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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. 

 

Redactiepraat 

Een van de leukste klusjes op de redactie van de Korfpraat 

is het selecteren van de wekelijkste coverfoto. Een paar keer per jaar heeft dit klusje 

extra schwung; het maken van een cover vol met onze kampioenen waar de gehele 

vereniging supertrots op is! 

D1: Cristina, Elize, Joya, Zoë, Jochem, Martin, Mees, Thijs, D3: Britt, Hennieke, 

Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V, Jasper, Justin, Sten, E1: Emme, Melissa, 

Stefan, Thomas H, Jurjen, E2: Lise, Puck, Daniel, Tijn, Ruben, E3: Mijke, Femke, 

Yara, Björn, Justin, Marten, F3: Daan, Yannick, Zian, Luz, Sanne, F4: Lieve, Re-

becca, Beau, Thomas D, Enzo 

en uiteraard ook de trainers/coaches 

Sharmaine, Timon, Jazz, Lonneke, Geeske, Okker, Melvin, Elvira, Pauline, Jas-

per, Ryan, Aniek, Anouk en Fleur 

VAN HARTE GEFELICITEERD!!!  

Redactie de Korfpraat 
 

Jubileum Club van 100 

Tijdens het Excelsior festival is de Excelsior Jubileum 

Club van 100 opgericht. 

Dit is de Excelsior sponsorclub om het 100-jarig jubileum 

in 2020 financieel te ondersteunen. De wens is om het 

100-jarig jubileum GROOTS! te maken, en dat is in 2020 een dure aangelegenheid. 

De deelnemers van de Jubileum Club van 100 sponsoren het jubileum met 

100 euro, te betalen in een keer of in 20 termijnen. Het enthousiasme en resultaat 

waren GEWELDIG, onderweg naar GROOTS! Op de eerste middag hebben we 38! 

deelnemers mogen noteren. Super bedankt namens alle Excelsior leden!!! 

De bijdrage van de Jubileum Club van 100 is bestemd voor het eindfeest op 20 juni 

2020. Eerste doel is dat tijdens het jubileumfeest alle Excelsiorianen kunnen genie-

ten, dus ook die kleine groep die op andere gelegenheden vaak de hele dag en 

avond bezig is. We willen graag personeel inhuren voor bar, buffet en beveiliging. 

Als we slagen het aantal deelnemers te verdubbelen, is het tweede doel om een 

Top-act naar Biesland te halen. Het zou fantastisch zijn als we werkelijk 100 leden 

kunnen bewegen om het eindfeest te sponsoren, want dan wordt het GROOTS!  

De deelnemers van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn vermeld op de vol-

gende pagina van deze Korfpraat. 

Wie volgt? Meldt je aan bij Jasper, Wilco of Ron 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Redactiepraat 

Deelnemers Jubileum Club van 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helden van de Week 

Vorige week zaterdag waren de toppers van C2 de Helden 

van de Week (zie foto). Zij hebben de selectie begeleid voor, 

tijdens en na hun wedstrijd en daarmee ontegenzeggelijk 

een bijdrage geleverd aan de winstpartijen van Excelsior 1 

en Excelsior 2! Helden van C2, dank jullie wel! 

Volgende week rekent de selectie op de Helden-van-de-

Week-steun van alle toppers van Excelsior C3! 

   

Bob van der Leeden Petra de Koning Nelleke, Cobi, Bart 

Johan Zantman Mario den Boer Pauline en Renzo 

Marlieke en Maarten Nicole en Joost Lisette Ekelmans 

Lotte Elliott Nathan op den Kelder Lars Nieuwerf 

Erik van der Kramer Martin Panis Annelies en Ron 

Gonnie en Leen Simon van den Berg Riet de Koning 

Wesley Toet Wayne Stienstra Fleur en Robin 

Leny en Wim Mook Lisanne en Bertjan Jesse Ekelmans 

Koen van Domburg Rob den Heijer Jasper Veerman 

Erik de Koning Job van den Berg Vito Heemskerk 

Micke Vrolijk Willeke en Wilco Ryan Heemskerk 

Robert-Jan Heemskerk Johan van den Bosch Elvira en Dik 

Timon Meulenberg Sharmaine en Reinier Julia, Andrea en Juan 
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Praatjes en mededelingen 

Redactiepraat 

Gevonden kleding 

Er is weer de nodige kleding gevonden in de kantine. Dit maal betreft het drie 

Excelsior-trainingsjack (1x maat S, 1x maat M en 1x maat L) en één Excelsior-

trainingsbroek, maat M. In het trainingsjack maat M zijn op het binnenlabeltje 

2 letters gescheven, de H en P (zie foto). 

Is één van deze kledingstukken van jou en wil je het terug? Haal 'm dan snel op, 

want over twee weken wordt de kleding weggegeven. 
 

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/
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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 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. 

▪ 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. 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1031-slaapfeest-voor-jeugdleden-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1031-slaapfeest-voor-jeugdleden-excelsior
mailto:EC@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

De zomer weet niet van ophouden en dus alweer zonovergoten wedstrijden op de eerste zaterdag van 

oktober 2018. 

