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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 

Ans** 

Aspiranten B & C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D spelers 

Ans** 

Pupillen E & F spelers 

Alicia** 

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. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin 

hebben gehad bij onze vereniging en daarom ook volgend seizoen lid blijven. De-

genen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit vóór 1 

mei as. schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat doorgeven. Het bestuur ver-

neemt graag waarom je het lidmaatschap opzegt. Ook het omzetten van spelend 

lid naar niet-spelend lid graag voor 1 mei as. schriftelijk of per e-mail doorgegeven 

aan het secretariaat.  
 

Jubileum Club van 100, een bijzondere update  

De Club van 100 t.b.v. het 100-jarig jubileum heeft onlangs het 103e lid mogen 

noteren. 

De afgelopen weken hebben de volgende nieuwe leden zich opgegeven: Fam. 

Joosten, Jacob van der Spek, Rob Baks, Conchita & Enno Been, Loes Simon en 

Mees & Evi Nieuwenhout. Alle donateurs zijn verderop in de Korfpraat vermeld. 

Een bijzondere bijdrage voor de Club van 100 is gekomen van het bestuur van 

voormalig DKC. Deze hebben besloten het jubileum te ondersteunen met 

EUR 2500,-!!! 

Alle Club van 100 leden alvast bedankt, en we gaan het Jubileum   ma-

ken. 

Nelleke, Linda en Ron 

Ook lid worden van de Jubileum Club van 100? Geef je op bij Jasper, Wilco of 

Ron, of via jubileum100@ckv-excelsior.nl. Het lidmaatschap kost EUR 100,-, te be-

talen in 1 keer of in termijnen. 
 

Pinguïnfeest! 

Speel je graag met een bal en heb je zin in iets leuks? Voor kinderen van 2 tot en 

met 6 jaar organiseert CKV Excelsior een leuke ochtend met allerlei activiteiten. 

Op een speelse wijze maak je kennis met het korfballen tijdens een speciale trai-

ning. Iedereen is welkom, dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 

Kom je ook meetrainen, springen, schminken en zoeken naar de verstopte korfbal-

len? 

Zaterdag 18 mei van 11.00 uur tot 12.30 uur 

Sportpark Biesland 

Graag aanmelden via het formulier op de site. 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1100-zaterdag-18-mei-pinguinfeest
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Praatjes en mededelingen 

Helden van de Week 

Ook gedurende de tweede helft van het veldseizoen zullen we weer de Helden van de Week de kans 

geven om mee te lopen met de selectie. Zowel bij het eerste als bij het tweede.  

Wij zouden jullie graag allemaal wat beter leren kennen. En jij hebt toch ook altijd al willen weten hoe 

dat nu ongeveer gaat als je later zelf in de selectie speelt? Bij een wedstrijd van het eerste en tweede 

komt best veel kijken. Wie is er bijgelovig van de selectie? En wie heeft er speciale voeding voorafgaand 

aan wedstrijden? Daar kunnen jullie dit seizoen achter komen!  

Vorige seizoenen hebben wij jullie al regelmatig in mogen zetten om wedstrijden van het eerste en het tweede 

te filmen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor jullie niet altijd even boeiend was. Maar deze videobeelden 

zijn voor ons van groot belang! Deze worden namelijk geanalyseerd om te kijken naar tegenstanders maar 

vooral ook om te kijken naar wat wij zelf beter zouden kunnen doen. Komend seizoen willen wij dit dus weer 

van jullie vragen, maar dan blijft het niet alleen bij filmen. Het wordt een leuk programma omtrent de twee 

wedstrijden. Het is dan ook de bedoeling dat als je op het schema staat met het hele team aanwezig bent. 

Hoe dit programma eruitziet dat horen jullie op de dag zelf, maar laten we alvast verklappen dat het voor 

jullie vooral een leerzame en leuke middag zal worden!  

Het schema staat verderop in de Korfpraat en wordt wekelijks gepubliceerd. 

Het belooft een mooi tweede helft veld te worden. Hopelijk met veel zon, overwinningen en een hoop kam-

pioenschappen. Wij gaan ervoor zorgen dat jullie hier een klein aandeel in mogen hebben voor de selectie en 

hier een beetje aan mogen proeven. Doe vervolgens allemaal goed je best en wie weet speel je zelf over een 

paar jaar de topwedstrijden voor Excelsior 1 en 2!  

