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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 

Véronique** 

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. 

 

Facilitaire zaken 

Zoals u de afgelopen JAV gehoord heeft is er binnen het 

bestuur een aparte rol voor alle facilitaire zaken. Onder deze taak vallen onder an-

dere onderhoud en beheer van de kantine en de inventaris. 

De afgelopen weken hebben we een inventaris uitgevoerd wat er moet gebeuren 

aan onderhoud en andere activiteiten die moeten gebeuren om onze kantine en 

velden in optimale conditie te houden. 

Onderhoud 

De komende weken zullen er werkzaamheden gaan plaatsvinden op een aantal on-

derdelen: 

▪ Revisie van de picknicktafels op het terras. 

Kapotte onderdelen worden vervangen, nieuwe picknicktafel wordt gemon-

teerd en geplaatst. 

▪ Vervangen handdoek automaten. 

De handdoekautomaten op het toilet worden vervangen door handblowers. 

▪ Vervangen toiletrolhouders. 

Alle kapotte toiletrolhouders worden vervangen voor nieuwe. 

▪ Vervangen wc-brillen. 

▪ Vervangen kapotte verlichting 

▪ Repareren dug-outs. 

Zijkanten worden vervangen, uitstekende delen worden vastgezet. 

▪ Plaatsing bebording gebruik kunstgrasveld. 

▪ Verwijderen overhangende takken op kunstgrasveld 2. 

▪ Vervanging alarm installatie en sloten. 

Meer nieuws hierover in later stadium. 

Op de iets langere termijn zullen er ook nog andere acties worden uitgevoerd. 

▪ Plaatsing rookhok inclusief bebording. 

▪ Plaatsing kasten boven de discohoek voor extra opslagruimte 

▪ Revisie van discohoek en geluidsinstallatie op het terras 

Een beter milieu begint bij jezelf 

Tijdens de ALV kwam er een verzoek van een van onze leden om extra aandacht te 

schenken aan het milieu. Een belangrijke kwestie die ook door het bestuur serieus 

wordt genomen. In de afgelopen jaren zijn er al een aantal maatregelen genomen 

die ten goede moeten komen aan het milieu. Zo zijn er onder andere zonnepanelen 

geplaatst, worden plastic flesjes apart ingezameld en zijn er bewegingssensoren 

voor de verlichting. 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Wij blijven als bestuur kijken naar mogelijkheden om meer milieuvriendelijke toepassingen te imple-

menteren. Zo vervangen we de plastic roerstaafjes voor de milieuvriendelijke variant en proberen we 

het gebruik van plastic verder in te perken. Zelf kunt u natuurlijk ook meehelpen. Deponeer lege plastic 

flessen in de daarvoor bestemde bakken en gooi ze niet bij het gewone afval. Naast het milieuaspect 

ontvangen wij ook een vergoeding voor deze flessen, dus u helpt de club er ook nog eens mee. 

"Omlopen, alstublieft" 

Ondanks het rookverbod is er achter de kantine een tijdelijke ruimte beschikbaar om te kunnen roken. Als je 

daar naartoe wil, gebruik dan niet de keuken als short-cut. De mensen die daar aan het werk zijn, hebben daar 

erg veel last van en daarnaast is het ook nog onhygiënisch. 

Gezocht: Electromonteur 

Wij zijn op zoek naar iemand met technische kennis van audio-installaties. Onze huidige apparatuur vertoont 

wat mankementen en die willen we graag oplossen. Ben jij iemand die beschikt over deze kennis of ken je 

iemand die deze kennis heeft, neem dan even contact op met ondergetekende (e-mail: lex.veldhuis@excel-

sior.nl). 

Cursus verantwoord alcohol gebruik 

Een ander onderwerp dat tijdens de JAV naar voren kwam was het nuttigen van alcohol door minderjarigen. 

Ook dit onderwerp nemen wij als bestuur serieus. Vanuit de gemeente worden diverse cursussen georgani-

seerd. Onder het mom van een goed begin begint bij jezelf daarom een oproep aan leden om zich voor deze 

cursus op te geven. 

De oproep van de gemeente staat hieronder. 

Vanuit het Plan van Aanpak Alcohol- en Drugspreventie gemeente Delft 2018 

(Gezond In De Stad ‘GIDS’) willen wij zoveel mogelijk barvrijwilligers van 

Delftse (sport)verenigingen bijscholen. Dit doen wij door in samenwerking 

met Brijder een IVA-cursus aan te bieden. De IVA-cursus staat voor Instructie Verantwoord Alcoholschenken. Om 

alcohol te schenken moeten, volgens de Drank- en Horecawet, verenigingen beschikken over gekwalificeerd 

barpersoneel. Conform Drank- en horecawet art. 9 lid 2A.  

De aftrap van het seizoen 2018-2019 heeft ondertussen plaats gevonden, daarom bieden wij barvrijwilligers van 

jullie vereniging 2 opties tot het gratis volgen van de IVA-cursus. Na deze cursus zullen de aanwezigen een certifi-

caat ontvangen, waardoor ze gekwalificeerd barpersoneel genoemd mogen worden.  

De training wordt gegeven op: 

Datum: Donderdag 11 oktober Woensdag 24 oktober 

Tijd: 20:00 uur – 21:30 uur 20:00 uur – 21:30 uur 

Locatie: sv Wippolder, Rijksstraatweg 9 DVV Delft, Kerkpolderweg 12 

 

Aanmelden doe je door te mailen naar facilitair@ckv-excelsior.nl. 

Heeft u zelf nog iets opgemerkt op facilitair gebied of heeft een vraag of verzoek daarover? Stuur dan een 

mail naar facilitair@ckv-excelsior.nl. 