Excelsior 1 en 2 speelden de enige gecombineerde (uit)wedstrijden van dit veldseizoen en versloegen in 

Zoetermeer met goede cijfers de tegenstanders Phoenix 1 en 2 (nog steeds spelend op een groot veld).  

Excelsior 2 scoorde er opnieuw vrolijk op los, maakte weer meer doelpunten dan de week ervoor en liep 

fluitend uit naar een 9-26 overwinning. 

De wedstrijd tussen Phoenix 1 en Excelsior 1 ging een flink deel van de wedstrijd gelijk op, maar identiek aan 

de voorgaande wedstrijd sloeg Excelsior 1 in het beslissende laatste gedeelte een gat en bouwde dat na 12-

12 uit naar een degelijke 13-17 eindstand. 

De thuisspelende ploegen wonnen alle 3: Excelsior 5 speelde al vroeg met Frank en Pim als invallers tegen het 

zwakke Maassluis 3 en won gemakkelijk met 21-7. Daarmee staat het 5e aan de leiding, al lijken de sterkere 

tegenstanders nog te komen. Excelsior 4 behaalde de eerste punten van dit veldseizoen door Valto 4 werd 

met 11-10 te verslaan. Aan het einde van de dag wist Excelsior 3 tegen DES 3 - vorig seizoen nog een hele 

lastige tegenstander - een kleine voorsprong gedurende de gehele wedstrijd vast te houden, en won met 16-

13. 

De andere 3 uitwedstrijden eindigden helaas niet positief. Excelsior 7 had zich bij winst in Oegstgeest op Fiks 

5 al (gedeeld) kampioen kunnen noemen, maar verloor helaas met 7-5. Robin en Rob nog bedankt voor het 

meegaan als reserves. 

Excelsior 8 en 9 moesten in hun beide wedstrijden bij Fortuna met een nederlaag genoegen nemen: eerst was 

Fortuna 7 te sterk voor het 8e: 17-11, en daarna schoot Fortuna 6 zuiverder dan Excelsior 9: 19-11. 

De wedstrijd van Excelsior 6 tegen ODO 4 wordt woensdagavond gespeeld. 

Komende zaterdag heel veel thuiswedstrijden voor de seniorenteams, alleen Excelsior 5 en 6 spelen uit.  

Excelsior 1 ontvangt middenmoter Korbis 1, en kan de reeks overwinningen doortrekken. Excelsior 2 krijgt de 

ongeslagen koploper Meervogels/Fisica 2 op bezoek, en moet winnen om samen met deze ploeg bovenaan 

te komen. 

Na aanstaande zaterdag volgen er nog 2 veldcompetitieronden voor de seniorenteams 1 t/m 6, op 20 en 27 

oktober. Deze weekenden zijn het begin en het einde van de herfstvakantie in onze regio. Maar ik ga ervan 

uit dat alle spelers in deze teams er rekening mee hebben gehouden dat er nog belangrijke wedstrijden op 

het programma staan. De seniorenteams 7, 8 en 9 zijn die weken vrij.  

Vanaf 5 november gaan alle teams weer in de zaal trainen; alleen voor de 1e selectie starten de zaaltrainingen 

op de dinsdagen al eerder, nl. vanaf 16 oktober. 

Willeke 
 

  

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

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: Heel Cruijffiaans ... je moet scoren om te winnen. De E6 was duidelijk sterker dan de Fortuna. 

Verliezen met 4-0 voelt dan ook onterecht. Trots op de inzet en volharding van het team maar het 

mocht niet zo zijn. 

▪ Renzo: D3 is verdiend kampioen🎉 ze hebben goed gespeeld👍🍾 

▪ Bob: Excelsior C2, in de vroege ochtend knokken tegen een fysiek KVS! 2-1 ruststand werd na een 

betere tweede helft uiteindelijk een 6-4 eindstand! Trots als coachduo dat er voor iedere centimeter 

werd gestreden! 

▪ Elvira: De E2 heeft gewonnen van Olympia met 7-4. Ze moesten even op gang komen maar daarna 

kwamen ze los en hebben ze goed gespeeld. Mooie aanvallen gezien en goed de rust bewaard. Ook 

wij zijn nu Kampioen🏆 trots op onze toppers 

▪ Fleur: Onze jongste kanjers van de F4 hebben een topwedstrijd gespeeld! Al snel stonden we 4-1 

voor. Maar halverwege kwam Dijkvogels met behulp van een E-meisje terug tot 6-5. Excelsior liet zich 

echter niet gek maken en door zeer goed verdedigen en fantastische doelpunten, hebben ze 

uiteindelijk met 16-9 de wedstrijd gewonnen. En dat betekende maar één ding: 

KAMPIOENEN🎉🎊🍾 !! 

▪ Charlotte: De E4 heeft na echt een goeie strijd en meerdere keren ons herpakt te hebben, toch helaas 

met 7-9 verloren. Het gaat al veel beter dan de vorige wedstrijden. Wij zijn trots dat zo erg vooruit 

gaan. 