Wanneer er nog vragen zijn over dit nieuwe concept dan kun je contact opnemen met Mariska de Vroed en/of 

Sharmaine van den Hoek. Wij zijn op donderdagen altijd op het veld! 
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Activiteiten 

 

Klaverjassen 

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

Kom dan naar de klaverjasavond op: 

Vrijdagavond 10 mei 2019 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 

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

we verwachten. 

Aanmelden via de website: https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1083-klaverja-

savond-vrijdag-10-mei 

Voor vragen kan u ook mailen naar: nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Het deelnemersveld tot nu toe (stand 13 april): 

naam naam 

Jacob van der Spek Erik de Koning 

Stefan van der Gaag Danique Halbe 

Willem van der Gaag Trees Zonderland 

Wim van der Linde Monique Beijers 

Dirka van der Linde Véronique ten Wolde 

Riet de Koning Harrie Jansma 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1083-klaverjasavond-vrijdag-10-mei
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1083-klaverjasavond-vrijdag-10-mei
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Zomerkamp 

Zomerkamp 2019!  

 Zomerkamp 2019!  Over een paar maandjes gaan we alweer op 

kamp. Dansen op de disco’s, superleuke bosspellen spelen en 's 

avonds lekker keten! Eigenlijk zouden de inschrijvingen voor de 

allerleukste week van het jaar tot 10 maart open zijn 😊! Maar 

omdat we vinden dat niemand dit mag missen, laten we de in-

schrijving nog even open!  

Dus als je je nog niet hebt opgegeven: twijfel niet en schrijf je snel in! 

Er zijn nog maar 14 plekjes over voor deze fantastische week!  

www.ckv-excelsior.nl/zomerkamp #leuksteweekvanhetjaar #nog-

maar15plekjes #ikbenerbij 

 

De aanmeldingen tot  zo ver (stand 1 april) 