Namens het bestuur, 

Lex Veldhuis 
 

  

mailto:lex.veldhuis@excelsior.nl
mailto:lex.veldhuis@excelsior.nl
mailto:facilitair@ckv-excelsior.nl
mailto:facilitair@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Pinguïntraining 

Afgelopen zaterdag was het heerlijk weer om voor de pinguïns van CKV Excelsior lekker te trainen. 

Iedere week trainen zij op zaterdag van 11:00-12:00. De trainers van de pinguïns verzinnen iedere keer 

weer onwijze leuke en leerzame spelletjes. Naast dat de kinderen leuke spelletjes doen, proberen wij 

de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met korfbal. Leren gooien, vangen, schieten en heel 

soms proberen ze ook een partijtje te spelen. Het is leuk om te zien dat alle kinderen het iedere week 

weer zo naar hun zin hebben! 

Wilt uw kind ook graag een keer meetrainen, dan is hij of zij van harte welkom om het een keertje te proberen. 

Stuur een mail naar pinguintraining@ckv-excelsior.nl, zodat we weten dat we op een extra CKV-pinguïnnetje 

kunnen rekenen! 

Onderstaande foto's geven een impressie van de pinguïntraining (zo leuk!)  

 

 

 
 

  

mailto:pinguintraining@ckv-excelsior.nl
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Koop online Grote Clubactie Loten 

Bestel vanaf nu loten voor de Grote Clubactie online via het formulier op de 

site van Excelsior! Een lot kost € 3,- waarvan maar liefst € 2,40 naar Excelsior 

gaat. Hiermee sponsor je dus de vereniging en maak je zelf ook nog kans op 

fantastische prijzen, bijvoorbeeld een reis, een auto (Volkswagen Up) of de hoofdprijs van € 100.000,- 

(bekijk alle prijzen)! 

▪ Een lot kost € 3,00, waarvan € 2,40 voor Excelsior is! 

▪ De betaling gaat via een eenmalige incasso in oktober of november. Het lotnummer staat op het bankaf-

schrift. 

▪ Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs. 

▪ De trekking is op 12 december 2018, check op clubactie.nl of je prijs hebt. 
 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1029-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1029-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
https://clubactie.nl/prijzen
https://clubactie.nl/


 

 

 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r   De Kor fpraat nr .  07 6 
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Wie zijn eigenlijk de sponsoren van onze vereniging? In deze 2-3-wekelijkse rubriek brengen we onze sponsoren onder de aandacht. 

Glashandel Zantman 

Glashandel Zantman is het langst aan de vereniging als sponsor verbonden. Al bijna 20 jaar, vanaf 1991, mogen wij op Glashandel Zantman rekenen als sponsor. 

 

http://www.zantmanglas.nl/
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Sponsorpraat  

Bijna 20 jaar geleden vond de ondertekening van het eerste sponsorcontract plaats. In het kader van "oude-doos-praat" delen we graag dit moment middels 

onderstaand kiekje. 

 
V.l.n.r.: Wilco de Koning, Johan Zantman, Leen van den Hooff en Piet Ekelmans 
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Activiteiten 

Slaapfeest 

 

Speciaal voor de jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 2 op zaterdag 3 november een 

slaapfeest georganiseerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugdspelers en -speelsters hierbij aanwezig 

zijn. Hieronder vind je alle informatie en op de site kun je je binnenkort direct aanmelden!  

Op vrijdag 2 november is iedereen vanaf 18:15 uur van harte welkom in onze eigen kantine op 't Veld. We 

beginnen met het eten van de lekkerste pannenkoeken, ook de pinguïns (tot 19:30 uur) zijn hierbij welkom! 

Hierna worden er voor de jeugdleden allemaal leuke activiteiten georganiseerd!  

Wat we allemaal gaan doen, houden we nog even geheim. Het slaapfeest eindigt (na vast en zeker heeeel 

veeeel slapen 😊) op zaterdagochtend rond 10:00 na een heerlijk ontbijt.  

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

Slaapfeest Excelsior  

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

▪ Van vrijdag 2 op zaterdag 3 november (geen competitiekorfbal) 

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

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

▪ Leuke activiteiten! 

▪ Energiedrank verboden! 

▪ Opgeven uiterlijk op 28 oktober via het formulier op de site (verschijnt binnenkort). 

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

Klaverjassen 

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

Kom dan naar de klaverjasavond van Excelsior! 

Vrijdagavond 16 november 2018 

Start: 20:00 

Locatie: Clubhuis 't Veld 

Graag vooraf aanmelden via de website, zodat we weten hoeveel deelnemers we kun-

nen verwachten. 

Vragen? Stuur 'n mail naar nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

mailto:EC@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Senioren 

Het laatste weekend van september was weer helemaal zomers en (dus) speelden Excelsior 1 en 2 thuis 

met veel publiek langs de lijn.  

Voor Excelsior 2 was de ontmoeting met hekkensluiter Sporting Delta 3 een ‘makkie’. In een regelmatige 

wedstrijd konden veel lange aanvallen worden gespeeld en werd de wedstrijd tot een uitstekend einde ge-

bracht met een 23-13 overwinning. Zo doet het 2e weer helemaal mee bovenin de rangschikking.  

Excelsior 1 kreeg de promovendus en nummer twee GKV 1 uit Den Haag op bezoek. In de eerste helft verliepen 

veel aanvallen moeizaam en kwam het 1e op achterstand (2-5, 3-6). Al voor rust wisselde coach Mark de 

reserves Lisanne en Reinier in, en de achterstand werd omgebogen naar een 6-6 gelijkspel. Toch bleef GKV 

steeds een puntje voorsprong pakken, ook na rust nog. Pas in de loop van de tweede helft nam Excelsior 1 

gesteund door het publiek steviger en feller het heft in handen en liep tenslotte uit naar een winst met 17-12. 