▪ Nicole: De F2 had het in het begin even moeilijk om de korf te vinden, maar door soms hele snelle 

aanvallen uiteindelijk een dik verdiende overwinning van 7-3. Goed gedaan F2! 

▪ Jasper: De E3 wint in een spectaculaire wedstrijd met 20-1 van Valto E3 en kroont zich tot enige 

kampioen van de poule. Door fantastisch teamwerk heeft zelfs iedereen gescoord! 😊🎈🎉 

▪ Anouk: De F3 heeft gewonnen met 15-6 en zijn nu kampioen 🎉 Aniek en ik zijn supertrots op hen, 

ze hebben het zeer zeker verdiend 😁 

Aniek: Ja, ja, de F3 is kampioen!! Het was in de eerste minuten nog spannend, maar toen ze weer 

wisten wat ze allemaal moesten doen hebben ze de tegenstander helemaal ingemaakt🎉❤ eind-

stand is 5-16 geworden. 

▪ Jolanda: Wat was het weer spannend bij C3, tot een paar minuten voor tijd was het 4-4. Helaas schoot 

Meervogels er nog twee in. 

▪ Nynke: D4 verdedigend veel sterker dan de vorige wedstrijden. Aanvallend nog veel te leren en he-

laas ook 11-0 verloren van Valto. 

▪ Robert: Excelsior F1 had een moeilijke pot tegen ONDO F1. De tegenstander was erg fel. Toch 4 

prachtige doelpunten gemaakt door de spelers van de F1 die vooral in de laatste 10 minuten nog 

even extra hun best deden, ondanks de grote achterstand. 4-12 was de uitslag (ook al maakte de 

scheidsrechter er 2-12 van in de app) 

▪ Juan: C1 leverde vandaag een flinke strijd tegen HKV en creëerde ongelooflijk veel kansen! Maar de 

afronding was niet zuiver en pechvogel 🐥 zat op de mand om onze schoten uit de mand te houden. 

En als HKV dan veel minder schotkansen creëert, maar wel trefzeker is, verlies je met 2-7. Jammer, 

maar C1 is er wel de volle wedstrijd voor gegaan en dat nemen we mee naar de volgende wedstrijd 

(en we laten pechvogel thuis 😉) 

▪ Fabiën: de E5 heeft het supergoed gedaan! Je ziet echt dat ze er op trainen, ze spelen steeds beter. 

We zijn trots op ze, 7-4 gewonnen 👍🏼👍🏼 

▪ Melvin: E1 return tegen Fortuna met 8-5 gewonnen en zeer goed gespeeld en allemaal moe en blij. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Kampioenen!!! 

Afgelopen zaterdag konden maar liefst 8 teams bij Excelsior kampioen worden! Onze voorzitter Leen 

van den Hooff had zelfs een heel schema gemaakt om iedereen te kunnen huldigen! En het schema 

had Leen niet voor niets gemaakt: 

D1, D3, E1, E2, E3, F3 en F4 wisten allemaal te winnen!! En de voorzitter kon de taarten, medailles en 

snoepzakken uitreiken! Helaas verloor het 7e maar wij als vereniging mogen trots zijn op onze kampioe-

nen!! Terecht een zevenklapper!! 

D1, D3, E1, E2, E3, F3 en F4 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!!  
 

Kampioenswedstrijden 

Maar de kampioenparade is nog niet ten einde!!! Aanstaande zaterdag gaan de A2, C2 en E7 op voor hun 

kampioenswedstrijden!! De A2 en E7 spelen op Biesland. De C2 speelt uit bij VEO. 

A2, C2 en E7 

SUCCES MET DE WEDSTRIJDEN!!! 

 

Stand per 6 oktober: 

poule S-072 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior A2 5 8 4 1 0 62 34 28 0 

2 KVS/Maritiem A3 5 8 4 1 0 55 57 -2 0 

3 HKV/Ons Eibernest A2 5 4 2 3 0 37 34 3 0 

4 GKV A2 5 0 0 5 0 36 65 -29 0 

poule C-072 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 VEO C3 5 7 3 1 1 24 13 11 0 

2 Excelsior C2 5 7 3 1 1 22 21 1 0 

3 ODO C2 5 4 1 2 2 18 22 -4 0 

4 KVS/Maritiem C3 5 2 0 3 2 9 17 -8 0 

poule E-196 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E7 5 8 3 0 2 21 6 15 0 

2 ONDO E10 4 7 3 0 1 27 7 20 0 

3 Valto E6 5 2 0 3 2 5 24 -19 0 

4 Avanti/Flexcom E7 4 1 0 3 1 6 22 -16 0 
 

Competitie 

Vorige week 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 

Aanstaande zaterdag spelen de B t/m F teams alweer de laatste veldwedstrijden van het najaarsseizoen 2018. 

