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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 & C spelers 

Veronique** 

Aspiranten B & C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D, 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. 

 

Vacature Jurytafel  

We zoeken nog mensen die een paar wedstrijdjes in de zaal 

de jurytafel willen verzorgen. Als juryvoorzitter moet je 1 avond naar een presenta-

tie verzorgd door de bond, waarin uitgelegd wordt hoe alles moet. Hier krijg je een 

certificaat voor. Er is geen examen. 

Lijkt dit je leuk en heb je dit voor je vereniging over, stuur dan een mailtje naar 

secretaris@ckv-excelsior.nl. De cursusavonden zijn op 25 september bij PKC en op 

8 oktober bij Tempo. 
 

Vacature Teambegeleiders Excelsior 1 en 2  

Voor Excelsior 1 en 2 is de technische commissie op zoek naar teambegeleiders. 

Beide teams en hun coaches zijn zeer gedreven om komend seizoen maximaal re-

sultaat te behalen. Het is voor de selectie fijn als zij naast trainers/coaches ook ie-

mand hebben die zorgt dat alles soepel loopt rondom de wedstrijden. Als teambe-

geleider word je echt een lid van het team. Je bent er op zaterdagen om bijvoor-

beeld vervoer, kleding, en bidons te regelen. Je komt indien nodig eenmaal per 

week voor of na de training langs om op de hoogte te blijven van wat er speelt in 

de groep. Daarnaast ben je ook een aanspreekpunt voor spelers naast de trai-

ners/coaches. Voor de trainers/coaches is dit ook belangrijk, omdat zij zich zo vol-

ledig kunnen focussen op de technisch-tactische begeleiding van het team. 

Hiervoor krijg je uiteraard veel waardering en gezelligheid terug van de spelers en 

de staf, maar het is bovenal bijzonder om op deze manier verbonden te zijn met de 

selectie en samen toe te werken naar goede resultaten. 

Wat maakt jou een goede teambegeleider? 

▪ Je bent enthousiast en gedreven; 

▪ Je vindt het leuk om nauw betrokken te zijn bij de selectie en onderdeel te zijn 

van een team; 

▪ Je houdt van organiseren; 

▪ Je bent sociaal ingesteld, en kunt een luisterend oor bieden aan de spelers. 

Dus bezit jij deze kwaliteiten en zie je deze uitdaging zitten?  

Neem dan contact op met Nelleke Kamps (telefoonnummer in e-mailuitgave). 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Filmen bij Excelsior 1 

Wat en waarom 

Alle thuiswedstrijden van het eerste team van onze vereniging worden 

gefilmd. De film wordt door de staf en de spelers gebruikt om te verbe-

teren. En we nemen deel aan een “video site” waar alle deelnemende ver-

enigingen de opnames van de wedstrijden op zetten. Hierdoor is het voor de 

staf en de spelers mogelijk de tegenstander van te voren te analyseren. Mee-

doen aan deze “video site” is niet vrijblijvend en de vereniging betaalt er geld 

voor. 

Waar 

Sportpark Biesland – kunstgrasveld voor de kantine 

Helden van de week 

Verschillende teams, de helden van de week, zijn 1 tot 2 keer per veld-/zaalseizoen aan de beurt om te helpen 

met het filmen. Twee filmers per keer is genoeg. Maar met je team de wedstrijd kijken is ook heel leuk. Is je 

team aan de beurt om te filmen, stem dan met elkaar en met je coach af wie er de helden van de week zijn en 

gaan filmen. Afmelden is helaas niet mogelijk, andere teams zijn ook een keer aan de beurt. Ruilen met een 

ander team kan natuurlijk wel. 

Schema 

Tijdens het veldseizoen najaar hanteren we het onderstaande schema om de thuiswedstrijden van Excelsior 1 

te filmen. Dit schema wordt wekelijks vermeld in de Korfpraat (onder Kalenders en Roosters) en in de week 

voorafgaand aan het weekend dat er gefilmd moet worden, wordt dit tevens vermeld in de begeleidende e-

mail van de Korfpraat. 

Graag 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden dat je er bent bij de staf van de 1e selectie. In het 

schema vind je het tijdstip waarop de staf je verwacht (aanwezig) en de wedstrijd begint (aanvang). 

datum helden van de week wedstrijd aanwezig aanvang 

za 21 september Excelsior B1 Excelsior 1 – Oranje Wit 1 15:00 15:30 

za 5 oktober Excelsior C3 Excelsior 1 – SDO/Blijwerkt 1 15:00 15:30 

za 12 oktober Excelsior B2 Excelsior 1 – KVA 1 15:00 15:30 

 

De voorzitter op herexamen 

Zou Leen, naast een goede voorzitter, ook een echte heer in het verkeer zijn? 

Op de vereniging heeft hij altijd tijd voor een praatje met iedereen, weet hij samen met zijn team zaken goed 

te organiseren en begeleiden, zal je hem zelden in de stress of over de kook zien gaan. Leen, de rust zelve, 

ziet het allemaal wel gebeuren en draagt de oplossing aan waar nodig. Op het gemakje, beetje gas geven 

waar nodig of juist rustig waar het kan. Anticiperen op wat er kan gaan gebeuren of delegeren wanneer hij in 

Spanje zit.  

Mooie woorden die op een ander vlak ook van toepassing zijn, het autorijden. De naamswijziging die wij per 

1 augustus hebben doorgevoerd, wij heten tegenwoordig 015 Rijopleidingen (we blijven gewoon sponsor van 

de A-jeugd), is gelijk een mooi moment voor Leen om…. op herexamen te gaan. Zou de man kunnen terug-

vallen op jaren van ervaring, of zal het juist de ervaren bestuurder zijn die in het moderne rijden kopje onder 

gaat? 