Hiermee blijft de koppositie in handen van het 1e, en kan het zich komende zaterdag in Zoetermeer gaan 

meten met de nieuwe nummer 2, Phoenix. 

Ook thuis speelden Excelsior 7 en 8, het 7e al om 11 uur in de ochtend, dat nu onder leiding van Danique en 

Linda, ODO 5 in een leuke wedstrijd wist te verslaan. Met invallers Wesley en gedeeltelijk Nynke werd het 11-

6. Dus op naar een kampioenschap voor het 7e. 

Als afsluiting van de dag speelde Excelsior 8 de return tegen Avanti 8. In de eerste helft was het scoren ondanks 

de vele kansen een lastig punt, waardoor Avanti kon uitlopen naar een 4-8 ruststand. De tweede helft was 

scherper en beter, maar er zat niet meer in dan een 9-12 nederlaag. 

In de uitwedstrijden grotendeels goede resultaten: Excelsior 3 vocht in Rijswijk een hard duel uit met het 

geroutineerde Refleks 3, maar wist gelukkig wel de winst mee naar Delft te nemen met 9-15.  

Gelukkig konden Excelsior 4 en 5 elkaar helpen met invallers/reserves over en weer, maar voor Excelsior 4 was 

de wedstrijd in Den Haag tegen Achilles 5 opnieuw een hele moeilijke, het werd een 21-10 nederlaag. 

Eerder in de middag trok Excelsior 5 in Vlaardingen tegen Twist 3, zonder Abe, Bob, Nikky en Loes, wel de 

positieve lijn van ongeslagen zijn door opnieuw een overwinning te noteren. Het werd nu 9-14.  

Op de velden van de TU Delft was Paal Centraal 3, vorig seizoen nog tegenstander van Excelsior 8, geen enkele 

partij voor Excelsior 6; deze wedstrijd eindigde in 6-28.  

Na de winst op Valto 8 thuis de week ervoor had Excelsior 9 ook in De Lier geen enkele moeite met deze 

ploeg; het werd nu een 14-20 overwinning.  

Komende zaterdag eigenlijk al weer een topper voor Excelsior 1 – al is elke wedstrijd een topper als je boven-

aan staat: uit tegen Phoenix 1. Ook Excelsior 2 speelt hier tegen Phoenix 2, dus dat kan een leuke middag in 

Zoetermeer worden. 

Excelsior 6 speelt a.s. zaterdag niet, deze wedstrijd is verplaatst naar woensdag 10 oktober. 

Willeke 
 

  

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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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: van een 3-1 achterstand gewerkt naar winst (3-7 ) noem ik nog eens doorzetten. Geweldig 

gewerkt door de E6. 

▪ Robin: E5 heeft tegen ONDO laten zien dat ze heel hard kunnen werken. Het tempo lag hoog. De eerste 

helft hadden we wat moeite met verdedigen. Waardoor we met 6-2 de rust in gingen. De tweede helft 

kwamen er veel meer kansen en had ONDO het moeilijk met vrij komen. Er werd goed verdedigd en snel 

gecounterd. Uiteindelijk werd er na een goede tweede helft verloren met 13-6. 

▪ Jasper: E3 kampioen na spectaculaire wedstrijd in Zoetermeer! Het was hard werken tegen het sterke 

Meervogels E3, maar met een onuitputtelijk enthousiasme trokken onze toppers toch aan het langste eind 

in een rommelige wedstrijd. Volgende week snoep en kinderchampagne! 

▪ Anouk: F3 heeft met 3-13 gewonnen! De coaches zijn zeker trots op hen😀 

▪ Sander: B1 verliest helaas ook de return tegen de Meervogels. Excelsior heeft een geweldig spelletje laten 

zien, maar hebben de wedstrijd in de eerste 10 minuten weggegeven. De tweede helft wist de B1 zichzelf 

helaas niet te belonen met goals door een minder dan matige afronding. Toch ben ik als coach ontzettend 

trots op mijn spelers die een ingewikkeld spelletje sterk oppakken. Zodra de afronding beter is, pakken we 

elke tegenstander! 

▪ Pauline: Na een zeer goede voorbereiding, gisteravond al teambuilding gedaan, een prima wedstrijd. Wat 

een sterk en goed team is de E2 aan het worden! Winst van Valto met 3-11. Nog steeds aan kop 💪💪 

▪ Sharmaine: De D1 heeft de return tegen Meervogels ook gewonnen. 🎉Weer een spannende wedstrijd 

maar met beter verdedigend werk dan vorige week hebben we met 5-8 weten te winnen! Trots op onze 

toppers! 

▪ Fleur: E3 gefeliciteerd🍾🎉🎊!! De F4 heeft Avanti F2 verslagen met maar liefst 13-1! Vanaf de eerste 

minuut werd er scherp verdedigd en goed samengespeeld. Onze toppers kunnen volgende week om 09:30 

uur thuis tegen Dijkvogels F3 kampioen worden💪🏻! Kom allemaal onze jongste jeugd naar de overwinning 

schreeuwen🍾! 

▪ Robert: Excelsior F1 haalt het eerste punt tegen koploper Valto F1: 7-7 Het verdedigen ging weer beter, en 

ook het vrijlopen en passen. Bij een 1-6 achterstand werden de schouders er onder gezet, na 6-6 werd het 

toch weer 6-7, maar een doelpunt in de laatste seconden stelde dit superpunt veilig! 

▪ Carolien: Trots op de C2! Keihard gewerkt en een 3-0 achterstand weten om te buigen naar 3-4. Uiteindelijk 

werd het 4-4. Maar stiekem voelt het als een overwinning. 