Alleen de D2 speelt nog op 20 oktober een wedstrijd bij DES en de B2 op 16 oktober tegen Futura. Voor de 

D2: dit is de eerste zaterdag van de herfstvakantie. 
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Wedstrijdsecretariaat 

De zaalcompetitie 2018-2019 zal starten op zaterdag 24 november en loopt dit jaar door tot en met 

zaterdag 30 maart! 
 

Grote clubactie 

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

Trainingen 

De komende 2 weken zullen de B t/m F teams 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. Omdat er materiaal van Biesland 

naar de sporthallen moet worden gebracht is er ook geen training voor de B t/m F teams in de week vanaf 

maandag 29 oktober. De eerste zaaltrainingen starten in de week vanaf maandag 5 november. Tijdens de 

zaalperiode zal er ook getraind worden naast de dinsdag en donderdag op maandag en woensdag. Dit komt 

omdat er in Delft nog steeds een groot tekort is aan sporthalruimte. 
 

Oefenwedstrijden zaal 

Op zaterdag 17 november spelen alle B t/m F teams in ieder geval oefenwedstrijden in de zaal. Ook is zaterdag 

10 november gereserveerd voor het spelen van oefenwedstrijden. Tot nu toe zijn er oefenwedstrijden voor de 

B1, C2, D1, D2 op zaterdag 10 november maar dat kan nog worden uitgebreid met meer teams. Zaterdag 3 

november zijn er geen wedstrijden geregeld. Dit i.v.m. het slaapfeest dat is georganiseerd van vrijdag 2 op 

zaterdag 3 november. Hebben jullie je allemaal al aangemeld?? 
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Wedstrijden 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 

6 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 13329 Excelsior 3 - DES 3 16 13 

R3S 13310 Excelsior 4 - Valto 4 11 10 

R3T 10822 Excelsior 5 - Maassluis 3 21 7 

R4M 10819 Excelsior 6 - ODO 4 wo 10 oktober  

A-085 14096 Excelsior A3 - De Meervogels A4 3 12 

C-027 16756 Excelsior C1 - HKV/Ons Eibernest C1 2 7 

C-072 16845 Excelsior C2 - KVS/Maritiem C3 6 4 

D-005 18289 Excelsior D1 - Fortuna/Delta Logistiek D2 6 6 

D-031 18257 Excelsior D2 - DES D1 5 8 

D-115 18367 Excelsior D3 - Phoenix D3 8 2 

E-018 20862 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E2 8 5 

E-067 20601 Excelsior E3 - Valto E3 20 1 

E-112 20694 Excelsior E4 - Dijkvogels E3 7 9 

E-066 20690 Excelsior E5 - Die Haghe E2 7 4 

F-035 22198 Excelsior F2 - De Meervogels F2 7 3 

F-099 22265 Excelsior F4 - Dijkvogels F3 16 9 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 18629 Phoenix 1 - Excelsior 1 13 17 

R1E 13340 Phoenix 2 - Excelsior 2 9 26 

S-072 12714 Fiks 5 - Excelsior 7 7 5 

S-015 12231 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 8 17 11 

S-028 12115 Fortuna/Delta Logistiek 6 - Excelsior 9 19 10 

A2I 15213 Valto A2 - Excelsior A1 8 20 

A-060 14100 HKV/Ons Eibernest A2 - Excelsior A2 6 10 

B-023 15438 Refleks B2 - Excelsior B1 5 8 

B-103 15433 Weidevogels B2 - Excelsior B2 6 7 

C-089 16699 De Meervogels C3 - Excelsior C3 6 4 

D-102 18230 Valto D4 - Excelsior D4 11 0 

E-044 20533 Olympia E1 - Excelsior E2 4 7 

E-190 20500 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Excelsior E6 4 0 

E-196 20695 Valto E6 - Excelsior E7 0 6 

F-022 22314 ONDO F1 - Excelsior F1 12 2 

F-084 22136 Fortuna/Delta Logistiek F6 - Excelsior F3 5 16 
 

  

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

Jeugd 

Excelsior D1 - Fortuna D2 

Excelsior D1 strijd voor kampioenschap  

Nog voordat de wedstrijd van start gaat is bij de 

ouders en trainers al bekend dat onze D1 kampioen 

is. De directe concurrent Valto, heeft immers verloren 

en kan daarmee geen kampioen meer worden. De 

kinderen worden hiervan niet op de hoogte gebracht, 

ze moeten immers wel geconcentreerd blijven. Vanaf 

het eerste fluitsignaal wordt er gestreden voor het 

kampioenschap. Mees en Cristina vechten voor wat 

ze waard zijn en Zoë schrijft de openingsscore op 

haar naam. Fortuna heeft echter direct een reactie 

hierop en scoort de gelijkmaker. Thijs heeft echter di-

rect weer zijn antwoord hierop klaar en scoort de 2-1 

en met een prachtig afstandsschot ook de 3-1. In dit 

eerste kwart komt de stand nog op 4-1 door een doorloop van Zoë op aangeven van Thijs. Na de wisseling 

van helften krijgen ook Elize (doorloop), Jochem (afstandsschot), Martin (schot voor de paal) en Joya (afstands-

schot) kansen om te scoren. Jochem weet de korf ook te raken, maar staat helaas verdedigd. Ondanks een 

mooie onderschepping van Mees en een afvang van Thijs weet de heer van Fortuna toch te scoren, 4-2. De-

zelfde heer van Fortuna weet nadat Joya een prachtig afstandsschot raak schiet, weer de korf te raken, 5-3. 