De 1 e stap die hij zal moeten zetten is… slagen voor het theorie-examen. 25 vragen over gevaarherkenning 

en 40 vragen over regels en inzicht. In het 1e gedeelte gaat het voor de wind, hier en daar een frons en een 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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vragende blik, vaker resoluut en daadkrachtig antwoord geven wat de meest veilige oplossing is. In het 

2e gedeelte, de regels, is het andere koek. "Hoe zat dat ook alweer", "kan ik ook 2 antwoorden geven" 

en de persoonlijke favoriet: de achterkant van de militaire colonne is niet de voorkant. Door de jaren 

heen zakt de theorie weg, gaan dingen op de automatische piloot en kan er worden teruggevallen op 

ervaring en automatisme. Volgens Leen zou het best een goed idee zijn af en toe de regels op te frissen 

en bij te spijkeren.. (zie ik hier de jaarlijkse Excelsior Theorie Pubquiz toevoeging ontstaan...?) 

En dan het leuke gedeelte: het praktijkexamen. Het zou natuurlijk heel gemakkelijk zijn om af te rijden in 

Rijswijk, daar kent hij de weg. Of Rotterdam, ook daar weinig verrassingen. Delft... met de ogen dicht nog een 

appeltje en een eitje. Dus kiezen wij voor Zoetermeer. Een examenlocatie die pas 1 jaar open is, vol zit met 

leuke en uitdagende punten en waar Leen niet op de automatische piloot kan rijden. Zo gezegd, zo gedaan 

en op een mooie woensdagochtend reden we samen naar Zoetermeer. Waar het nog gezellig kletsen was in 

de rit naar het CBR, werd het al wat stiller bij de eerste borden. Op de afslag alleen nog de vraag waar hij heen 

moest, maar verder opperste concentratie. 

Verkeerslichtje hier en verkeerslichtje daar, bochtje links, kruispunt, bochtje rechts. Alles soepel en vakkundig. 

Hij heeft het naar zijn zin en is benieuwd wat er allemaal op zijn pad gegooid gaat worden. Daarna een leuke 

weg die om de 50 meter verandert van 50 naar 70 en terug met daarna een bochtje links die hij eigenlijk iets 

te ruim neemt. Er zijn geen vaste routes, wel plekken waar goed getest kan worden hoe een leerling kijkt, hoe 

zijn controle is en op welk niveau het verkeersinzicht zit. Tijd voor de 1e bijzondere manoeuvre: keren door 

middel van een halve draai. Robuust en adequaat gooit Leen het stuur om, rap terugdraaien, achteruit en 

direct vooruit, positie corrigeren en wegrijden. Verderop in de straat wilde een andere lesauto dezelfde ma-

noeuvre starten, die stond al klaar en moest nog beginnen toen wij al weer wegreden. Mooi gedaan Leen, 

alleen is dat keren door middel van “steken”. Wel bedankt dat je dit niet bij die lantaarnpaal hebt gedaan. We 

vervolgen onze weg, met een aardig tempo. Doorstroming is goed, Leen is niet bang in het verkeer. Nee, Leen 

die houdt wel van een beetje doorrijden. Een behoorlijk beetje zelfs 😉. Door naar de volgende verrichting: 

achteruit in het vak parkeren. En voordat ik het weet staan we in het vak, daar mag iets meer gekeken worden 

om je heen... We gaan verder, een paar rotondes waar Leen goed ziet wie er voorrang heeft en dat de fietsers 

uit alle kanten komen, woonwijken waar het best onduidelijk is met een aantal borden op rare plaatsen. Alle-

maal gesneden koek, alle uitdagingen die ik op hem afgooi worden perfect opgelost. Zelfs het Maximaplein, 

iets aan de late kant met de nodige opmerkingen, maar toch op de juiste rijbaan om de weg te vervolgen. 

Door naar de snelweg. Waar Leen het lekker vindt door te rijden, zitten we nu ineens achter 2 vrachtwagens, 

met nog een rijbaan aan de linkerkant. Dicht op de vrachtwagens... Niet goed voor de doorstroming en niet 

de plek waar je eigenlijk wil zitten (…nee Leen, je had genoeg tijd om in te halen, ook na de bocht…). Een 1e 

foutje. Snel komt hij weer tot zichzelf en op de snelweg zie je de ervaring bij het invoegen. Soepel, beheerst 

en gecontroleerd. Nog een paar laatste bochten en verkeerslichten, terug naar het CBR.  

U verwacht het al, niets dan lof en complimenten. Of toch... hier en daar mag je iets meer om je heen kijken, 

ik zeg niet de standaard "binnen, buiten, dode hoek" maar toch… die dode hoek of juist die buitenspiegel 

vergeet je soms een beetje. En dat schakelen bij de juiste snelheid... laten we het er maar op houden dat mijn 

auto iets meer power heeft.  

Conclusie: zoekt u nog iemand voor het rijden naar een uitwedstrijd: Leen is geslaagd! 

(en zoekt u iemand voor theorie, rijlessen of een opfriscursus.... www.015rijopleidingen.nl) 
 

http://www.015rijopleidingen.nl/
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Bingo-party! 

voor pinguïns en pupillen 

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN <<< 

 

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN <<< 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1141-bingoavond-voor-pinguns-en-pupillen
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1141-bingoavond-voor-pinguns-en-pupillen
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Senioren 

In de tweede competitieronde stond meteen de verste uitwedstrijd van Excelsior 1 op het programma: 

op bezoek bij ONDO in Middelburg. Excelsior 2 speelde al om half 12 in Alphen a.d. Rijn tegen Tempo 

3, dus dat werd voor deze spelers een heel lange dag en veel kilometers. 

Met Joyce als invalster vanwege afwezige Jills en blessure van Sharmaine speelde Excelsior 2 een spannende 

wedstrijd, maar wist die met 17-21 wel winnend af te sluiten. Hierna doorreizen naar Zeeland, waar ook Excel-

sior 1 een spannende, gelijk opgaande wedstrijd speelde, maar daar was het ONDO dat vlak voor tijd middels 

een strafworp de winst met 16-15 naar zich toe trok. Heel jammer, want in deze poule lijken de verschillen 

klein en is elk puntje belangrijk. 

