Joshua, Milan, Paul, Piet 

 

B2 
Aniek, Dieuwke, Esmee, Mirre, Selina, Yuliana 

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

Cristina (D1) 

C2 Eline T, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne Eline B. (C3) 

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Olivier, Nathan 

Justin (D3) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Fenna (D2) 

Nick (D2) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Elize (D1) 

Jochem (D1) 

D3 
Hennieke, Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V, Afwezig: Britt (geblesseerd?) 

Jasper, Justin, Sten 

 

D4 
Demi R, Julieta, Merle, Nathalie, Sanne, Sofie P 

Micha, Olaf, Thomas 

 

E1 
Emme, Melissa 

Jurjen, Stefan, Thomas H 

 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Tijn, Ruben 

 

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Lennart, Senne 

 

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 
Lisa, Roos 

Bastiaan, Jip, Niven 

 

F1 
Fenna, Olivia 

Jens, Kai, Reinout 

 

F2 
Evi E, Sara, Tess 

Anthony, Erik J 

 

F3 
Daan, Yannick, Zian 

Luz, Sanne 

 

F4 
Lieve, Rebecca 

Beau, Enzo, Thomas D 

 

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

di 18 september 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

F-099 21689 Excelsior F4 - Fortuna/Delta Logistiek F5 17:30 18:00 Fleur Mark S 7bK24 

22 september 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2L 11396 Excelsior 3 - Velocitas 3 16:00 17:00 Ronald, Barry J. Deurloo 1K40 Lisanne B tel.nr. in e-mailuitgave 

R3S 11377 Excelsior 4 - Weidevogels 4 14:30 15:30 Pieter scheidsrechter Excelsior 1K40   

R3T 11859 Excelsior 5 - Avanti/Flexcom 5 13:00 14:05   scheidsrechter Excelsior 1K40   

R4M 11856 Excelsior 6 - Futura 3 11:45 12:40   scheidsrechter Excelsior 1K40   

S-028 11531 Excelsior 9 - Valto 8 10:15 11:20 Rob Reinier vd H 1K40   

A-060 13766 Excelsior A2 - KVS/Maritiem A3 09:00 10:00 Leanne, Wayne wordt geregeld 1K40   

A-085 13838 Excelsior A3 - ONDO A4 13:30 14:30 Mario, Wouter Micke V 7aK40   

C-027 16402 Excelsior C1 - ODO C1 12:45 13:30 Dik, Juan Fabian M 7aK40   

C-089 16236 Excelsior C3 - ALO C2 11:45 12:30 Jolanda Fabian G 7aK40   

D-005 17905 Excelsior D1 - De Meervogels D1 08:45 09:30 Sharmaine, Timon, Jazz Jop de B 7bK40   

D-031 17873 Excelsior D2 - ONDO D2 10:45 11:30 Jikke, Hannah, Gina Erik vd K 7bK40   

D-102 17711 Excelsior D4 - Avanti/Flexcom D4 09:45 10:30 Nynke, Dirk Lars N 7bK40   

E-044 19844 Excelsior E2 - Valto E2 09:00 09:30 Elvira, Pauline Isabella vd M 2K24   

E-067 20016 Excelsior E3 - De Meervogels E3 10:00 10:30 Jasper, Ryan Jill K 2K24   

E-190 19705 Excelsior E6 - Valto E7 11:00 11:30 Marco Maaike W 2K24   

F-035 21910 Excelsior F2 - ONDO F2 10:00 10:30 Lisette, Nicole Noa J 7bK24   

F-084 21802 Excelsior F3 - ONDO F5 09:00 09:30 Anouk Isa J 7bK24   

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

1E 17828 IJsselvogels 1 - Excelsior 1 13:30 15:30 Mark Sportlaan 9, Moordrecht 1K40 regelt Sharmaine 

R1E 11890 Die Haghe 2 - Excelsior 2 12:30 14:00 Maarten Sportcomplex Die Haghe, Den Haag 1K40 regelt Mariska 

S-072 12633 Tempo 6 - Excelsior 7 12:30 14:00 Danique, Linda Sportcomplex Zegersloot, Alphen a.d. Rijn 3K40 zelf regelen 

S-015 11597 Avanti/Flexcom 8 - Excelsior 8 14:15 15:30 Willeke Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 zelf regelen/fiets? 

A2I 14703 DES A1 - Excelsior A1 aw 11:30 12:30 Linda, Wouter Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) op eigen gelegenheid 

B-023 14920 De Meervogels B2 - Excelsior B1 11:15 12:15 Sander Vernède Sportpark, Zoetermeer 2bK40 regelen contactouders 

B-103 14948 Futura B1 - Excelsior B2 09:45 11:00 Kevin, Mart, Bart Sportpark Stokroosveld, Den Haag 1aK40 regelen contactouders 

C-072 16361 ODO C2 - Excelsior C2 14:00 15:00 Carolien Sportpark De Commandeur, Maasland 1K40 regelen contactouders 

D-115 17851 De Meervogels D3 - Excelsior D3 09:00 10:05 Lonneke, Geeske Vernède Sportpark, Zoetermeer 2bK40 regelen contactouders 