▪ Jolanda: Oh wat was het spannend voor C3 bij Alo. Ze hebben geknokt tot het einde. De eindstand was 5-

4. 

▪ Melvin: Goed gedaan allemaal, de E1 heeft de return tegen Futura met 6-0 gewonnen. Beide teams bleven 

goed verdedigen en dankzij een paar mooie kansen toch het verschil kunnen maken. Trots op onze kan-

jers.💪 

▪ Juan: C1 revancheert zich van de pijnlijke nederlaag tegen ODO vorige week (0-9). Niet voldoende om 

punten mee naar Delft te nemen, maar verliezen met 5-3 is een stuk beter behapbaar. De 2e helft zelfs 

met 0-1 gewonnen, omdat we toen zowel aanvallend als verdedigend veel feller en strijdlustiger waren 

dan in de 1e helft. Nemen we mee naar de volgende wedstrijd! 

▪ Nicole: De F2 had het vandaag lastig tegen dezelfde tegenstander als vorige week, ONDO! Vergeleken 

met vorige week ging het een stuk beter. Vooral het sneller gooien naar elkaar. Helaas verloren, maar ze 

hebben hun best gedaan👍 
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Kampioenen 

Afgelopen zaterdag speelde de E3 hun kampioenswedstrijd. Bij winst zouden zij minimaal dubbel kam-

pioen zijn. Ook vandaag bleef de E3 strijden tot de laatste minuut en wonnen de wedstrijd met 6-10 

en dus is 

E3 kampioen! Gefeliciteerd! 

E3, gefeliciteerd met het kampioenschap! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis en dan ontvangen jullie 

de medailles en de lekkernij. 

Doordat de concurrent om het kampioenschap bij de E2 ’s-middags verloor en de E2 zelf won met 3-11 is de  

E2 kampioen! Gefeliciteerd! 

E2, gefeliciteerd met het kampioenschap! Aanstaande zaterdag spelen jullie uit en dan ontvangen jullie de 

medailles en de lekkernij bij aankomst op Biesland! 

Maar de E2 en E3 zijn niet de enigen die zich het kampioenschap kunnen toe-eigenen! Aanstaande zaterdag 

spelen thuis op Biesland de 

Excelsior D1, D3, E1 en F4 

hun kampioenswedstrijden! Kom naar ’t Veld om de teams aan te moedigen! 

Bij Fortuna speelt 

Excelsior F3  

zijn kampioenswedstrijd en 's middags 14:00 in Oegstgeest gaat 

Excelsior 7 

de strijd aan met Fiks om het kampioenschap! 

Zaterdag 6 oktober wordt een “acht”klapper!! 

E2 en E3 zijn al kampioen maar zullen graag alleen kampioen willen worden! Alle teams, succes met de kam-

pioenswedstrijden. 

Stand per 30 september: 

poule S-072 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior 7 4 8 4 0 0 50 35 15 0 

2 Fiks 5 3 6 3 0 0 45 22 23 0 

3 TOP/SolarCompleet 10 4 5 2 1 1 56 51 5 0 

4 Tempo 6 3 4 2 1 0 26 26 0 0 

5 ODO 5 3 1 0 2 1 34 45 -11 0 

6 Velocitas 7 3 0 0 3 0 25 41 -16 0 

7 Paal Centraal 5 4 0 0 4 0 32 48 -16 0 

poule D-005 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior D1 4 7 3 0 1 34 28 6 0 

2 Valto D1 4 5 2 1 1 34 24 10 0 

3 Fortuna/Delta Logistiek D2 4 3 0 1 3 21 28 -7 0 

4 Meervogels/Física D1 4 1 0 3 1 25 34 -9 0 
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poule D-115 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior D3 4 8 4 0 0 31 7 24 0 

2 ONDO D4 4 6 3 1 0 15 13 2 0 

3 Phoenix D3 4 2 1 3 0 12 26 -14 0 

4 Meervogels/Física D3 4 0 0 4 0 11 23 -12 0 

poule E-018 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E1 4 8 4 0 0 59 18 41 0 

2 Fortuna/Delta Logistiek E2 4 6 3 1 0 50 45 5 0 

3 Futura E1 4 2 1 3 0 28 35 -7 0 

4 Meervogels/Física E2 4 0 0 4 0 23 62 -39 0 

poule E-044 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E2 4 8 4 0 0 50 16 34 0 

2 ONDO E2 4 4 2 2 0 23 22 1 0 

3 Olympia E1 4 4 2 2 0 26 26 0 0 

4 Valto E2 4 0 0 4 0 13 48 -35 0 

poule E-067 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E3 4 8 4 0 0 46 17 29 0 

2 Meervogels/Física E3 4 4 2 2 0 31 28 3 0 

3 ONDO E7 4 4 2 2 0 20 34 -14 0 

4 Valto E3 4 0 0 4 0 9 27 -18 0 

poule F-084 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior F3 4 8 4 0 0 42 16 26 0 

2 Valto F3 4 6 3 1 0 23 15 8 0 

3 ONDO F5 4 2 1 3 0 16 38 -22 0 

4 Fortuna/Delta Logistiek F6 4 0 0 4 0 15 27 -12 0 

poule F-099 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior (D) F4 4 8 4 0 0 46 11 35 0 

2 Dijkvogels F3 4 6 3 1 0 18 17 1 0 

3 Avanti/Flexcom F2 4 2 1 3 0 17 31 -14 0 

4 Fortuna/Delta Logistiek F5 4 0 0 4 0 14 36 -22 0 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag kon Futura geen team op de been krijgen waardoor de wedstrijd van de B2 geen door-

gang kon vinden. De wedstrijd is nu vastgesteld op: 

dinsdag 16 oktober 18:30: Excelsior B2 - Futura B1 
 

Grote clubactie 

De eerste boekjes zijn al weer ingeleverd! Je kunt de boekjes deponeren in de box die staat op de bar. 
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Trainingen 

De TC is al weer druk bezig met het rondkrijgen van het trainingsschema zaal. Voorlopig blijven wij nog 

buiten trainen. De laatste veldtraining voor B t/m F teams zal zijn op donderdag 18 oktober want de 

week erna is het Herfstvakantie. De eerste zaaltrainingen starten in de week vanaf maandag 5 novem-

ber. 
 