Ook Excelsior 8 ging vroeg op pad, met Marijn en Ties als invallers, om in Gouda op een mooi glad grasveld 

te spelen tegen Gemini 3. De wedstrijd verliep minder gladjes, want de thuisploeg scoorde gemakkelijker en 

won met 12-9.  

Pas aan het eind van de dag speelde Excelsior 6 ook een uitwedstrijd, in Zoetermeer tegen Meervogels 3 op 

een nog steeds groot kunstgrasveld, en daar had het 6e dan weer veel moeite mee. Het verloor de wedstrijd 

met 19-4. 

De rij thuiswedstrijden op het zonnige Biesland werd geopend door Excelsior 5 dat in eerste instantie wegliep 

van Maassluis 3, maar in de loop van de wedstrijd bleek die ploeg toch conditioneel wat sterker, en dat leidde 

tot een 12-12 gelijkspel.  

Hierna had Excelsior 4 geen kind aan Dijkvogels 3. Met Tom en Astrid (sinds lange tijd) in hun eerste wedstrijd 

liep het 4e weg naar een 10-0 voorsprong. Hierna kon de wedstrijd gemakkelijk worden uitgespeeld naar een 

20-9 overwinning. 

Excelsior 7 had het moeilijk tegen het sterke geroutineerde Refleks 7; in de eerste helft ging het nog gelijk op, 

maar in de 2e helft was het schot en de rebound van de ploeg uit Rijswijk beter en werd het helaas 6-10. 

Dit seizoen lijkt Excelsior 9 goed op dreef te zijn. Na de winst van vorige week werd nu DES 7 verslagen. Vooral 

in de tweede helft werd er flink gescoord en het 9e won simpel met 19-13. 

De mooie afsluiter van de dag was de wedstrijd van Excelsior 3 tegen Fortuna 4. Met Joyce in de basis voor 

haar tweede wedstrijd van de dag werd dit een hele leuke wedstrijd waarin het tempo en de verdedigende 

druk van het 3e te veel was voor het grootste deel van de tegenstanders. Na een 8-6 ruststand liep het 3e uit 

naar een 15-10 voorsprong halverwege de tweede helft. Maar Fortuna was nog niet verslagen want het kwam 

door een aantal schoten van ver terug tot op 2 punten. De eindstand werd tenslotte 20-16. Lotte en Jikke, nog 

bedankt voor het reserve zijn.  

Komende zaterdag maar 3 thuiswedstrijden, maar wel die van Excelsior 1 en 2. Excelsior 1 ontvangt het nog 

puntloos onderaan staande Oranje Wit 1, en wil nu weer heel graag 2 belangrijke punten pakken. De tegen-

stander van Excelsior 2 is het sterke TOP 4, deze ploeg is mede-koploper maar wel met een heel hoog doel-

saldo. 

Verder speelt alleen Excelsior 6 thuis, alle andere ploegen spelen uit. 

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. 

Hanna: Excelsior D3 heeft een geweldige wedstrijd gespeeld tegen Valto! We hebben supergoed ver-

dedigd en aangevallen. We waren scherp en de coaches zijn trots. Helaas gingen de ballen er op het laatst 

niet meer in, waardoor Valto heeft gewonnen met 6-9. 

Elvira: De D2 heeft vandaag een supergoede wedstrijd gespeeld tegen Valto. Valto was een stuk groter, maar 

onze toppers lieten zich niet kisten. Mooie aanvallen gezien en supergoed verdedigd. We hebben met 6-5 

gewonnen! Supertrotse coaches! 

Robert: De E3 heeft uit bij VEO de eerste doelpunten gemaakt! De coaches hebben 

mooie aanvallen gezien en er wordt geconcentreerd verdedigd. 

Marco: De E4 heeft zeer gedegen gespeeld en de punten thuis gehouden: 3-2 was 

de eindstand in een wedstrijd die alle kanten op ging. 

Jikke: De eerste volle punten zijn ook in de pocket voor de D1. Na vorige week een 

spannend gelijkspel te spelen, begonnen ze vandaag met volle scherpte om te 

zorgen dat ze nu wel gingen winnen. Vanaf minuut 1 waren ze scherp en vloog de 

ene bal na de andere bal door de mand! Leuke aanvallen met een sterke verdedi-

ging dat resulteerde in een 13-6 overwinning! 

Lotte: De B1 heeft vandaag een goede wedstrijd gespeeld. Genoeg kansen met 

elkaar gecreëerd, alleen was het dekseltje niet goed van de korf afgehaald waar-

door veel ballen weg kaatsten... met 2 punten verschil verloren: 8-10. Wij, coaches, 

hebben genoten van de wedstrijd! Een geweldig blok van Piet en de inzet van de 

rest was leuk om te zien #trots #blokken #korfbalisleuk 

D2 heeft gewonnen! 

VEO tegen E3 was “een 

maatje” te groot 😊 
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Nicole: De E6 had de 1ste 10 minuten nog wat slaap in hun ogen. Maar toen ze de slaap eruit hadden 

gehaald, ging de E6 als de bliksem. Door soms snel spel en de juiste kansen nemen, creëerden we leuke 

aanvallen en onderschepten we veel ballen. Vanuit de 4-0 en de counter kwamen aardig wat kansen 

en ook doelpunten. Deze toppers hebben gewonnen met 3-7 van Phoenix 💪 

Kevin: De C4 mocht vandaag aantreden in het pittoreske Bleiswijk, de weersomstandigheden zaten 

geheel mee en topper Sten uit de C3 zat op de bank, dus geen excuus vandaag. Ze begonnen moeizaam 

aan de wedstrijd en kwamen 1-0 achter maar dat lieten ze natuurlijk niet zomaar gebeuren. Na scherp fel 

en goed terug knokken kwamen onze toppers tot een 2-5 eindstand. Fantastische einduitslag na een goeie 

pot met veel leuke aanvallen. Kortom, hulde en tot volgende week. 