Nog voor de rust brengt Elize met een mooie doorloop op aangeven van Jochem de stand op 6-2. 

De rust lijkt vooral Fortuna goed te hebben gedaan. 

Zij weten er drie te scoren, daar waar Excelsior de korf 

niet weet te raken. In het vierde kwart weet Excelsior 

ook niet meer te scoren, daar waar Fortuna steeds 

meer fysiek wordt en de stand gelijk weet te brengen, 

6-6. Wat een spannend slot van de wedstrijd. Er wordt 

nog een tactische wissel geprobeerd door Fenna erin 

te brengen voor Zoë waardoor Zoë nog in het aan-

valsvak erin gebracht kon worden om wat scorend 

vermogen toe te voegen. Zover heeft het niet meer 

mogen komen. De scheids fluit af en Excelsior D1 

weet niet goed of ze nu mogen juichen. Gelukkig ha-

len de coaches snel de onduidelijkheid weg en melden dat ze toch echt kampioen zijn geworden. Gegil en 

zelfs hier en daar een emotionele blik laten de opluchting duidelijk zien. Het feestje wordt gevierd onder het 

genot van champagne en opgevrolijkt door confettikanonnen en natuurlijk een lekkere taart. Wat een begin 

van het seizoen in dit nieuwe team, volgende week de afsluiter tegen Valto. 
 

Excelsior D3 - Phoenix D3 

Excelsior D3 op weg naar ongeslagen kampioenschap 

Nadat vrijdag de voorbereidingen voor de kampioenswedstrijd waren getroffen werd in de groepsapp afge-

sproken dat iedereen op tijd naar bed ging. Zaterdag was het immers al om 8:45 uur verzamelen voor de 

kampioenswedstrijd tegen Phoenix. Bij winst waren we op z'n minst gedeeld kampioen wanneer ook onze 

concurrent ONDO haar wedstrijd tegen Meervogels zou winnen. Het hele team was compleet en na een war-

ming up klaar voor de wedstrijd van dit seizoen. In de eerste aanval zijn het Lizzy (spelend als heer) Sofie, Britt 
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en Sten die de eerste punten mogen proberen te maken. Dat lukt ze na heel veel pogingen gelukkig drie 

keer. Sofie schrijft de openingsscore op haar naam, waarna Lizzy de 2-0 er prachtig inschiet en Sten 

vanuit een draaiende beweging de 3-0 erin weet te schieten. Nadat er gewisseld is van helften zijn het 

Hennieke, Marlou, Justin en Josyne die de score mogen uitbreiden. Daar dacht Phoenix anders over en 

brengt de achterstand tot slechts 1 punt. Gelukkig weet voor de rust ook Hennieke vanuit een draai te 

scoren en zet Marlou de ruststand op 5-2 met een mooie doorloop. 

Na de rust komen Nynke en Jasper erin voor 

Marlou en Hennieke en mogen direct aan de slag in 

het verdedigingsvak, waar zij de bal weer proberen 

terug te brengen naar ons aanvalsvak. De dames daar 

hebben echter een kort theekransje en hebben wat 

laat door dat zij weer een aanval mogen opzetten. Ge-

lukkig staan er genoeg enthousiaste en soms wat 

luidruchtige ouders langs de kant en is het thee-

kransje snel klaar. Britt heeft ontzettend veel moge-

lijkheden om te schieten en weet uiteindelijk in de 

laatste minuut van het derde kwart de 6-2 op het 

score bord te zetten. Na de tweede wissel van helften 

worden de aanvallen van Phoenix weer goed onder-

broken en weten Nynke en Jasper elkaar goed te vin-

den in het aanvalsvak. 

Ook Justin zit heerlijk in de wedstrijd en maakt het zijn heer 

goed moeilijk. Nadat er goed is rondgespeeld weet Justin 

de 7-2 te scoren. De laatste minuten tikken voorbij en langs 

de kant wordt gezegd dat zolang deze goede aanvallen 

worden doorgezet er niks meer aan de hand is en de winst 

binnen is. Justin maakt toch de winst nog wat dikker door 

de eindstand op 8-2 te zetten. Wat een ontzettende voor-

uitgang heeft dit team doorgemaakt. Er zit meer felheid in 

het spel, er zijn ontzettend veel schietkansen en er wordt 

onderling gecoacht en natuurlijk zijn de high fives nadat er 

gescoord wordt ook iets wat de teamspirit goed doet. Na 

afloop is er een heus feestje, eerst op het veld, daarna in de kantine waar de huldiging plaatsvindt onder de 

knallende champagne en confettikanonnen en natuurlijk mag de taart niet ontbreken. Inmiddels is ook bekend 

dat ONDO heeft verloren en Excelsior D3 dus alleen kampioen is in de poule.  
 