Een kijkje in het weekend van de E2 

Een nieuw team, nieuwe coaches, een 

nieuw seizoen. Dan is het tijd om elkaar 

beter te leren kennen. Op de training 

hebben we al een vragenspel gedaan, 

maar nu werd het tijd voor een team-

avondje! Vrijdagavond filmavond en pa-

tatjes eten. Wat een gezelligheid! Ruben 

en Lise waren in hun mooiste kleren. De 

patatjes en snacks gingen er goed in. Als 

dat maar goed gaat op de zaterdagoch-

tend. 

 

De E2 had nog geen training van het 1e gehad 

en hoe kun je dat nu beter nog een keer vragen 

dan met een spandoek tijdens de wedstrijd. Dus 

aan de knutsel. Welke kleuren doen we? Zwart 

en wit natuurlijk!! Even laten drogen en niet ver-

geten morgen mee te nemen.  

Zaterdagochtend vroeg vertrekken. Om 8.10 

zaten we al in de auto. De wedstrijd begon om 

09.00 al. 

Gelukkig hadden we het niet laat gemaakt gisteravond en was 

iedereen vol in de concentratie. De vorige wedstrijd was met 

gemak van Valto gewonnen, maar we moesten het nu toch nog 

maar een keer doen. We hadden wat meer moeite dan de vorige 

keer, maar het ging makkelijk genoeg. Een mooie winst werd 

mee terug genomen naar Delft 3-11! 

Niet iedereen kon bij de wedstrijd van het 1e zijn maar gelukkig 

konden Lise en Tijn het spandoek laten zien. Na de winst van 

Excelsior 1 wilden Lotte en Reinier natuurlijk de E2 een keer trai-

nen geven!  

Doordat de concurrentie onverwacht verloor is de E2 al niet 

meer in te halen door de tegenstanders en dus al KAMPIOEN! 

Wat een mooi weekend! 
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Materiaalhokken 

Excelsior materiaalhok rechts - het palenhok: 

Ter verduidelijking van de tekst vorige week in de Korfpraat (met dank aan Okker voor de foto 👍): 

 

Gelieve na een training of wedstrijd de palen en manden op de juiste plek terug te leggen. 
 

 



 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  07 15 

Wedstrijden 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 

29 september 2018 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 18218 Excelsior 1 - GKV 1 17 12 

R1E 12583 Excelsior 2 - Sporting Delta 3 23 13 

S-072 22790 Excelsior 7 - ODO 5 11 6 

S-015 11790 Excelsior 8 - Avanti/Flexcom 8 9 12 

A2I 14955 Excelsior A1 - ODO A1 7 8 

B-023 15162 Excelsior B1 - De Meervogels B2 5 9 

B-103 15134 Excelsior B2 - Futura B1  16 oktober  

D-115 18111 Excelsior D3 - De Meervogels D3 7 3 

E-018 20472 Excelsior E1 - Futura E1 6 0 

E-112 20304 Excelsior E4 - Fortuna/Delta Logistiek E4 3 17 

E-066 20300 Excelsior E5 - ONDO E4 6 13 

E-196 20095 Excelsior E7 - Avanti/Flexcom E7 7 0 

F-022 22034 Excelsior F1 - Valto F1 7 7 

F-099 22073 Excelsior F4 - Avanti/Flexcom F2 13 1 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 10352 Refleks 3 - Excelsior 3 9 15 

R3S 10334 Achilles 5 - Excelsior 4 21 10 

R3T 12468 Twist 3 - Excelsior 5 9 14 

R4M 12448 Paal Centraal 3 - Excelsior 6 6 28 

S-028 11794 Valto 8 - Excelsior 9 14 20 

A-060 13918 KVS/Maritiem A3 - Excelsior A2 9 19 

A-085 13969 ONDO A4 - Excelsior A3 7 5 

C-027 16630 ODO C1 - Excelsior C1 5 3 

C-072 16361 ODO C2 - Excelsior C2 4 4 

C-089 16476 ALO C2 - Excelsior C3 5 4 

D-005 18140 De Meervogels D1 - Excelsior D1 5 8 

D-031 18124 ONDO D2 - Excelsior D2 10 5 

D-102 17971 Avanti/Flexcom D4 - Excelsior D4 10 1 

E-044 20229 Valto E2 - Excelsior E2 4 10 

E-067 20407 De Meervogels E3 - Excelsior E3 6 10 

E-190 20102 Valto E7 - Excelsior E6 3 7 

F-035 22080 ONDO F2 - Excelsior F2 13 7 

F-084 21960 ONDO F5 - Excelsior F3 3 13 
 

  

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

Jeugd 

Meervogels D1 - Excelsior D1 

 Ongeslagen D1 sleept winst binnen in Zoetermeer! 

Na de mooie overwinning vorige week op Meervogels D1 stond vandaag de return in Zoetermeer op het 

programma. In Zoetermeer aangekomen, mochten we nog genieten van de kampioenswedstrijd van onze E3 

die door het behalen van een mooie overwinning een mooi feestje konden vieren. Gefeliciteerd E3! 

Waar wij dus nog nagenoten van het feestje van de E3 waren alle toppers van de D1 al aan het inschieten 

onder het toeziend oog van alle drie de coaches. 

