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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. 

 

SponsorKliks Bestelknoppen 

Het gebeurt iedereen wel eens. Voor je het weet heb je on-

line een bestelling gedaan en kom je er daarna pas achter dat je het ook via Spon-

sorKliks had kunnen… nee, had moeten doen. Balen, want dan loopt CKV Excelsior 

weer "gratis geld" mis! Euro's die CKV Excelsior goed had kunnen gebruiken. 

De SponsorKliks Bestelknoppen 

Één van de meest effectieve methoden om SponsorKliks niet meer te vergeten is 

het installeren van de zogenaamde SponsorKliks Bestelknoppen. 

Binnen enkele seconden voeg je jouw favoriete webwinkels toe aan je internet-

browser. Je hoeft dan in het vervolg niet eerst naar de SponsorKliks-pagina van CKV 

Excelsior. 

Dat scheelt CKV Excelsior aanzienlijk in de sponsorinkomsten. Want na verloop van 

tijd weet je niet beter dan dat je alleen nog maar via deze bestelknoppen bestelt! 

En zeker nu de piekmaanden eraan zitten te komen, met Black Friday (29 novem-

ber), Sinterklaas en Kerst, kan CKV Excelsior daar financieel enorm van profiteren. 

Bekijk hier de korte uitlegvideo voor Google Chrome. En hier voor Firefox. Voor an-

dere internetbrowsers geldt een vergelijkbare procedure. 
 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BUOu88&mc=Ce&s=PAlmqX&u=hXBJI&y=5&z=ESwyQwW&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BUOuUI&mc=Ce&s=PAlmqX&u=hXBJI&y=9&z=EGFlCXW&
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B-uitje! 

Het eerste B-uitje is een feit! En… IEDEREEN was aanwezig! Vrijdag 11 oktober zijn we gestart met de 

enige echte korfbalquiz. Vragen over korfbal in het algemeen, over Excelsior, de coaches en natuurlijk 

wat vragen over de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En wat een kennis hebben de spelers 

van de B! Bijna alle 37 vragen zijn goed beantwoord. Na de quiz hebben we met z´n alle pizza gegeten, 

lekker 😊! Dit was zeker nog niet het einde van de avond. Een avondprogramma stond nog voor de boeg. 

Vier spellen waren er bedacht: 

1. Wie maakt de mooiste drol? Poep maken van ontbijtkoek en 

water 

2. Puzzelen terwijl iedereen met z’n handen aan elkaar vastzit. 

3. Met een blinddoek om een parcours doorlopen. 

4. Eitje leggen. 

In 4 groepjes werden de verschillende spellen gedaan. Poep maken 

was echt heel vies! Sommigen hadden naast ontbijtkoek en water 

ook nog mosterd, suiker en melkpoeder gebruikt…… Zie hieronder 

het resultaat: 

Ondanks dat iedereen aan elkaar vastzat, ging het puzzelen ieder-

een redelijk goed af! Eén groepje had wat moeite, want zij kwamen er pas na een tijdje achter dat er twee 

verschillende puzzels door elkaar heen zaten, OEPS 😉 

Het eitje leggen was ook een ware sensatie! Iedereen moest na-

melijk een rauw ei naar het nest brengen. HOE? Het eitje moest 

tussen je benen. Een klein parcours moest gelopen worden voor-

dat je bij het nest aankwam. En ja, er zijn veel eieren op de grond 

gevallen!  

 

 

De drol-creaties van de B zijn echt vette 

shit! 

Angela en Sander vinden het zichtbaar geen probleem om aan elkaar vastgeketend te zitten 😉 Dani ging ook wel lekker, 

Gijs deed z’n uiterste best om dit spelonderdeel ook leuk te vinden! 

Sanne, Yuliana, Bram, Joshua (B1) en Demi (B2) 

keken vrolijk… totdat ze te horen kregen dat ze 

de eierstruif op de grond moesten opruimen 😜 
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Het geblinddoekt lopen was ook een groots 

succes! Iedereen heeft de weg heen en terug 

gevonden, ondanks de obstakels onderweg. 

Zo stond er bijvoorbeeld een tafel waar je 

overheen/onderdoor moest. 

Een onwijs leuke avond en veel gelachen! Al 

met al: een TOPAVOND! Op naar het vol-

gende uitje. 

 

Trainers en coaches van de B 
 

Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is op 14 september van 

start  gegaan. De verkoopboekjes zijn uitgedeeld aan de B1 t/m F2 en de 

eerste boekjes zijn alweer ingeleverd! Het is de leukste loterij voor Neder-

landse verenigingen. Hieronder een kleine uitleg.   

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

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

iedereen weer veel loten (ver)koopt dit jaar. Omdat wij jouw inzet waarderen mag iedereen € 0,50 van ieder 

verkocht lot in zijn/haar eigen spaarpot doneren. (Dit geldt voor A ,B, C, D, E, F, pinguïns en peuterpret). 

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

verkoopt je maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer 

in. Het totaalbedrag wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lot-

nummer(s). Dit betekent ook dat de kinderen (gelukkig) niet meer met contant geld over straat hoeven te 

lopen of ouders mee moeten om het geld te innen. Veel veiliger dus. Nog even kort op een rijtje:   

Inger helpt haar geblinddoekte teamgenootje Aniek veilig naar 

het einde van het parcours 

De B op z’n Best! 
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▪ Je hoeft maar 1 keer naar een adres.  