naam team naam team naam team naam team naam team 

Bram B1 Finnian C1 Olivier C3 Jayden D2 Julieta D4 

Dani B1 Demi C1 Eline C3 Rick D2 Jurjen E1 

Inger B1 Sara C1 Renske C3 Nick D2 Stefan E1 

Sanne B1 Angelo C1 Elize D1 Britt D3 Lise E2 

Joshua B1 Angela C1 Thijs D1 Nynke D3 Daniel E2 

Piet B1 David C1 Jochem D1 Sten D3 Tijn E2 

Gijs B2 Jay C1 Joya D1 Micha D4 Yara E3 

Sander B2 Maud C2 Sofie D2 Sanne D4 Femke E3 

Esmée B2 Lieselotte C2 Romy D2 Merle D4 Brigitte E4 

Yuliana B2 Jeslyn C2 Fenna D2 Sofie D4 Roemjana E5 

Aniek B2 Hayley C2 Zonne D2 Olaf D4 Milan  

Julia C1 Leo C3       

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ckv-excelsior.nl%252Fzomerkamp%253Ffbclid%253DIwAR06jsD8YXfuvAyZOc5gt7G2rKY2ldWeYbqHcIAJIgToz-nzvDYfMLtnhr4%26h%3DAT2rxDC1xGmAH9uICjhuhIYRNXVJvPnK42xG74j-JPCvDAWloWvZrliyCr1j2OW8_PyZWOuUml03gnFvjUlrvCKes4okfPw3posD_IhsT4XGj9kWpVvqRc30t4m5X2uTNKlf6SreQfUIWvRILZz_K5r2eoscisGlkKqMcSV72Acix8yZCQytaD-OmAefFxwGz4-Sl2qsJ1fXevPlylwxsQ376HDBd9yih-ctD1W7WVOcuBEFqtIrAAOAzbEeS29Q9Z01hxV320YsebyPp2K-slmUw2421ZbcxfZ7aPQ7XKkEnvlxIjlvfhWDLqFm6N8gf904bMl7efrVlwGrRYKlFHqgbQCmFU9se7fIgEXUkxSOf-KPQMEnNlEsftE81SEk1pIxGhdOfsQj-MdKSzKeGlPrVyN6RMAPjgnhA9VYE5sBREs8B6FsPFtmzFsp2n3G4hFKoWNCaC-_0DQiRj7Wlb-Zz4sWSm-d9KIPIvIvdXHpLTnfOZ02DTVmUnh-KOW-N5zHPihtWcEbWsHHV4d4lVMLzRk3WmDhzd6d7d5jKOF_2lija5vQhWPyXuS_42OtMp3UZopn1INNppRbCEeuKuuOaGqzf2nYjQPNaBk9lY_Q1n6UaiRE1gpaziBsneKOpHiJqOvL&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756788165&sdata=kedB%2B56GmMJfXdvA7pa4SmwK8G5o6k%2BNrKDPqgcdcGI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fleuksteweekvanhetjaar%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756798170&sdata=iVFblCUPUzZPqMAAusfoBhiBIgvC8TdOIRcgBnz7%2FE0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fnogmaar26plekjes%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756808181&sdata=9GOJNaCsX%2BTlOTEoZHg0QpZFAcX8ShFaFeKgcvIet%2F0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fnogmaar26plekjes%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756808181&sdata=9GOJNaCsX%2BTlOTEoZHg0QpZFAcX8ShFaFeKgcvIet%2F0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fikbenerbij%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856649756818186&sdata=yvzw0YYy83eTR3oz0MahEuNfngk67PkLOWwV37SsBr8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/zomerkampexcelsior/photos/a.1804769312937833/2111339148947513/?type%3D3%26eid%3DARDvXMqasuxFezOgtiSfgQwGNA0_uMaCHAdiYIEAzAxgKdq4HqR4nL6HoB9SGU9KlsgWzt7YIPNonszW%26__xts__[0]%3D68.ARDRc4GvU52l4-byMOqmxMfUJYWv7HbJCQHnkrGKGOQlJlJOIuQH0JwUjKLQSIQQsrg_elFI8K3pMmmJb61YQ_-BEVncs4usdeEOCNsID6D4zsHWhSLvjW-9OxcwsnHyR8_kUQZxYFoI1MP_LMkHUhRWSYnAFWFXaTlsX3S0BsZu9i5k2ZjgA4nYZ8rD1oljVX-gyB5ODL1qalwGF-0kQuGJm-Ply3LqRBamyeKH42kn_IqtygzwAEZlhNOhE4A4MzNxle_ziD5UmW1ATJ31xqkZFZR_ePZ-ICnSLnj1pvs90f2tkxb1xqD4471LxD2Jzvn0d7af46Mly5XWpjI1xTDNg1X3%26__tn__%3DEEHH-R&data=02|01||1b6e3ceb89ac4d03f9db08d691bfad45|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636856649756828197&sdata=szy1EF%2Bp4epWxaOCfSF/EZD20ekkY%2BiiivHQHHhE89c%3D&reserved=0
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Op een zomerse Paaszaterdag 2019 werd de eerste ronde van het 2e deel van de veldcompetitie en 

van de voorjaarscompetities gespeeld. Vanwege het Paasweekeinde werden 3 wedstrijden verplaatst 

naar avonden in de komende 2 weken: Excelsior 7 speelt op dinsdag 23 april, Excelsior 4 op dinsdag 30 

april en Excelsior 6 op woensdag 1 mei.  

De eerstvolgende competitieronde voor alle teams is dan weer op zaterdag 11 mei. 

Excelsior 1 speelde in ’s-Gravenzande de lastige uitwedstrijd tegen ONDO 1, dat zich nog in de degradatiezone 

bevindt. In het begin van de wedstrijd had Excelsior een ruim overwicht dat leidde tot een grote voorsprong 

van 1-6. Maar ONDO deed toch wel iets terug en de ruststand was 5-7. Daardoor werd de tweede helft nog 

heel spannend, waarbij de thuisploeg steeds meer hun grotere lengte wist uit te buiten. Het werd via 12-12 

nog 14-12 voordat Excelsior in een laatste krachtsinspanning nog een 14-14 gelijkspel op het scorebord wist 

te brengen. Puntje verloren in de stand – al is de voorsprong op nummer 2 Phoenix nog steeds 2 punten - 

maar punt gewonnen gezien het slot van de wedstrijd.   

Excelsior 2 speelde in Leiden tegen KZ Danaïden 2, en deed dat vanwege het afstaan van de reserves aan het 

1e met Okker, Jop, Jazz en Geeske als invallers. Zij deden het prima want het 2e won vrij gemakkelijk met 13-

15. 

De derde uitwedstrijd was die van Excelsior 8 in Ridderkerk tegen KCR 7; met Sander en Koen als invallers 

werd dit een hele leuke wedstrijd waarin het 8e bijna de hele wedstrijd achter stond, aan het slot even een 10-

11 voorsprong nam, en het eindsignaal klonk bij een terecht 11-11 gelijkspel. 