Mooi op tijd kon de wedstrijd beginnen en in het eerste kwart waren er al diverse mooie aanvallen. Het eerste 

aanvalsvak bestond zoals voorgaande wedstrijden uit Zoë, Cristina, Thijs en Mees. Binnen enkele minuten staat 

het al 0-2 door de openingstreffer van Zoë en een prachtig afstandsschot van Cristina. Jazz staat aan de zijkant 

bij het verdedigingsvak en coacht Joya, Elize, Martin en de voor Jochem invallende Angelo direct vanaf het 

begin luidkeels door de wedstrijd heen. Blijf ervoor! Zo is het goed! Prima! Desondanks weet Meervogels toch 

door de verdediging heen te breken en scoren er snel twee achter elkaar. Onze dames in het aanvalsvak zijn 

echter lekker op dreef en na een misser van Zoë is het Cristina die ons op voorsprong zet, 2-3. In het verde-

digingsvak wisselen Joya en Elize van tegenstandster in de hoop dat de kleinere dame van Meervogels dan 

wat minder kansen krijgt met haar doorlopen. Ondertussen in het aanvalsvak is het Cristina die haar derde 

maakt. De lange dame van Meervogels weet nog voor de wissel van helften een mooi afstandsschot erin te 

schieten en brengt de stand op 3-4. 

De aanvallen van Meervogels worden goed onderbroken door Zoë en Cristina en de beide heren, Mees en 

Thijs, weten de ballen goed terug te brengen naar het aanvalsvak. In de aanval is het Elize die een mooie kans 

krijgt op een doorloop, maar de lange dame van Meervogels staat goed te verdedigen. Nadat Mees een 

lekkere strakke pass richting het aanvalsvak maakt, is het Joya die haar doorloop op aangeven van Thijs mist. 

We zien nog diverse onderscheppingen en leuke aanvallen maar beide teams weten voor de rust niet meer te 

scoren. 

Na de peptalk van de coaches is het na de rust Meer-

vogels die de eerste goede aanval opzet, maar niet weet 

te benutten. Direct daarna is het Thijs die zuiver de 3-5 

erin schiet. Dit derde kwart bevat aanvallen over en 

weer en leuke onderscheppingen. Thijs wordt nog om-

ver gelopen door de tegenstander, Meervogels mist 

een strafworp en Mees mist nog na een mooie actie, die 

de complimenten krijgt van de coaches. Na de laatste 

wissel is het Meervogels die direct weer de aansluiting 

vindt met de score van de 4-5. Nog steeds worden de 

dames en heren van de D1 luidkeels gecoacht: Haal 'm 

eruit! Alleen maar goed! Neem je rust! Toch lukt het Meervogels om de gelijkmaker erin te schieten. Wat een 

spanning, zeker wanneer Joya een strafworp krijgt en die zelf mag nemen, helaas mist ze. Kort daarna krijgt 

Joya weer een strafworp welke ze nu wel heel koel erin schiet. En Joya heeft de korf gevonden, want ook een 

mooi afstandsschot rolt door het mandje en in de allerlaatste minuut is het Martin die de eindscore op 5-8 

brengt. Volgende week wacht de stadsderby tegen Fortuna op ons thuisfront. 
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Meervogels E3 - Excelsior E3 

Excelsior E3 stoomt door en verzekert zich van edelmetaal 

In de ochtendgloren van zaterdag 29 september ontwaakten de spelers van Excelsior E3 met een shot 

adrenaline dat door de aderen gierde. Dit was namelijk de dag waarop zij mochten aantreden tegen 

en bij Meervogels E3; de wedstrijd waarin het team zich al kon verzekeren van een gedeeld kampioen-

schap. Met veel snelheid en enkele scherpe schutters aan Zoetermeerse zijde beloofde Meervogels ech-

ter een lastig te nemen horde te worden.  

Ook de coaches van de E3 stonden voor een lastige opgave. Met een ongeëvenaarde energie stonden de 

spelers in het veld. Zelfs voor een circusdirecteur zou dit bonte gezelschap lastig te temmen zijn. De spelers 

waren inmiddels vertrouwd met de aandachtspunten, maar besloten dat het vandaag allemaal wel een tandje 

sneller mocht.  

In de eerste minuut namen de Delftenaren meteen het heft in handen. De aspirerend kampioenen domineer-

den het spel met prima aanvallen terwijl de verdedigende helft stevig werd dichtgemetseld. De E3 beloonde 

zichzelf door na enkele minuten tweemaal met succes aan te leggen voor een prettige 0-2 op het scorebord. 

Na deze minuten was het echter gedaan met de gemoedsrust van de staf en supporters: in no-time herpakte 

Meervogels E3 zich en bracht het zich met de aansluitings- en gelijkmakende treffer op dezelfde hoogte als 

Excelsior. Vanaf dit moment zou het spel de gehele wedstrijd op en neer gaan. Het spreekwoordelijke flipper-

kastkorfbal werd door beide teams van de plank gehaald, afgestoft en met volledige overtuiging uitgevoerd. 

Bij het onderscheppen van de bal werd het veld in één of twee passes overbrugd en meteen de eerste kans 

genomen. Aan beide kanten resulteerde dit in plaatsfouten, verdedigd schieten en chaos alom. Als bakens in 

de storm wisten de Excelsiorianen echter tweemaal het hoofd koel te houden en via uitgespeelde doorloop-

ballen de gelijke stand te doorbreken. Met 2-4 floot de scheidsrechter voor de eerste pauze.  