Excelsior E3 - Valto E3 

Oppermachtig Excelsior E3 kroont zich tot enige kampioen 

Voor de bloeiende jeugd van CKV Excelsior stonden er meerdere kampioenswedstrijden op het programma 

in de vijfde speelronde van de veldcompetitie, in de volksmond ook wel “Zwart-Witte Zaterdag” genoemd. De 

E3 verzekerde zich vorige week als eerste team van een (gedeeld) kampioenschap. Nu mochten de gelauwerde 

sporters thuis aantreden tegen Valto E3 met als inzet de enige koploper van de poule te worden. Om dit te 

behalen moesten er wel passie, overtuiging en discipline op de mat gelegd worden. 

Direct vanaf het eerste fluitsignaal trok de E3 de wedstrijd naar zich toe. Het enthousiasme van de spelers is 

al weken niet te temmen. Op elke training en gedurende elke wedstrijd maken zij stappen. Na enkele minuten 

keken coaches Ryan en Jasper elkaar echter verbluft aan: vandaag was een magisch teamgevoel aanwezig. De 

spelers werkten hard voor elkaar en voerden zelfstandig de speerpunten van de afgelopen weken uit. Een niet 

te stoppen korfbalmachine won aan momentum. Dit veldoverwicht werd door de scherpe schutters meteen 

verzilverd tot een 4-0 voorsprong na het eerste kwart. De defensie van de Delftenaren bleek onmogelijk te 
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kraken voor de gasten uit de Lier. Door snel aan te sluiten en gewiekst te wachten op een onderschepping 

kon het team de aanvallen van Valto keer op keer pareren. 

Tijdens de eerste pauze toonden de spelers zich goede luisteraars. De coaches gaven enkele handvaten 

om de wedstrijd verder onder controle te brengen. De spelers voerden dit uitmuntend uit en verdub-

belden tot de rust de score. Wellicht is dit een blijk van de hand van voormalig trainer Maarten Taffijn, 

die een aantal spelers vorig jaar coachte en het credo “eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid” 

voerde. 

Bij 8-0 boden een paar minuutjes welverdiende pauze gelegenheid om te hergroeperen. De goed vertegen-

woordigde supportersenclave van de E3 liet luid en duidelijk van zich horen; een prachtige stimulans richting 

de overwinning. Ook bij de spelers daalde langzaamaan het besef in dat een kampioensviering ze niet kon 

ontglippen. Gelukkig konden zij zonder veel moeite gemotiveerd worden om eerst de wedstrijd tot een goed 

einde te brengen. Het geduldige spel werd voortgezet en via snelle doch zorgvuldige uitbraken werd de korf 

wederom viermaal geworden in het derde kwart: 12-0. 

Voor de wedstrijd inspireerde Ryan Heemskerk zijn 

pupillen door te benadrukken dat “een feestje op 

zijn leukst is wanneer je het samen viert”. Met nog 

tien minuten op de klok hadden alle spelers al een 

assist gegeven en stonden Björn, Justin, Femke en 

Mijke al op het scoreformulier. Het team besloot 

unaniem te gaan zoeken naar de kansen van Mar-

ten en Yara om het feestje compleet te maken. De 

E3 toonde zich ontketend en deed er niet één 

maar wel tien scheppen bovenop. De spelers stel-

den zich volledig onderdanig aan het team. Zelfs 

in uitstekende scoringspositie werden schoten uit-

gesteld om hun teamgenoten tot kansen te laten 

komen. Dit spel begon meteen zijn vruchten af te werpen toen Marten de 13-0 maakte. Na dit mooie moment 

wist Valto E3 gelukkig de eretreffer te maken: 13-1. Met als doel Yara nog te laten scoren werden prachtige 

aanvallen uitgespeeld. Na een fenomenale doorloopbal zette zij de 15-1 op het scorebord. De opdracht werd 

in de resterende minuten nog frivool doorgezet: van de 8 doelpunten in de laatste tien minuten, waren er 

maar liefst 6 voor rekening van Yara en Marten. Een prachtig blijk van teamgevoel én ultieme allround kwali-

teiten van onze spelers. De op de valreep binnengeschoten bal van Marten bracht de einstand op een uitste-

kende 20-1. Hiermee kroonde de E3 zich tot enige kampioen van de poule en kon het feest bijna gaan begin-

nen. 

In de euforie van het moment vergaten de spelers gelukkig niet om de tegenstanders en scheidsrechter te 

bedanken voor de wedstrijd. Tijdens de week van de scheidsrechter werd er extra waardering uitgesproken 

richting de leidsmannen en -vrouwen van dienst die elke week voor ons klaarstaan: Johan, bedankt voor het 

fluiten! 