Op Biesland bleek GKV 2 zaterdagochtend geen partij voor Excelsior 3, dat met Simon als invaller en een goed 

gevulde reservebank een hele dikke overwinning boekte: 27-7. Daarmee lijkt een goede middenmootpositie 

ook voor het 3e veiliggesteld.  

Hierna speelde Excelsior 9 tegen GKV 3, en zij wisten helaas net niet te winnen. Hoewel eigenlijk de betere 

ploeg gingen de kansen er niet in, en werd het een nederlaag met 9-11. 

Als laatste speelde Excelsior 5 hierna tegen DES 5 en won deze eerste veldwedstrijd vrij gemakkelijk met 12-

11. Het 5e is intussen geklommen naar de tweede plaats achter de duidelijke koploper ONDO 2. 

De komende 2 weken (zaterdagen 27 april en 4 mei) zijn er geen wedstrijden behalve de genoemde inhaal-

wedstrijden op de avonden. Voor wat betreft de trainingen zijn/worden er afzonderlijke afspraken gemaakt 

met de trainers, want voor alle teams ligt de situatie verschillend in verband met vakanties en ingelaste wed-

strijden.  

Vanaf maandag 6 mei wordt weer gewoon volgens het schema getraind.  

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. 

Renzo: D3 verliest met 13-3 van Valto. Valto schoot wel heel erg goed maar wij kregen zeker kansen en speel-

den verder een prima wedstrijd. Waar we op trainen komt steeds meer terug! Goed bezig D3👍 

Hanna: De D2 heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. In de tweede helft geen schot meer weggegeven. 

Mooie eindstand van 3-9! Wij zijn trots! De reserves bedankt! 

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

Anouk: F3 heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Ondanks dat het zo warm was, hebben ze nog steeds 

alles gegeven. Heel goed gedaan! 10-7 verloren, de volgende keer maken we ze in👍🏻 

Lotte: De B1 heeft vandaag 5-5 gespeeld. Een zware wedstrijd waarbij we veel druk kregen. Goede 

momenten gezien, maar ook genoeg punten waar we op kunnen verbeteren. In ieder geval TROTS! 

Pauline: De E2 had last van het warme weer. We waren overal een beetje te laat. Jammer, maar vol-

gende keer beter. 6-15 verloren. Fijne Pasen🐰🐰 

Fleur: De F4 heeft tegen ONDO F3 keihard gewerkt met zijn allen! Er waren mooie aanvallen en er werden 

veel ballen onderschept. Met rode koppies en een 3-8 winst op zak liepen ze tevreden het veld af💪🏻💪🏻! Jullie 

ook allemaal fijne dagen🐣! 

Marco: Als de wedstrijd van E6 tegen ONDO een voorbode van de rest van het seizoen is... 9-7 winst doordat 

ze durfden te schieten en met - maar vooral voor - elkaar aan het werk waren. 

Genieten met een zachte G! 

Robin: De E5 heeft super goed samen gespeeld en hier kwamen mooie acties en kansen uit! Helaas konden 

we de focus in de verdediging er niet op houden waardoor Valto kon uitlopen naar een 5-9 overwinning. 

Volgende keer beter! 👍 

Juan: Als je in een helft meer dan 20 kansen creëert mét schot op de korf (doorloop, korte kans, afstand, alles 

kwam voorbij) en geen enkele gaat er in... dan is het te warm, laten we het daar maar op houden 🌞😓 C1 

verliest van ONDO met 8-3. Over anderhalve maand de return in Biesland, hopelijk vindt C1 dan wel het 

mandje 💪🏻 

Jolanda: C3 speelde een fantastische wedstrijd tegen RWA. Helaas zijn de punten naar RWA gegaan. Eindstand 

3-5. Ben wel super trots op de vooruitgang van mijn kanjers. 

Jasper: De E3 kan de goede reeks van 4 overtuigende overwinningen tegen Meervogels E3 helaas geen vervolg 

geven. De Zoetermeerders waren op eigen veld scherper en trokken de wedstrijd gemakkelijk naar zich toe. 