Uiteraard trachtten de coaches meteen de aanvallende strategie bij te sturen. De woordcombinaties “kleine 

stukjes”, “dichtbij schieten” en “schieten als je vrijstaat” gingen als warme broodjes over het speelveld. Coach 

Jasper Veerman over deze periode: “De kwaliteit van het korfbal leed zichtbaar onder het gehaaste spel, maar 

man, wat was het spannend. Het bleek ook voor Ryan en mij een grote uitdaging de rust te doen wederkeren 

binnen het team.” 

In een tweede kwart van dezelfde intensiteit werd de ingezette lijn doorgezet. Van beide kanten werd oppor-

tunistisch gezocht naar de diepe bal die achter de defensie viel. Slechts eenmaal werd er gescoord door Meer-

vogels, dat met deze 3-4 het verschil terugbracht naar één punt.  

De suikers in de limonade deden bij Meervogels E3 meteen hun werking. Ze kwamen sterk uit de startblokken 

en maakten de gelijkmaker. De spanning nam alsmaar toe. De lange bal werd verder omarmd. Excelsior E3 

miste tweemaal een strafworp in een wedstrijd die vanaf dat punt beide kanten op kon vallen. Bij vlagen werd 

er door de E3 afstand genomen van het onzorgvuldige spel. Het was een verademing om enkele goed opge-

zette aanvallen te zien worden beloond in het derde kwart. Via twee schoten en een doorloopbal liep de E3 

met een 4-7 stand weg bij haar tegenstander. 

De derde strafworp aan Delftse kant bracht vroeg in het vierde kwart de marge op 4. De wedstrijd was echter 

nog niet gespeeld. Meervogels bundelde andermaal de krachten en nam het initiatief over. Het team hervond 

de energie die benodigd was om de verdediging van de zwart-witten te doorbreken. Het regende kansen en 

twee schoten werden verzilverd om de spanning bij 6-8 volledig terug te brengen in de wedstrijd. Door het 

goede verdedigen van onze E3 kon Meervogels deze lijn echter niet voortzetten. Het is ontzettend knap hoe 

de laatste krachtinspanningen de op stoom komende Zoetermeerse aanvalstrein tot stilstand brachten. Twee 

mooi uitgespeelde aanvallen aan de andere kant van het veld ontlokten een zucht van opluchting bij de mas-

saal toegestroomde supporters van Excelsior E3. Een knap schot en fenomenale doorloopbal beslisten de 

wedstrijd in Delfts voordeel. Bij een stand van 6-10 floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. 

Met deze zwaarbevochten punten verzekerden de toppers van de E3 zich van de bovenste plek in de compe-

titie. Vanuit het hele land stroomden de felicitaties binnen voor dit geweldige resultaat. Wilfred van Wijk had 
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de wedstrijd via sociale media nauwlettend in de gaten gehouden en reageerde treffend: “Geweldige 

Team prestatie”. 

De spelers van de E3 mogen ontzettend trots zijn op 

de ontwikkeling die zij de afgelopen weken hebben 

doorgemaakt. Dat het team zich nu al verzekerd weet 

van het eremetaal in de poule is slechts de kers op de 

taart. De komende weken wordt echter hetzelfde spel-

plezier en dezelfde inzet gevraagd om de ingeslagen koers 

voort te zetten. Inzet hierbij is de verdere ontwikkeling van 

de spelers. Het behalen van nog één punt volstaat tevens om 

het kampioenschap niet meer te hoeven delen. Volgende 

week zal de vlag van de E3 weer wapperen wanneer Valto E3 

op bezoek komt. Na twee dagen welverdiende rust zal de E3 

weer volle bak gaan trainen om ook hier een succes van te 

maken! 
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Opstellingen 

6 oktober 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? 

Bob, Jeroen, Wouter LC, heer S6/heer S6       

     

 

6 vrij  

7 
Cynthia, Marloes, Sanne K, Stella,  

Koen T, Jesse, Marijn, Sander vV 

dame A3 

heer A3 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle 

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

 

9 
Alicia, Annebertien, Ans, Carolien, Diana, Veronique 

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,  Liekke, Lucia, Afwezig: Inger, Sanne 

Bram, Milan, Paul, Piet, Joshua 

Aniek (B2), Dieuwke (B2) 

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

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

Joya (D1) 

C2 Eline T, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne Romy (D2) 

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Nathan, Olivier 

Julia (C1) 

Joran (C1) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Zonne (D2) 

Rick (D2) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Zoe (D1) 

Mees (D1) 

D3 
Hennieke, Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V, Geblesseerd: Britt? 

Jasper, Justin, Sten 

 

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

Micha, Olaf, Thomas 

 

E1 
Emme, Melissa 

Stefan, Thomas H, Geblesseerd: Jurjen 

Yara (E3) 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Ruben, Tijn 

 

E3 
Mijke, Femke, Yara, 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Lennart, Senne 

 

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 
Roos, Lisa 

Bastiaan, Niven, Afwezig: Jip 

 

Ole (E5) 

F1 
Fenna, Olivia 

Kai, Jens, Reinout 

 

F2 
Evi E, Sara, Tess 

Anthony, Erik J 

 

F3 
Daan, Yannick, Zian 

Luz, Sanne 

 

F4 
Lieve, Rebecca 

Beau, Enzo, Thomas D 

 

6 oktober 2018 

team opstelling reserve 

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

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

 

http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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6 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2L 13329 Excelsior 3 - DES 3 15:30 16:30 Ronald, Barry R. Knuist 1K40 Okker B tel.nr. in e-mailuitgave 

R3S 13310 Excelsior 4 - Valto 4 14:00 15:00 Pieter scheidsrechter Excelsior 1K40   

R3T 10822 Excelsior 5 - Maassluis 3 11:00 12:00   R. Pardoen 1K40   

R4M 10819 Excelsior 6 vrij         1K40   

A-085 14096 Excelsior A3 - De Meervogels A4 09:30 10:30 Mario, Wouter Wesley N 1K40   