 
Toppers van C4! 

Fleur: De E1 moest tegen de E2 van Meervogels aantreden. Meervogels was de eerste helft een maatje te 

groot, maar de E1 gaf niet op en kwam de tweede helft goed terug. Helaas sloeg daardoor de frustratie bij 

Meervogels toe en werden sommige spelers onsportief, maar daar liet E1 zich niet door afleiden en ginge als 

team door💪🏻! Op naar de volgende wedstrijd! 

Merit: De E2 speelde een fantastische pot tegen Fortuna. Mooi samenspel, maar vooral heel goed verdedigd 

en veel ballen onderschept. Toppers! 

Anouk: De E5 heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld. De eerste 20 min. stonden we 7-1 achter, maar 

we waren het er allemaal mee eens: wij gaan niet opgeven! Dat hebben ze ook zeker niet gedaan, ze hebben 

gevochten tot het einde en er een stand van 9-9 ervan gemaakt. Wij zijn supertrots op jullie en de volgende 

wedstrijd winnen we zeker. 

Carolien: De C2 moest vandaag tegen Dubbel Zes. Veel lengteverschil tegen eerstejaars C-tjes. Heel veel kan-

sen, maar lastig scoren. Door het vasthouden van de concentratie en te blijven gaan tot het einde boekten wij 

een mooie 3-8 overwinning! Trots! 

Jasper: Excelsior C3 was zoals heel dit seizoen weer geweldig. Zelfs het alom beruchte KVS kreeg geen grip op 

de Delftse formatie en moest Sportpark Biesland verlaten met een 7-0 nederlaag. De C3 eist nu nadrukkelijk 

een voortrekkersrol op in de C-jeugd BK nj-c-104, beter bekend als de koningsklasse. Dat de Zwart-Witten 

hier na 100 minuten nog geen enkele tegengoal hebben geïncasseerd maakt ze tot favorieten voor de eind-

zege. Kunnen ze de druk die deze favorietenrol meebrengt aan? Komt het met eigen ogen zien a.s. zaterdag 

in de kraker tegen ONDO (G)! 

Robin: De F1 heeft een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Meervogels F1. Om 12:15 starten was even wat 

anders dan in de vroege ochtend en zeker met het zonnetje hoog aan de hemel was het flink doorzweten. Er 

werd goed gespeeld en verdedigd. Halverwege de wedstrijd voerde Meervogels het tempo op en hierdoor 
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ook de score. Dit resulteerde in een 10-3 rust. In de tweede helft werd er een stuk harder gespeeld door 

Meervogels maar onze toppers lieten zich niet van de kaart spelen en kwamen goed terug. Uiteindelijk 

werd er wel verloren met 13-9 maar de F1 groeit elke week weer een een stukje verder! 👍🏻 

Juan: B2 kreeg tegen KCC vandaag duidelijk een-maatje-te-groot-tegenstander voor hun kiezen. De 

spelers van KCC waren ervaren B'ers, dat was al te zien in hun voorbereiding op de wedstrijd (hier kan 

onze B2 heel wat van leren!). In de eerste helft was er op zich weinig aan de hand: B2 ging de rust in 

met 6-2-achterstand, mede als gevolg van 2 of 3 zuivere kansen (o.a. een stip) én nog veel meer andere 

kansen die allen helaas werden gemist. Lukt het wel hiervan een paar te maken, dan is er bij rust een compleet 

andere wedstrijddynamiek én gaat B2 zwaar gemotiveerd de 2e helft in. Maar voor B2 was de 6-2 achterstand 

een klap die ze in de tweede helft geen plek wisten te geven. In de 2e helft lukte het niet, kon het niet, mocht 

het niet, wilde het niet... met 13-2 als eindstand 😞. Enerzijds was vandaag een wedstrijd om meteen te ver-

geten... maar anderzijds ook een wedstrijd waar B2 veel van kan leren. Het wedstrijdbeeld van vandaag geeft 

de spelers, trainers en coaches in ieder geval voldoende munitie om te werken aan een beter B2! 

 
B2! (happy faces, voorafgaand aan de wedstrijd… 😉) 

Pim: De F2 ging al vroeg aan de slag in Rotterdam tegen WION. Ondanks het missen van een “super” speler 

kwamen we al snel op voorsprong 1-2. Alleen met alle wissels aan de kant van de tegenstander was het soms 

lastig om te onthouden wie nou verdedigd moest worden. Het werd uiteindelijk 6-2 voor WION, maar er is 

super gespeeld door de dames en Eduard! We maken progressie en uiteraard veel lol! Volgende week mogen 

we weer uit. Alleen dan wat later in de ochtend! 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag alweer de 2e competitie zaterdag van het najaar seizoen. Met nog 4 wedstrijden te gaan 

is er in de diverse poules nog van alles mogelijk. Succes komende weken en wie weet heeft de voorzitter het 

op 12 oktober weer zeer druk met het huldigen van de kampioenen! 

Met de start van de competitie is het ook weer zaak om de regels te herhalen. Ieder team heeft zijn eigen 

ballen. Als je klaar bent met trainen of wedstrijd spelen dan ruim je de ballen weer op in het materiaalhok in 

de daarvoor bestemde kasten. Heb je als laatste gespeeld op zaterdag en komt er na jou geen ploeg meer of 

geen ploeg die jouw “paalhoogte” gebruikt, ruim dan ook de wedstrijdpalen op en dicht het gat in het kunst-

grasveld af met een deksel. Deze week zijn er 5 extra D/E palen van staal geleverd. Het palentekort zou hiermee 

tot het verleden moeten horen. 

Wil je bidons met water vullen? De bidons worden gevuld in de kleedkamer en niet in de keuken. Niet in de 

keuken, omdat de bidons vaak zanderig zijn. Dit zand komt dan in de gootsteen terecht waar vervolgens de 
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vaat in wordt gedaan. En je loopt het barpersoneel voor de voeten. Alleen het barpersoneel staat achter 

de bar. 
 