Er trok een bonte stoet richting de kantine voor de huldiging. Voorzitter Leen van der Hooff kwam superlatie-

ven tekort toen hij de spelers de medaille omdeed. Een zichtbaar geëmotioneerde Ryan pinkte een traantje 

weg bij het besef dat het team op een positieve en speelse manier het hoogst haalbare had bereikt. Na het 

luidkeels meezingen van “We Are The Champions” werd de E3-kampioenstaart aangesneden en konden alvast 

de vruchten worden geplukt van een najaar hard werken. De suikers in de taart, in combinatie met de kinder-

champagne direct na de wedstrijd resulteerde erin dat het op sportpark Biesland nog lang onrustig bleef. 

Aanstaande zaterdag staat de laatste uitwedstrijd voor de zaalcompetitie op het programma. De E3 mag om 

09:30 aantreden bij ONDO en zal daar proberen het behaalde niveau vast te houden. Via deze weg wil de E3 

tevens alle meelevende supporters bedanken en de mede-kampioenen feliciteerden met hun geweldige pres-

taties. Deze generatie vormt de basis voor het Excelsior van de toekomst!  
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Fortuna F6 - Excelsior F3  

Voor de kampioenswedstrijd van onze kanjers van de F3 waren een 

heleboel supporters naar het sportpark van Fortuna toe gekomen. 

De kids verzorgen zelf altijd hun eigen warming-up door vaak heen 

en weer te rennen. Daarna brengen Anouk en Aniek er meer struc-

tuur in en oefenen veel met het schieten op de korf. 

Dat was goed te zien! De F3 schoot met scherp en verdedigde goed. 

Al snel werd duidelijk dat de F3 het kampioenschap veilig ging stellen. 

Door goed te luisteren naar de tactische foefjes van de coaches, hoe om 

te gaan met de superspeler van de tegenstander, maar vooral door het 

plezier en enthousiasme werd de wedstrijd gewonnen met 16 tegen 5. 

Volgende week gaan we het kampioenschap op de club vieren, iedereen 

is welkom. 

Gefeliciteerd Luz, Sanne, Daan, Yannick en Zian! 
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Opstellingen 

13 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  

dame S6 

heer S6 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH 

 

Pim S. 

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

Abe, Bob, Jeroen, Lex, Wouter LC 

     

 

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

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

 

7 
Cynthia, Marloes, Sanne K, Stella,  

Koen T, Jesse, Marijn, Sander vV 

dame S8 

heer S8 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle 

Erik vdK, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N 

 

heer S7 

9 
Alicia, Annebertien, Ans, Carolien, Diana 

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 Thijs (D2), Jochem (D2) 

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Olivier, Nathan 

Nathalie (D4) 

Micha (D4) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

Fenna (D2) 

Nick (D2) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Elise (D1) 

Martin (D1) 

D3 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V 

Jasper, Justin, Sten 

 

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

Micha, Olaf, Thomas 

 

E1 
Emme, Melissa 

Stefan, Thomas H, Geblesseerd: Jurjen 

Uit E2 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Tijn, Ruben 

 

E3 
Mijke, Femke, Afwezig: Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Emma, Stephanie, Geblesseerd: Brigitte? 

Senne, Lennart 

 

Ties (E6) 

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Sieme, Ties, Jop 

 

E7 
Roos, Lisa 

Niven, Bastiaan, Jip 

 

F1 
Fenna, Olivia 

Kai, Jens, Afwezig: Reinout 

 

Demian (E5) 

F2 
Evi E, Sara, Tess 

Anthony, Erik J 

 

F3 
Daan, Yannick, Zian 

Luz, Sanne 

 

F4 
Lieve, Rebecca 

Beau, Thomas D, Afwezig: Enzo 

 

Daan (F3) 

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


 

 

 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r   De Kor fpraat nr .  08 16 

Wedstrijden 

Programma 

woensdag 10 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

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

zaterdag 13 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1E 17256 Excelsior 1 - Korbis 1 14:00 15:30 Mark C. Bond 1K40 Erik de K tel.nrs. in e-mailuigave 

R1E 10789 Excelsior 2 - De Meervogels 2 13:00 14:00 Maarten R. van Urk 1K40   

R2L 12296 Excelsior 3 - KVS/Maritiem 4 11:30 12:30 Ronald, Barry R.v.d. Meijde 1K40   

R3S 12277 Excelsior 4 - KVS/Maritiem 5 16:00 17:00 Pieter H. Schoonderwoerd 1K40   

S-072 12717 Excelsior 7 - TOP/SolarCompleet 10 11:15 12:10 Danique, Linda Piet E 7aK40   

S-015 12298 Excelsior 8 - Trekvogels 2 12:30 13:30 Willeke Robertjan H 7aK40   

S-028 12420 Excelsior 9 - ONDO 4 13:45 14:50 Rob Lars N 7aK40   

A2I 14303 Excelsior A1 - Weidevogels A2 10:00 11:00 Linda, Wouter scheidsrechter Excelsior 1K40   

A-060 14368 Excelsior A2 - GKV A2 11:15 12:15 Leanne, Wayne Rob M 5K40   

B-023 15570 Excelsior B1 - KVS/Maritiem B2 09:00 09:45 Sander Abe R 1K40   

B-103 15542 Excelsior B2 - Dijkvogels B3 09:45 10:30 Kevin, Mart, Bart Sander de H 7bK40   