C-027 16756 Excelsior C1 - HKV/Ons Eibernest C1 11:45 12:30 Simon, Dik, Juan Reinier vd H 7aK40   

C-072 16845 Excelsior C2 - KVS/Maritiem C3 08:45 09:30 Bob, Carolien Harry J 1K40   

D-005 18289 Excelsior D1 - Fortuna/Delta Logistiek D2 10:45 11:30 Sharmaine, Timon, Jazz Erik vd K 7bK40   

D-031 18257 Excelsior D2 - DES D1 09:45 10:30 Jikke, Hannah, Gina Koen T 7bK40   

D-115 18367 Excelsior D3 - Phoenix D3 08:45 09:30 Lonneke, Geeske Marijn M 7bK40   

E-018 20862 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E2 10:45 11:15 Okker, Melvin Marit N 2K24   

E-067 20601 Excelsior E3 - Valto E3 09:45 10:15 Jasper, Ryan Johan de L 2K24   

E-112 20694 Excelsior E4 - Dijkvogels E3 08:45 09:15 Charlotte, Denise, Minoesh Isabella vd M 2K24   

E-066 20690 Excelsior E5 - Die Haghe E2 11:45 12:15 Robin, Fabiën Vera H 2K24   

F-035 22198 Excelsior F2 - De Meervogels F2 10:00 10:30 Lisette, Nicole Sanne K 7bK24   

F-099 22265 Excelsior F4 - Dijkvogels F3 09:00 09:30 Fleur Daniëlle B 7bK24   

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

1E 18629 Phoenix 1 - Excelsior 1 13:45 15:30 Mark Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1aK60 regelt Sharmaine 

R1E 13340 Phoenix 2 - Excelsior 2 12:45 14:00 Maarten Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1aK60 regelt Mariska 

S-072 12714 Fiks 5 - Excelsior 7 12:30 14:00 Danique, Linda Sportcomplex Voscuyl, Oestgeest 3aK40 zelf regelen 

S-015 12231 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 8 aw 13:15 14:20 Willeke Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 4K40 op eigen gelegenheid 

S-028 12115 Fortuna/Delta Logistiek 6 - Excelsior 9 aw 14:45 15:40 Rob Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 4K40 op eigen gelegenheid 

A2I 15213 Valto A2 - Excelsior A1 10:45 12:15 Linda, Wouter Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 Lonneke, Danielle, Jop 

A-060 14100 HKV/Ons Eibernest A2 - Excelsior A2 12:15 13:45 Leanne, Wayne Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den Haag 1aK40 Fleur D, Minoesch, Robin K, Mark J 

B-023 15438 Refleks B2 - Excelsior B1 14:30 15:30 coaches zelf vervanging regelen Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 2bK40 regelen contactouders 

B-103 15433 Weidevogels B2 - Excelsior B2 11:00 12:00 Kevin, Mart, Bart Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2aK40 regelen contactouders 

C-089 16699 De Meervogels C3 - Excelsior C3 09:00 10:05 Jolanda Vernède Sportpark, Zoetermeer 1bK40 regelen contactouders 

D-102 18230 Valto D4 - Excelsior D4 10:00 11:00 Nynke, Dirk Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 regelen contactouders 

E-044 20533 Olympia E1 - Excelsior E2 09:00 10:00 Elvira, Pauline Sportpark De Brug, Spijkenisse 1bK40 regelen contactouders 

E-190 20500 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Excelsior E6 aw 09:30 10:00 Marco Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2c1K40 op eigen gelegenheid 

E-196 20695 Valto E6 - Excelsior E7 08:15 09:00 Joshua, Rick, Nico Sportpark De Zwet, De Lier 1b3k24 regelen contactouders 

F-022 22314 ONDO F1 - Excelsior F1 10:00 11:00 Robert Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G (G) regelen contactouders 

F-084 22136 Fortuna/Delta Logistiek F6 - Excelsior F3 aw 10:30 11:00 Anouk Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2b1K40 op eigen gelegenheid 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Lieselotte (C2), Julia (C1), Guusje (C2), Romy (D2)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Anthony (F2), Sara (F2), Renske (C3), Mees (D1)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Jochem (D1), Excelsior A3 3x    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 4 4x    7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   

10 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

R4M 10819 Excelsior 6 - ODO 4 19:45 20:30   scheidsrechter Excelsior 1K40 

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

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 06-10-2018 10843 R1G Valto 2 - Swift (M) 2 14:30 KNKV Michel S Sportpark De Zwet, De Lier 

za. 06-10-2018 15221 A1E Avanti/Flexcom A2 - TOP/SolarCompleet A2 17:00 KNKV Frido K Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 

za. 06-10-2018 19017 2G ODO 1 - KZ Danaïden 1 16:00 KNKV Wouter le C Sportpark De Commandeur, Maasland 

za. 06-10-2018 11241 R2M DES (D) 4 - Weidevogels 3 14:00 KNKV Jos van V 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 1 oktober 2018 Reinier maandag 15 oktober 2018 Jill en Job 

maandag 8 oktober 2018 Henk maandag 22 oktober 2018 Herfstvakantie, geen training 

 

Helden van de week 

Datum Wedstrijd Helden van de week 

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: Nicole 

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, Ans, Véronique, Alicia, Jos, Job, Lex, 

Nicole, Pauline, Desiree, Jasper, Joyce 

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 

2-3 november 2018 Slaapfeest pupillen & aspiranten 

16 november 2018 Klaverjassen 

30 november 2018 Sinterklaasfeest 

8 december 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 

5 oktober 2018 Excelsior 3 Okker 

12 oktober 2018 Excelsior A1 & A2 Noa 

19 oktober 2018 Excelsior 2 Vito 

26 oktober 2018 Excelsior 1 Reinier 

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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