Trainersdrankjes 

Voor de trainers die training geven: jullie mogen op de dag dat je training geeft een trainersdrankje 

gebruiken. Een trainersdrankje is koffie, thee, water, limonade, cola of sinas. Dit gebruik dient aan-

geslagen te worden op de kassa onder de post trainer/coach. Het trainingsdrankje pak je niet zelf als er 

een bardienst is. 

Het gaat om trainersdrankjes: tijdens de wedstrijddagen is er geen sprake van training geven en dan geldt 

de verstrekking uiteraard niet (en de kinderen krijgen vaak in de rust limonade en dat kan de coach dan ook 

drinken). 
 

Inschietshirts/wedstrijdshirts 

De oranje inschietshirts en gesponsorde trainingspakken worden alleen gedragen rond de wedstrijden. Op 

trainingsavonden mogen de oranje inschietshirts en gesponsorde trainingspakken niet worden gedragen. Tij-

dens wedstrijden wordt er gespeeld in de traditionele zwart-wit-zwarte Excelsiorwedstrijdshirts tenzij je uit 

moet spelen tegen een vereniging die shirts heeft die te veel lijken op de Excelsiorkleuren (in de praktijk 

Achilles, KCC en ZKV). Wordt jouw team gesponsord? Dan spelen alle spelers en speelsters in een Excelsiorshirt 

met de reclameopdruk van deze sponsor. Dit geldt ook voor de invallers! 

Ieder team heeft een tas waarin na de wedstrijden alle shirts moeten worden gedaan. Deze tas wordt door het 

team in toerbeurt gewassen. Waarom moeten de shirts collectief in de tas worden gedaan, ook als je geen 

shirtreclame hebt? Als jij de week erna er niet bent en er valt iemand in dan heeft hij of zij geen shirt. Het shirt 

van zijn eigen team kan juist een reclameopdruk hebben of juist niet, terwijl hij of zij invalt in een team met 

wel reclameopdruk. 

De shirts zijn eigendom van CKV Excelsior en worden beschikbaar gesteld aan de spelende leden d.m.v. het 

kledingfonds. 
 

Digitaal wedstrijdformulier/invullen hiervan scheidsrechters 

Voor de scheidsrechters die op een wedstrijddag fluiten: zorg dat je geregistreerd bent in Sportlinked en vul 

gelijk na afloop de uitslag in zodat het wedstrijdsecretariaat niet op zondag achter uitslagen aan moet. Bo-

vendien ontvangt de vereniging een boete wanneer op maandag de uitslag niet is ingevuld bij thuiswedstrij-

den van CKV Excelsior. 
 

Spelregel/ scheidsrechterbijeenkomst 

Wij zijn bezig om een spelregel-/scheidsrechtersbijeenkomst te organiseren voor de B1/B2. Informatie volgt 

in latere clubbladen. 
 

Nieuwe leden 

Hannah is lid geworden van CKV Excelsior en zal in de F2 gaan spelen. Hannah, veel korfbalplezier bij CKV 

Excelsior! 
 

Gevonden inschietshirts 

Vorige week 7 september lagen er aan het einde van de dag in de dug-out nog 2 oranje inschietshirts. Het 

gaat om de nummers 195 en 301. Wie is de shirts kwijt? De shirts zijn af te halen bij Erik. 
 



 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  05 11 

 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 14 september 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2M 2259 Excelsior 3 - Fortuna/Delta Logistiek 4 20 16 

R3R 2251 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 20 9 

R3U 5687 Excelsior 5 - Maassluis 3 12 12 

S-048 403 Excelsior 7 - Refleks 7 6 10 

S-083 11953 Excelsior 9 - DES 7 19 13 

B-008 3679 Excelsior B1 - ONDO B2 8 10 

C-104 4796 Excelsior C3 - KVS/Maritiem C3 7 0 

D-011 6463 Excelsior D1 - DES D1 13 6 

D-045 6285 Excelsior D2 - Valto D2 6 5 

D-074 6402 Excelsior D3 - Valto D3 6 9 

E-024 8296 Excelsior E1 - Meervogels/F�ca E2 7 13 

E-075 8448 Excelsior E2 - Fortuna/Delta Logistiek E5 14 3 

E-177 10099 Excelsior E4 - Twist E4 3 2 

E-139 8323 Excelsior E5 - KVS/Maritiem E4 9 9 

F-009 10498 Excelsior F1 - Meervogels/Fisica F1 9 13 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

OKD 1967 ONDO 1 - Excelsior 1 16 15 

R1F 5697 Tempo 3 - Excelsior 2 17 21 

R3S 2861 Meervogels/Fisica 3 - Excelsior 6 19 4 

S-019 11824 Gemini 3 - Excelsior 8 12 9 

A2I 6598 DES A1 - Excelsior A1 11 5 

A-072 12088 VEO A2 - Excelsior A2 9 1 

B-029 3633 KCC B2 - Excelsior B2 13 2 

C-003 4789 Avanti/Flexcom C4 - Excelsior C1 2 7 

C-054 4859 Dubbel Zes C1 - Excelsior C2 3 8 

C-094 4925 Weidevogels C2 - Excelsior C4 2 5 

D-104 6348 Phoenix D5 - Excelsior D4 5 1 

E-107 8201 VEO E1 - Excelsior E3 5 2 

E-128 8243 Phoenix E3 - Excelsior E6 3 7 

F-088 12013 WION F1 - Excelsior F2 6 2 

  

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

Jeugd 

Excelsior C3 – KVS C3 

Excelsior C3 sleept wederom twee punten binnen! 