C-089 17062 Excelsior C3 - Achilles C2 10:30 11:15 Jolanda Fabian G 5K40   

D-102 18607 Excelsior D4 - ONDO D3 08:30 09:15 Nynke, Dirk Annerbertien B 7bK40   

E-044 21209 Excelsior E2 - ONDO E2 10:00 10:30 Elvira, Pauline Jeroen K 2K24   

E-190 21070 Excelsior E6 - Nieuwerkerk E10 11:00 11:30 Marco Jill K 2K24   

E-196 20875 Excelsior E7 - ONDO E10 09:00 09:30 Rick, Nico Wouter de B 2K24   

F-022 22418 Excelsior F1 - Dijkvogels F1 10:00 10:30 Robert Jaqcueline S 7bK24   

F-084 22474 Excelsior F3 - Valto F3 09:00 09:30 Aniek, Anouk Shimene S 7bK24   

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

R3T 12245 Paal Centraal 2 - Excelsior 5 aw 13:15 14:10   Sportcentrum TU Delft, Delft 1K40 op eigen gelegenheid 

R4M 12268 KVS/Maritiem 7 - Excelsior 6 15:30 17:00   Cas van Dijkpark, Den Haag 3aK40 zelf regelen 

A-085 14230 HKV/Ons Eibernest A3 - Excelsior A3 11:15 12:30 Mario, Wouter Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den Haag 1aK40 regelt Fred 

C-027 16945 ONDO C2 - Excelsior C1 10:45 12:00 Simon, Dik, Juan Juliana Sportpark, 's Gravenzande 2cK40 regelen contactouders 

C-072 17050 VEO C3 - Excelsior C2 10:00 11:00 Bob, Carolien Sportcomplex Westvliet, Den Haag 2bK40 regelen contactouders 

D-005 18524 Valto D1 - Excelsior D1 08:15 09:15 Sharmaine, Timon, Jazz Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelen contactouders 

D-031 18501 Valto D2 - Excelsior D2 10:15 11:20 Jikke, Hannah, Gina Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelen contactouders 

D-115 18605 ONDO D4 - Excelsior D3 09:15 10:15 coaches zelf vervanging regelen Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1cK40 regelen contactouders 

E-018 21200 De Meervogels E2 - Excelsior E1 08:15 09:00 Okker, Melvin Vernède Sportpark, Zoetermeer 1aK60 regelen contactouders 

E-067 20907 ONDO E7 - Excelsior E3 08:30 09:30 Jasper, Ryan Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G (G) regelen contactouders 

E-112 21189 ODO E3 - Excelsior E4 08:30 09:30 Charlotte, Denise, Minoesh Sportpark De Commandeur, Maasland 2a1K40 regelen contactouders 

E-066 21155 Avanti/Flexcom E2 - Excelsior E5 08:15 09:00 Robin, Fabiën Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 regelen contactouders 

F-035 22377 Nieuwerkerk F3 - Excelsior F2 08:00 09:00 Lisette, Nicole De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. Ijssel 2bK24 regelen contactouders 

F-099 22423 Fortuna/Delta Logistiek F5 - Excelsior F4 aw 11:30 12:00 Fleur Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2b1K40 op eigen gelegenheid 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Liekke (B1), Jop S. (E6), Fiene L. (E6), Merle (D4)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Vera (C3), Paul (B1), Eline (C3), Milan (B1)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 4x Excelsior A2    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 4x Excelsior 3    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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dinsdag 16 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

B-103 15134 Excelsior B2 - Futura B1 17:45 18:30 Kevin, Mart, Bart Sander de H? 7aK40 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

wo. 10-10-2018 28419 Ronde 3 Vitesse (Ba) A1 - KCC/SO natural A1 (ingelast) 19:30 KNKV Wouter le C Sportpark De Bongerd, Barendrecht 

do. 11-10-2018  11241 R2M DES (D) 4 - Weidevogels 3 20:15 KNKV Jos van V Sportpark Biesland, Delft 

za. 13-10-2018 15365 AOKC Sporting Delta A1 - Fortis A1 11:30 KNKV Wouter le C Sportcomplex Gravensingel, Dordrecht 

za. 13-10-2018 17254 3H Oranje Nassau 1 - Luno 1 15:30 KNKV Jos van V Sportpark Het Loopveld, Amstelveen 

za. 13-10-2018 17455 3I SKV 1 - Ventura Sport 1 15:30 KNKV Frido K Sportcomplex De Roef, Sleeuwijk 

za. 13-10-2018 13716 R1F Oranje Wit (D) 3 - Fortis 2 17:00 KNKV Michel S Sportcomplex Stadspolders, Dordrecht 
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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 8 oktober 2018 Henk maandag 22 oktober 2018 Herfstvakantie, geen training 

maandag 15 oktober 2018 Jill en Job   

 

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: KAMPIOENEN!!! 

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 

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 

14 oktober 2018 Kantine gereserveerd Paal Centraal 

1 november 2018 Trainers-/coachesbijeenkomst 

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 

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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