Eindstand: 11-5. De tweede helft was een verbetering zichtbaar aan de kant van de Zwart-Witten, en werd iets 

meer pit en geduld in de wedstrijd gestopt. Laat dat de basis zijn voor de rest van de competitie in deze pittige 

poule ⚫⚪ 

Robert: De F1 speelde uit bij Achilles een goede wedstrijd. In de hitte moesten de F1-kids het bijna de hele 

tijd tegen 5 tegenstanders opnemen, maar met opgestroopte mouwen knokten ze zich daar doorheen. Het 

3e kwart was de verdedig-energie een beetje weg, en gingen de vele Excelsior schoten net mis, waardoor 

Achilles toch nog een beetje dichterbij kon komen, maar met de laatste krachten lukte het in de laatste 10 

minuten om toch nog naar 7-12 overwinning uit te lopen! 

Okker: E1 toonde beter te zijn dan ONDO maar jammer genoeg niet de punten in delft gehouden... Dank aan 

Yara en Tijn voor t invallen!!! 

Mart: De B2 mocht de competitie beginnen met de kraker tegen DES B2. We begonnen sterk, maar ook DES 

speelde en scoorde goed mee. Met rust was het 6-6 en we voelden dat de overwinning er echt in zat. Na de 

tweede helft moesten er helaas genoegen nemen met een 10-10 gelijkspel. Maar verder mogen we zeker 

tevreden zijn met dit begin van de competitie. Hierop kunnen we verder bouwen. 

Janneke: De E7 speelde tegen Meervogels. Helaas kon Bastiaan er niet bij zijn doordat hij zijn hand had ge-

blesseerd, maar gelukkig wilde Ole invallen. Niet onverdienstelijk, want hij heeft een paar mooie punten ge-

scoord. Lisa was de topscoorder van de dag met maar liefst 9 doelpunten. Iedereen heeft een leuke wedstrijd 

gespeeld en het was weer heerlijk om op het veld te spelen en zeker met dit mooie weer. De eindstand is 14-

2! 
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Wedstrijdsecretariaat 

Competitie 

Afgelopen zaterdag was het begin van de veldvoorjaarscompetitie. Onder prima omstandigheden, veel 

zon en hoge temperaturen, werden de wedstrijden gespeeld. Door de vakantie moest hier en daar 

worden geschoven in de opstellingen. Alle invallers bedankt. 

Het secretariaat is het gelukt een aantal wedstrijden van afgelopen zaterdag 20 april te verplaatsen 

i.v.m. de schoolvakanties.  

▪ De C2 zal spelen op 9 mei om 18:45 tegen Meervogels C3 in Zoetermeer 

▪ De D1 speelt op 8 mei tegen Valto D1 om 18:30 in De Lier. 

De wedstrijd van 11 mei van de D4 zal waarschijnlijk ook verplaatst worden naar of 9:00 ’s-morgens of naar 

later op de middag. Alle D-teams spelen namelijk op hetzelfde tijdstip en een aantal spelers/speelsters heeft 

voor 11 mei al afgebeld. Het wedstrijdsecretariaat is hier nog mee bezig. 
 

Trainingen 

Op dinsdag 23 april en de donderdagen 25 april en 2 mei wordt er NIET getraind door de B1 t/m F4 i.v.m. de 

meivakantie. 

Op dinsdag 30 april is er wel training maar dan zullen teams samen trainen. 

Vanaf dinsdag 7 mei zal er weer worden getraind volgens het bekende trainingsschema verderop in deze 

Korfpraat. 
 

Schoonmaken 

De B1 en B2 zijn ingedeeld om schoon te maken op vrijdagavond. Het begint om 19:00. De B1 zal schoonma-

ken op vrijdag 21 juni en de B2 op vrijdag 28 juni. Het schoonmaken is in combinatie met een seniorenteam. 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 20 april 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 13119 Excelsior 3 - GKV 2 27 7 

R3T 10545 Excelsior 5 - DES 5 12 11 

S-052 60768 Excelsior 9 - GKV 3 9 11 

A-033 59641 Excelsior A2 - Refleks A2 12 18 

B-027 58539 Excelsior B1 - ODO B2 5 5 

B-043 58515 Excelsior B2 - DES B2 10 10 

D-121 55383 Excelsior D4 - Phoenix D3 12 1 

E-007 52687 Excelsior E1 - ONDO E3 16 17 

E-023 52644 Excelsior E2 - Avanti/Flexcom E2 6 15 

E-080 52707 Excelsior E5 - Valto E2 5 9 

E-213 52500 Excelsior E6 - ONDO E9 9 7 

E-164 63849 Excelsior E7 - Meervogels/Física E4 14 2 

F-022 51007 Excelsior F2 - Dijkvogels F1 3 7 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 18471 ONDO 1 - Excelsior 1 14 14 