Na de mega-uitslag van vorige week tegen Valto kwam vandaag KVS bij ons op bezoek. Dit zou nog wel eens 

een leuke, spannende wedstrijd kunnen worden aangezien ook de Schollekoppen een vette overwinning had-

den. Met de eerste helft Sofie langs de kant gingen we sterk van start. De eerste aanvallen waren goed en in 

de verdediging waren er direct goede onderscheppingen. Onze toppers laten zien gretig te zijn, Lizzy weet te 

scoren, maar loopt net een pasje te veel. Niet veel later krijgt ze een strafworp, maar ook die wil er nog niet 

in. Uiteindelijk komt de 1 op het scorebord van Excelsior door een mooi opgezette aanval, die wordt bekroond 

met een raak schot van Josyne. Toch heeft ook KVS aardig wat kansen en daar waar onze tegenstanders vaak 

een kop groter zijn laten we ons niet van ons stuk brengen. Vooral Sten krijgt het fysiek zwaar te verduren, 

maar geeft prima tegengas en blijft gefocust op de wedstrijd. De aanval van KVS wordt hierdoor nogmaals 

onderbroken en met een goed opgezette aanval weet Jasper de stand op 2-0 te zetten. In de laatste minuten 

van deze eerste helft blijft de verdediging zeer scherp, Jasper voorkomt een schot van zijn heer en Jayden 

geeft goed tegenstand tegen zijn fysiek sterke heer. Britt krijgt nog een strafworp, maar deze wil er niet in, 

ook niet nadat Sten hem afvangt en 2 keer schiet. Tijd voor de rust waarin de puntjes nog even op de i gezet 

kunnen worden. 

Na de rust komt Sofie erin voor Britt en de eerste 

kansen zijn voor KVS. Gelukkig voor ons hebben 

zij echter nog steeds een pechvogel op de korf 

zitten en weten zij niet tot scoren te komen. In 

een mooie aanval waarin Sofie haar eigen door-

loopbal afvangt, is het uiteindelijk Hennieke die 

de 3-0 scoort. Direct hierna komt Excelsior weer 

in de aanval en zijn er twee kansen voor Hen-

nieke. Nadat ook een dame van KVS mist, zien 

we wederom een goede aanval van onze C3, So-

fie gooit de bal naar de naar binnenkomende 

Hennieke, maar zij mist helaas. De bal komt bij 

Justin terecht en met een prachtig afstandsschot 

brengt hij de voorsprong op 4-0. 

Coach Ryan attendeert iedereen nog even scherp te kijken naar hoe er verdedigd wordt en laat de aanval weer 

in het molentje lopen. Het is Jasper die helemaal vrij staat en zuiver de 5-0 erin schiet. De scheids geeft Lizzy 

een strafworp die Josyne voor haar rekening neemt, maar ook deze gaat helaas mis. De bal blijft echter in 

onze aanval en Lizzy ziet zelf kans om de 6-0 erin te schieten. Tot slot is het Sofie die de eindstand op het 

scorebord zet, 7-0. We slepen wederom de volle twee punten binnen en kunnen niet wachten tot we volgende 

week ONDO thuis zullen treffen. 
 

Excelsior D1 – DES D1 

De 2e wedstrijd in dit veldseizoen was het team voor de eerste keer compleet. Meteen vanaf het begin was 

Excelsior wakker en werd er fiks aangevallen. Het aanvalsvak met Emme, Elize, Stefan en Jurjen speelde goed 

rond alsof ze al jaren een team vormden. Alleen wilde aan het begin de bal er nog niet in. En na een schotpo-

ging ging de bal dan vaak naar de tegenstander. Maar dankzij het goede verdedigingsvak met Nathalie, 

Zonne, Mees en Micha kwam de bal dan snel weer in het aanvalsvak van Excelsior terug. Na een paar minuten 

http://www.lennekemeijer.nl
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wist Emme uit een doorloop het eerste punt te scoren (1-0). Daarna namen de kansen niet echt toe maar 

werden ze wel effectiever benut. Stefan bracht de stand op 2-0 met wederom een mooie doorloopbal 

voortkomend uit het goede samenspel. De druk op DES werd hoog gehouden en Elise was de volgende 

die de stand op 3-0 bracht, alsof ze de volgorde van het scoren vooraf hadden afgesproken. Alleen de 

volgende poging van Jurjen, een afstandsschot, ging er helaas niet in. Ondanks de nog steeds uitste-

kende verdediging kwam DES nu ook tot schotpogingen. Deze pogingen van DES gingen er gelukkig 

nog niet in. Zoals gezegd werd er in de regel goed rondgespeeld maar soms stokte dit spel nog even en 

dan was het tempo eruit wat de kans op goede schotpogingen verlaagde. Voor de vakwissel wist Emme 

nog de stand op 4-0 te brengen. Na de wissel werd er wederom snel aangevallen en werd er ook rondgespeeld 

alhoewel dit soms wat moeizamer ging. Zonne en Micha lieten al snel mooie schotpogingen zien, helaas 

gingen deze er nog niet in. Maar de aanhouder wint en zodoende bracht Micha met een goed opgezette 

doorloop de stand op 5-0. Door een snelle rebound van DES verdween de nul daarna van het scorebord (5-

1). Daarna werd er door Micha en Mees geoefend in afstandsschoten. Alleen schoten de heren over de korf 

naar elkaar en niet erin 😉. Ondertussen leek DES meer in de wedstrijd te komen, er werd in ieder geval meer 

door hun aangevallen maar de verdediging van Excelsior maakt dat ze niet meer tot scoren kwamen voor de 

rust.  

Na de rust kwam DES ook weer snel in de wedstrijd en bracht de stand op (5-2). Direct daarna scoort Elise (6-

2), dit ging zo snel dat uw reporter nog bezig was het DES doelpunt te noteren en zodoende de details van 

dit punt had gemist. Vervolgens scoorde Emma de 7-2 uit een afstandsschot. Die meiden waren lekker bezig, 

maar dit natuurlijk wel dankzij de steun van hun teamgenoten. Uit een vrije worp weet DES de stand op 7-3 

te brengen. Opvallend was dat dit punt alweer door hetzelfde meisje van DES wordt gescoord. Als we die nu 

goed verdedigen dan moeten we toch makkelijk verder uit kunnen lopen denk je dan als toeschouwer. On-

dertussen lijkt het rondspelen wat moeizamer te gaan, onze helden lijken een beetje vermoeid te worden. 