E-018 19961 Futura E1 - Excelsior E1 11:00 12:00 Okker, Melvin Sportpark Stokroosveld, Den Haag 3G (G) regelen contactouders 

E-112 20006 Fortuna/Delta Logistiek E4 - Excelsior E4 aw 11:30 12:00 Charlotte, Denise, Minoesh Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

E-066 19968 ONDO E4 - Excelsior E5 11:00 12:00 Robin, Fabiën Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G (G) regelen contactouders 

E-196 19732 Avanti/Flexcom E7 - Excelsior E7 09:45 10:30 coaches zelf vervanging regelen Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelen contactouders 

F-022 21813 Valto F1 - Excelsior F1 08:15 09:00 Robert Sportpark De Zwet, De Lier 1b3k24 regelen contactouders 

F-099 21860 Avanti/Flexcom F2 - Excelsior F4 08:45 09:30 Fleur Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Micha (D4), Ties (E6), Femke (E3), Fenna (D2)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Ruben (E2), Zian (F3), Julieta (D4), Dieuwke (B2)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Excelsior 9 4x    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 5 4x     7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   

  

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
https://www.topdesk.com/nl/
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Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 22-09-2018 12631 R2K Pernix 3 - ODO 2 15:30 KNKV Frido K Merenwijk, Leiden 

za. 22-09-2018 11870 R2M Valto 3 - KOAG 3 17:30 KNKV Jos van V Sportpark De Zwet, De Lier 

za. 22-09-2018 17532 2H Nexus 1 - Vriendenschaar (B) 1 15:30 KNKV Michel S Sportpark Thurlede, Schiedam 

za. 22-09-2018 15870 B2l DES (D) B1 - Vriendenschaar (B) B1 13:30 Inkoop Erik de K Sportpark Biesland, Delft 
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Trainingen en helden 

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 woensdag donderdag   

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

18:00-18:15 

  

E1 t/m E7 
B2 

F1 t/m F4 
D1 t/m D4 C1 t/m C3 

  

E1 t/m E7 
D1, D2 

F1 t/m F4 

D3, D4 

(half veld) 

18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 

18:30-18:45 18:30-18:45 

18:45-19:00 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S3/S4 

A3, B1 

A1, A2 

  

A1 

A2, 

A3 
B1 

S7, 

S8 

B2 

C1 t/m C3 

19:00-19:15 

19:15-19:30 19:15-19:30 

19:30-19:45 19:30-19:45 

19:45-20:00 19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

    

  

20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 

S1/S2 

S7/S8, S9 

  

S6 

S1/S2 

S3, S4/S5 

20:30-20:45 

20:45-21:00 20:45-21:00 

21:00-21:15 

  

21:00-21:15 

21:15-21:30 21:15-21:30 

21:30-21:45 
     

21:30-21:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 17 september 2018 Mariska en Lisanne maandag 8 oktober 2018 Henk 

maandag 24 september 2018 Ben en Jikke maandag 15 oktober 2018 Jill en Job 

maandag 1 oktober 2018 Reinier maandag 22 oktober 2018 Herfstvakantie, geen training 

 

Helden van de week 

Datum Wedstrijd Helden van de week 

za 29 september Excelsior 2 – Sporting Delta 3 

Excelsior 1 – GKV 1  

Excelsior C2, jullie spelen om 11:30 thuis tegen ONDO C2 en mogen daarna aansluiten bij de selectie zodat 

we samen 3 overwinningen kunnen binnen slepen die dag!  

za 13 oktober Excelsior 2 – Meervogels 2 

Excelsior 1 – Korbis 1  

Excelsior C3, jullie spelen om 11:15 thuis tegen Achilles. Wanneer jullie klaar zijn met deze mooie wedstrijd 

mogen jullie je melden bij Mariska en Sharmaine voor een leuke middag met de selectie.  

za 27 oktober Excelsior 2 – VEO 2 

Excelsior 1 – Maassluis 1  

Excelsior A1, jullie spelen om 11:00 uur thuis tegen Dijkvogels A1. Nadat jullie de vogels (en Job en Denise) 

fladderend naar huis sturen kan de middag met de selectie beginnen. 
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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  

Secretaris: Bart Hogeweg a.i. 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Technische zaken: Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

Algemene zaken: Micke Vrolijk 

 Lex Veldhuis 

SECRETARIAAT  

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  

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

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 ME DIA  

      

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: Excelsior Festival 

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, Thijs, Véronique, Alicia, Ans, Jos, Job, Bart, 

Linda, Desiree, Mark, Jasper, 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 

21 september 2018 Kantine gereserveerd B-groep 

27 september 2018 Reservering DSV 

16 november 2018 Kantine gereserveerd B-groep 

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 

21 september 2018 Excelsior 5 Lex Veldhuis 

28 september 2018 Excelsior 4 Gina Atzei 

5 oktober 2018 Excelsior 3 Okker van Batenburg 

12 oktober 2018 Excelsior A1 & A2 Noa Jorritsma 

19 oktober 2018 Excelsior 2 Vito Heemskerk 

26 oktober 2018 Excelsior 1 Reinier van den Hoek 

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 
 
 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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