R1E 13061 KZ Danaïden 2 - Excelsior 2 13 15 

S-024 60830 KCR 7 - Excelsior 8 11 11 

A2I 15116 Maassluis A2 - Excelsior A1 11 12 

A-072 59722 ODO A2 - Excelsior A3 14 8 

C-046 57141 ONDO C2 - Excelsior C1 8 3 

C-095 57100 RWA C2 - Excelsior C3 5 3 

D-035 55402 Meervogels/Física D2 - Excelsior D2 3 9 

D-075 55380 Valto D4 - Excelsior D3 13 3 

E-047 52830 Meervogels/Física E3 - Excelsior E3 11 5 

E-153 52486 Phoenix E7 - Excelsior E4 7 5 

F-049 63674 Achilles F2 - Excelsior F1 7 12 

F-057 50995 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F3 10 7 

F-031 50975 ONDO F3 - Excelsior F4 3 8 

 

  

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

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Valto D4 - Excelsior D3 

Valto D4 ook op het veld te sterk! 

Op deze zonnige vroege zaterdagochtend verzamelden we in de Lier, sommigen reden rechtstreeks, 

anderen met een omweg via sporthal de Buitenhof en ' t Veld naar de Lier. 

We wisten dat dit een pittige eerste veldwedstrijd zou worden. In de zaal 

hadden we immers reeds twee keer een pak slaag gehad van dit sterke 

team van Valto. Desalniettemin begonnen we met een goede eerste aan-

val aan deze wedstrijd, maar die werd al snel door Valto in de kiem ge-

smoord. Net als in de zaal is Valto scherp met schieten en in het eerste 

kwart staat het dan ook snel 3-1. De treffer van Excelsior is trouwens een 

hele mooie, goed teamwork gaat hieraan vooraf, een afstandsschot van 

Justin wordt afgevangen door de vrijstaande Nynke en zij scoort koelbloe-

dig ons eerste punt van de wedstrijd. Ook in het tweede kwart scoort Valto 

drie keer en loopt behoorlijk uit. Toch krijgen we veel kansen waaruit blijkt 

dat de verdediging van Valto niet goed draait. Helaas lukt het ons niet om 

deze kansen te benutten. In de laatste minuut slaat het noodlot toe, zowel 

Hennieke als Justin raken licht geblesseerd. Er is echter maar één reserve 

speler, Elize. Coach Renzo maakt de keuze om Justin even op adem te 

laten komen en Hennieke speelt taai door. Elize komt erin voor Justin, oh 

als dat maar goed gaat, beide dames Albers in hetzelfde vak 😉 Na de rust lukt het Justin niet meer om terug 

te keren waardoor Elize blijft spelen. Met Elize in het vak lijkt er wat meer tempo in te komen en worden de 

andere drie dames, Nynke, Sofie en Britt ook wat actiever. Dit zorgt ook in de eerste twaalf minuten na rust 

voor veel kansen, maar geen doelpunten. Onze verdediging levert echter topwerk af, Marlou, Lizzy, Hennieke 

en Sten zorgen ervoor dat Valto slechts tweemaal weet te scoren. Het laatste kwart blijft onze aanval veel 

kansen creëren, maar helaas is onze verdediging niet optimaal en weet Valto nog zeven keer raak te schieten. 

Natuurlijk weet ook Excelsior nog twee kansen te benutten. Door goed samenspel van Sten en Hennieke weet 

Hennieke de tweede voor Excelsior te scoren. 

In de laatste minuten benut Lizzy nog een strafworp. Eindstand 13-3. Moe gestreden maar zeker met opge-

heven hoofd verlaten onze toppers het veld. Ontzettend leuke aanvallen gezien, die helaas niet bekroond zijn. 

Tja, er mag wat getraind worden op het zuiver schieten en.....probeer zelf de bal af te vangen na een schot, 

blijf niet stil staan dan heb je zeker niet de bal. Maar ja, langs de kant ziet het er allemaal simpel uit, wil je 

aangeven dat je dochter moet uitstappen, gooi je gewoon een dienblad glazen om, dus ik hou voortaan maar 

gewoon mijn mond. Nu vakantie vieren en dan 11 mei weer op volle sterkte aantreden tegen ODO D2. 
 

  

D3 is niks niet voor niemand bang!! 