Maar voor de vakwissel wordt het toch nog 8-3 (Emme alweer). Na de wissel scoort de DES meid alweer (8-4). 

Maar daar is Micha die vanuit een afstandsschot de 9-4 op het scorebord brengt. Het is opvallend dat de 

heren Micha en Mees meer vanuit afstandsschoten scoren dan in het andere vak gebeurt. Maar ook hier wordt 

door het viertal in het algemeen ook goed rondgespeeld alleen dichter bij de korf komen om te scoren wil 

niet echt lukken. DES laat zijn koppie niet hangen en als Jurjen even in zijn aandacht verslapt, weet zijn tegen-

stander de stand op 9-5 te brengen. Maar Zonne brengt de stand alweer snel op 10-5 gevolgd door Mees 11-

5 (weer een afstandsschot). Tot slot scoren nog Micha (afstand) en Mees (afstand) maar tussendoor komt ook 

nog hetzelfde DES meisje nogmaals tot scoren waarmee de eindstand op 13-6 komt. Dus dik gewonnen en 

het moet gezegd ook zeer dik verdiend gewonnen. Het was een leuke wedstrijd waar dit toch vrij jonge team 

een mooi samenspel liet zien. Dit belooft wat voor de rest van het seizoen. 

Gerrie (vader Jurjen) 
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Opstellingen 

zaterdag 21 september 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Geeske, Jazz, Jill G, Jill K, Merit, Sabine, Sanne, Sharmaine?, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Okker, Reinier, Ryan, Simon, Vito, Wayne, Wouter K. 

bij S2 1e helft: Lisette A, Frank 

2e helft: Joyce, Yara, Niels, Sander R. 

3 
Isa, Joyce, Marieke, Noa, Yara 

Dirk, Niels, Sander R, Wesley Ti, Wouter dB 

 

4 
Denise E., Jaqueline, Jikke, Lisette A., Lisette E., Fleur  

Ben, Frank, Pim dJ., Robin, Tom, Wesley To. 

 

5 
Christiane, Demi, Elke, Floor H., Jessica 

Jeroen, Koen V., Lex, Pieter, Tim S., Wouter LC. 

 

6 
Femke, Gina, Hanna, Isabella, Lonneke 

Bart, Fabian M., Joost, Kevin, Sander dH., Pim S. 

 

7 
Bernice, Cynthia, Linda, Lucia, Wybrigje 

Koen T., Marijn, Sander vV., Ties, Tim H. 

 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley  

 

 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Veronique 

Erik de K., Mario, Micke, Rob, Robert  

dame S8? 

A1 
Anouk?, Charlotte?, Denise G, Minoesch, Robin K 

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

A2 
Diewke, Liekke, Linsey, Lucía, Nadine, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul  

 

B1 
Aniek, Dani, Inger, Sanne, Yuliana 

Bram, Gijs, Joshua, Piet, Thom 

 

B2 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, Cas, Jay, Jochem, Sander  

 

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs  

 

C2 
Eline, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne, AFWEZIG: Guusje 

Olivier 

Cas C4, Leo C4 

C3 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Sofie vV 

Jasper, Jayden, Justin, Sten  

 

C4 
Anne, Esmee, Marlou, Renske, Sofie V., Vera 

Cas, Leo 

Jasper C3 

D1 
Elize, Emme, Nathalie, Zonne 

Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Lise (D2) 

Daniël (D2) 

D2 
Lise, Mijke, Stephanie, Yara 

Daniël, Nick, Rick, Ruben, Tijn  

 

D3 
Demi, Femke, Puck, Sanne, Sofie 

Björn, Justin, Marten, Olaf 

 

D4 
Brigitte, Emma, Julietta, Linde, Lisa, Merle, AFWEZIG: Nynke 

Lennart, Senne, Thomas 

 

E1 
Evi, Roemjana 

Bastiaan, Demian, Teun 

 

E2 
Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop 

 

E3 
Luz, Olivia, Sara 

Kai, Jens  

 

E4 
Flore, Lola, 

Davi, Sieme, Ties, Zian 

 

E5 
Rebecca, Fenna, Sanne 

Otis, Yannick 

 

E6 
Evi, Tess  

Anthony, Erik, Reinout 

 

F1 
Lieve 

Beau, Daan, Tijs, Thomas 

 

F2 
Dorien, Sophie 

Eduard, Tom, Wouter 

 

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

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND!  

zaterdag 21 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

OKD 688 Excelsior 1 - Oranje Wit 1 14:00 15:30 Mark A. Klingenberg/T. Huijsman 1K40 Alicia/Véronique tel.nr. in e-mailuitg. 

R1F 3354 Excelsior 2 - TOP/SolarCompleet 4 13:00 14:00 Ronald, Barry M. Welter 1K40   

R3S 3256 Excelsior 6 - Valto 3 16:00 17:00 Mart A.M. Wolff 1K40   

A2I 6579 Excelsior A1 - Refleks A2 11:30 12:30 Wayne, Daan scheidsrechter Excelsior 1K40   

A-072 12079 Excelsior A2 - KCC A3 10:00 11:00 Wesley N. Rob M 1K40   

B-008 3931 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B3 09:00 09:45 Lotte Fabian G 1K40   

C-104 5132 Excelsior C3 - ONDO C4 10:30 11:15 Ryan, Jasper Koen T 7aK40   

C-094 5027 Excelsior C4 - KVS/Maritiem C4 09:30 10:15 Kevin, Yasmin Wesley T Exc 3 7aK40   

D-045 6681 Excelsior D2 - Avanti/Flexcom D3 11:30 12:15 Elvira, Pauline Cynthia W 7aK40   

D-104 6532 Excelsior D4 - Weidevogels D2 12:30 13:15 Nynke Marit N 7aK40   

E-024 8863 Excelsior E1 - Avanti/Flexcom E1 09:30 10:00 Fleur, Charlotte Johan de L 2K24   

F-009 10771 Excelsior F1 - ODO F1 10:45 11:15 Robin, Inger Lonneke van H 2K24   

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

R2M 3319 Weidevogels 4 - Excelsior 3 11:00 12:30 Wouter, Linda Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 zelf regelen 

R3R 3324 DES 4 - Excelsior 4 aw 14:30 15:30   Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) op eigen gelegenheid 

R3U 4517 Vitesse 4 - Excelsior 5 10:15 11:50   Sportpark De Bongerd, Barendrecht 2aK40 zelf regelen 

S-048 731 KVS/Maritiem 7 - Excelsior 7 15:30 17:00 Danique Cas van Dijkpark, Den Haag 3aK40 zelf regelen 

S-019 11826 Twist 6 - Excelsior 8 09:00 10:30 Willeke Sp.complex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 1K40 zelf regelen 

S-083 11954 Valto 8 - Excelsior 9 14:15 15:35 Rob Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 zelf regelen 

B-029 3800 KOAG B2 - Excelsior B2 09:45 11:00 Dik, Juan Groene Wetering 2, Krimpen a.d. IJssel 3aK40 regelen contactouders 

C-003 5042 Valto C2 - Excelsior C1 12:15 13:15 coaches zelf verv. regelen Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelen contactouders 

C-054 5020 ALO C1 - Excelsior C2 10:45 12:00 Carolien, Bob Bosjes van Pex, Den Haag 1K40 regelen contactouders 

D-011 6675 ONDO D2 - Excelsior D1 08:30 09:30 Okker, Jikke Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1cK40 regelen contactouders 

D-074 6678 DES D2 - Excelsior D3 aw 08:45 09:30 Hanna, Gina Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) op eigen gelegenheid 

E-075 8770 HKV/Ons Eibernest E1 - Excelsior E2 11:00 11:45 Geeske, Merit Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den Haag 3bK24 regelen contactouders 

E-107 8524 Dijkvogels E3 - Excelsior E3 08:00 09:00 Robert, Isa Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 4K24 regelen contactouders 

E-177 10068 DVS '69 E3 - Excelsior E4 08:45 10:00 Marco Sportpark Schildman, Hendrik-Ido-Ambacht 2bK24 regelen contactouders 

E-139 8703 LYNX E1 - Excelsior E5 10:45 11:30 Aniek Sportpark Boswijk, Den Haag 2K24 (KG) regelen contactouders 

E-128 8501 Valto E6 - Excelsior E6 09:15 10:00 Lisette, Nicole Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 regelen contactouders 

F-088 12008 Futura F1 - Excelsior F2 10:00 11:00 Pim Sportpark Stokroosveld, Den Haag 1aK40 regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Teun (E1), Justin (C3), Jasper (C3), Sofie (C4)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Lennart (D4), Lisa (D4), Puck (D3), Olaf (D3)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Excelsior A2 (4x)    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 2 (4x)    7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   

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

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 21-09-2019 3276 ROKB Rohda 2 - Nic. 3 16:00 KNKV Michel S Sportcomplex Ookmeer, Amsterdam 
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Trainingen  

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 E6 
D1, D2 

F1/F2 
D3, D4 C1, C2 

  

E1 t/m E6 

F1/F2 
D1, D2 

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/S6 

B1/B2 A2 

A1 

C3, C4 A2 

A1 

S3 

B2 

C1, C2 

B1 

C3, C4 

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 

   

 

S4 

 

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 

S5 

S6 

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 16 september 2019 Nathan maandag 7 oktober 2019 Jasper en Okker 

maandag 23 september 2019 Jop en Ryan maandag 14 oktober 2019 Henk 

maandag 30 september 2019 Bertjan en Lisanne maandag 21 oktober 2019 herfstvakantie, geen training 
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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 Fam. Bouwer 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/Filmen Excelsior 1 

datum helden van de week wedstrijd aanwezig aanvang 

za 21 september Excelsior B1 Excelsior 1 – Oranje Wit 1 15:00 15:30 

za 5 oktober Excelsior C3 Excelsior 1 – SDO/Blijwerkt 1 15:00 15:30 

za 12 oktober Excelsior B2 Excelsior 1 – KVA 1 15:00 15:30 

 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

20 september 2019 Excelsior 3 en 6; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Mart de B 

27 september 2019 Excelsior 5 Lex V 

4 oktober 2019 Excelsior 4 Lisette E 

11 oktober 2019 Excelsior A1 en A2 Denise G 

18 oktober 2019 Excelsior 1 en 2; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Vito H 

25 oktober 2019 Excelsior 1 en 2; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Vito H 

Regels schoonmaken 

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ 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; 

▪ Uitgangspunt is dat het gehele team aanwezig is bij de schoonmaak. Kan je niet om een zwaar geldige reden (bv. werk), geef dit 

dan tijdig aan bij de coördinator met de opgave van de reden. Het schoonmaken is in principe in een uurtje gepiept en vindt 2x 

per jaar per team plaats. 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

Schoonmaaktaken 

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonmaken; prullenbakken legen en nieuwe vuil-

niszakken erin doen; 

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

niszakken erin doen; 

▪ 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 MEDIA  

      

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: Joeri 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Okker van Batenburg 

 Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Willeke, Thijs, Véronique, Okker, Lisette, Jos, 

Lisette, Desirée, Gerrie, Erik vdK 

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 

18 september 2019 Kantine gereserveerd 

4 oktober 2019 Bingo-party! (pinguïns/pupillen) 

11 oktober 2019 Activiteit B-teams 

2 november 2019 Kantine gereserveerd 

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 

29 mei t/m 1 juni Jubileum kamp 

17 JUNI 2020 EXCELSIOR 100 JAAR!!! 

20 juni 2020 Sportieve activiteit, buffet en feest 

Juli 2020 Zomerkamp 

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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