(...maakt alleen weinig indruk op de 

Valto-heer...) 
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Wedstrijden 

 

 

Opstellingen 

dinsdag 23 april 

team opstelling reserve 

7 
Linda, Marloes, Leonie, Lynn 

Marijn, Sander vV., Lars, Wesley, Nathan, Thijs 

Femke, Hanna 

dinsdag 30 april 

team opstelling reserve 

4 
Femke, Gina, Hanna, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH. 

Yasmin 

Pim 

woensdag 1 mei 

team opstelling reserve 

6 
Denise, Fleur, Jacqueline, Jikke, Lisette A, Lisette E 

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

 

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

Programma 

 

LET OP!!! VERTREK VANAF BIESLAND 

dinsdag 23 april 
klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

S-035 60650 Excelsior 7 - ONDO 4 19:15 20:00 Danique Robertjan H 1K40 

dinsdag 30 april 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

R3S 13100 Excelsior 4 - ODO 3 19:00 19:45 Pieter M. Siblesz 1K40 

woensdag 1 mei 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

R4M 10542 Excelsior 6 - Valto 5 19:15 20:00   R. Pardoen 1K40 
 

Scheidsrechterschema 11 mei 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 11-05-2019 18765 3J DSO (K) 1 - Keep Fit '70 1 16:00 KNKV Jos van V Sportpark Molenvliet, Klundert 

za. 11-05-2019 11638 R1F KOAG 2 - RWA 2 14:00 KNKV Michel S Groene Wetering, Krimpen a/d Ijssel 

za. 11-05-2019 11734 R1H Tempo 3 - DES (D) 2 12:30 KNKV Wouter le C Sportcomplex Zegersloot, Alphen a/d Rijn 

 
 

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

Trainingstijden veld voorjaar 

  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, B2 

S7, S8 
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 

  

S6 

A1 S7, S8 

  

20:00-20:15 

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

20:30-20:45 

S1/S2 

S7/S8, S9 

  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 22 april 2019 Geen training, 2e paasdag maandag 10 juni 2019 Geen training, 2e pinksterdag 

maandag 29 april 2019 bij voldoende animo eigen training maandag 17 juni 2019 bij voldoende animo eigen training 

maandag 6 mei 2019 Lex maandag 24 juni 2019 bij voldoende animo eigen training 

maandag 13 mei 2019 Danique en Véronique maandag 1 juli 2019 bij voldoende animo eigen training 

maandag 20 mei 2019 Henk maandag 8 juli 2019 bij voldoende animo eigen training 

maandag 27 mei 2019 Nathan maandag 15 juli 2019 bij voldoende animo eigen training 

maandag 3 juni 2019 Mariska en Lisanne   
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Jubileum Club van 100  

Donateurs Jubileum Club van 100 

De Excelsior Jubileum Club van 100 is opgericht om het 100-jarig jubileum in 2020 financieel te 

ondersteunen. De wens is om het 100-jarig jubileum te maken met 100 donateurs die ieder €100,- bijdragen. En de wens 

is in april 2019 vervuld!!! Méér dan 100 donateurs dragen bij om het eeuwfeest van Excelsior naar een ongekende hoogte te brengen. 

Maar het kan nog hoger! Want Excelsior betekent letterlijk "steeds hoger"! 

De donateurs van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn hieronder vermeld. Sta je er niet bij maar wil je er bij staan? Meld je aan 

bij Jasper, Wilco of Ron of stuur een mail naar jubileum100@ckv-excelsior.nl. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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 Bertjan Bron Jesse Ekelmans Koen en Marloes 

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 van den Hoek 

Janssen 

 

Julia, Andrea en Juan Emily Janssen 

Jikke en Ben Mariska de Vroed Tineke en Piet Lisette en Frank Anoniem I 

Simon Bolle Fam. Albers Margreet en Henk Dieke en Piet 
Reiner van den Hoek 

Janssen (nr. 11) 

 

mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
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Jubileum Club van 100  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

    

 

Denise Ekelmans Pim de Jong Leanne en Wouter Joyce Dijkgraaf  Carolien en Edwin 

Emiel de Kruijff Fam. Almeida-Carrion Sander Verschoor Fam. de Vreede Rachelle van den Berg 

Jill Koster Okker van Batenburg Merit en Yasmin Kevin Brouwer Fabio Gronsveld 

Louelle Klinkenberg Lisanne Bron Jazz Heemskerk Stefan van der Gaag Wieneke en Gerald 

Ellis en Frans 
Daan en Thijs 

Arkestein 
Danique Halbe Britte Heijink Linda Heemskerk 

Fam. van Leipsig Jan Heemskerk Arno de Boer Fam. Dieteren-Verbeek Ellen en Jaap 

Nelis Bijl 
Zondagmiddag 

borrelclub 
Fam. de Boo Carin en Bert Fam. Koppert - Sijbring 

Fam. v.d. Arend - Jansen Wilfred de Koning Hans Toet Anke en Erik Esther en Daan 

Rob en Marijn Muller 
Charlotte, Armand, 

Yara, Enzo 

Marloes, Erik, 

Joshua, David, Rebecca 

Karen, Frank, Stefan, Erik 

Joosten 
Jacob van der Spek 

Rob Baks Bestuur voormalig DKC 

Girbe Schoonewille Conchita & Enno Been Loes Simon Mees & Evi Nieuwenhout 

100 
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Kalenders en roosters 

Helden van de week 

datum wedstrijd Helden van de week aanwezig 

za 11 mei 14:00 Excelsior 2 – Die Haghe 2   

15:30 Excelsior 1 – IJsselvogels 1   

Excelsior C2, jullie spelen op 11 mei zelf om 10:30 thuis tegen 

onze buren uit Pijnacker. Om 13:00 uur zien we jullie graag in 

de kantine om samen aan de slag te gaan! 

13:00 

za 25 mei 14:00 Excelsior 2 – Phoenix 2  

15:30 Excelsior 1 – Phoenix 1 

Excelsior D2, nadat jullie Valto D3 hebben laten zien hoe sterk 

jullie zijn willen we jullie spierballen graag inzetten ter onder-

steuning van de selectie. Komen jullie snel terug naar Delft? 

Dan zien we elkaar om 13:15/13:30 in de kantine! 

13:15 

za 15 juni 14:00 Excelsior 2 – Rapid 2  

15:30 Excelsior 1 – Achilles 1 

Excelsior C1, zelf spelen jullie om 11:00 uur tegen Olympia en 

daarna hopen we jullie allemaal rond 13:00 weer te zien op het 

veld om de laatste wedstrijden van de selectie bij te wonen en 

de spelers te ondersteunen. Rennen jullie mee om de mensen 

die de sloot ingaan erin te gooien? 

13:00 

 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

26 april 2019 geen schoonmaak  

3 mei 2019 geen schoonmaak  

10 mei 2019 Excelsior 8 Job 

17 mei 2019 Excelsior 7 & A3 Linda vdB 

24 mei 2019 Excelsior 6 Jikke 

31 mei 2019 Excelsior 5 & A2 Lex 

7 juni 2019 geen schoonmaak  

14 juni 2019 Excelsior 4 & A1 Gina 

21 juni 2019 Excelsior 3 & B1 Okker 

28 juni 2019 Excelsior 9 & B2 Micke 

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 schoonmaken; prullenbakken legen 

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

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

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

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Kalenders en roosters 

C.K.V. EXCELSIOR 
DAGELIJKS BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn  

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Technische zaken: Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

Algemene zaken: Micke Vrolijk 

 Lex Veldhuis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

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: Jasper 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Ans van Doormaal 

 Alicia Taal 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Sharmaine, Ron, Desiree 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat:

 secretaris@ckv-excelsior.nl  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

8 mei 2019 Bestuursvergadering 

10 mei 2019 Klaverjasavond 

31 mei 2019 Reservering Paal Centraal 

14 juni 2019 BBQ D4 

15 juni 2019 PubQuizz 

17 juni 2019 Bestuursvergadering 

18 juni 2019 Reservering Herman Broere School 

3 juli 2019 Reservering Mondriaan College 

20-27 juli 2019 Excelsior Zomerkamp 

30 augustus 2019 Voorbereiding jeugdtoernooi 

31 augustus 2019 Excelsior jeugdtoernooi 

31 december 2019 Oudejaarsavond, clubhuis Excelsior 

Januari 2020 Bierproeverij 

Februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten 

Maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling 

April 2020 Jeu de Boule toernooi 

Mei 2020 Bootcamp op strand 

Pinksteren 2020 Jubileum Kamp 

17 JUNI 2020 EXCELSIOR 100 JAAR!!! 

20 juni 2020 Sportieve activiteit, buffet en feest 

September 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers 

December 2020 Exit party Excelsior 100 jaar 

geel-gemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week of tot aan de volgende Korfpraat 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met 

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
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