▪ Alles gaat automatisch. 

▪ Je gaat nooit met geld over straat. 

▪ Het is veel veiliger geworden. 

▪ Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. 

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

Leuke acties bij Excelsior! 

Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan ontvang jij ook nog een mooie extra prijs.  

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je deponeren 

in de inleverbox die op de bar staat. 

Succes met de verkoop! 
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Klaverjassen 

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

Kom dan naar de klaverjasavond op: 

Vrijdagavond 13 december 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/1148-klaverja-

savond-vrijdag-13-december 

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

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1148-klaverjasavond-vrijdag-13-december
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1148-klaverjasavond-vrijdag-13-december
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Senioren 

Zo ben je blij met een zonnige zaterdag, zo is de volgende zaterdag een hele dag vol onophoudelijke 

(mot)regen.  

Voor Excelsior 5 als eerst spelende ploeg van de dag was dat geen beletsel om deze week weer eens flink 

te scoren. Valto 4 werd heel overtuigend met 21-5 naar huis gestuurd. 

Excelsior 6 speelde hierna een heel spannende wedstrijd tegen Refleks 4, waarin beide ploegen om en om op 

voorsprong stonden. In de eindfase waren het de bezoekers uit Rijswijk die bij 14-14 nog net de winnende 

treffer erin schoten. 

Excelsior 1 en 2 speelden hierna tegen KVA 1 en 2 uit Amstelveen. Excelsior 2 kreeg te maken met een fel op 

de doorloop spelend KVA 2, maar bleef zelf goed schieten en behield bijna de hele wedstrijd een kleine voor-

sprong. Vlak voor tijd leek de overwinning binnen gehaald te kunnen worden, maar de wedstrijd kreeg een 

spannend slot, en helaas geen winstpunten: onrustig aanvalsspel van het 2e, en twee rake afstandsschoten van 

een dame van KVA brachten toch een 13-13 gelijkspel op het scorebord. 

De wedstrijd van Excelsior 1 tegen KVA 1 was enorm belangrijk om niet onderin de middenmoot terecht te 

komen. Excelsior 1 kwam op voorsprong maar kon in het grootste deel van de wedstrijd toch niet echt afstand 

nemen van KVA. Pas vlak voor tijd kwam een opluchtend verschil van 3 punten tot stand, en werd een 15-12 

overwinning genoteerd. 

Als afsluiting speelde Excelsior 8 tegen Gemini 3 uit Gouda een spetterende eerste helft wat resulteerde in een 

15-3 ruststand. Dat de tweelingenploeg in de tweede helft besloot verdedigend alleen nog onder de paal te 

gaan staan kwam de sfeer in de wedstrijd niet ten goede. De eindstand was 21-10. 

Onder de uitwedstrijden een belangrijke wedstrijd voor Excelsior 3 dat in Krimpen één van de mindere tegen-

standers KOAG 3 wilde verslaan. Met Sander als invalcoach, Denise als inval-speelster en Lonneke en Nathan 

als reserves ging het de hele wedstrijd gelijk op, met fasen waarin ook het 3e op voorsprong stond, maar een 

klein stukje gemis aan routine maakte dat KOAG 3 na een wedstrijd met 13-11 de punten binnenhaalde. 

Excelsior 4 leek het nog een beetje spannend te maken in de uitwedstrijd in Vlaardingen tegen Twist 3; hal-

verwege de 2e helft was de voorsprong nog ‘maar’ 3 punten, maar de eindstand liep toch op naar een 15-24 

overwinning. 

Bij Excelsior 7 is Refleks 7 in hun poule te geroutineerd en te sterk en in Rijswijk leidde dat tot een 17-6 

nederlaag voor het 7e. 

De uitwedstrijd van Excelsior 9 aan de overkant van Biesland, tegen DES 7, leverde middels erg hard werken 

een verdiende 8-9 overwinning op.  

Inmiddels zijn Excelsior 7, 8 en 9 voor dit jaar uitgespeeld op het veld. 

Excelsior 1 t/m 6 spelen de komende 2 zaterdagen 19 en 26 oktober nog wel. 

Excelsior 1 en 2 spelen beide zaterdagen lastige uitwedstrijden, te beginnen aanstaande zaterdag, als Excelsior 

1 in Leiden op bezoek gaat bij de ongeslagen koploper Pernix 1, en Excelsior 2 ook in Leiden op het grote 

veld van KZ/Danaïden 2 moet winnen om bovenin de middenmoot te blijven. 

En de week erna moeten beide teams op een groot veld aan de slag om in Den Haag-Voorburg VEO 1 en 2 

te verslaan. 

Willeke  

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Trainingen veld en zaal 

De trainingen van alle teams gaan nog door op het veld tot die 26ste oktober. Uitzondering: voor de 

eerste selectie zijn de trainingen van dinsdag 15 en 22 oktober wel al in de zaal, Kerkpolderhal 20.30-

22.00 uur. Dit mede in voorbereiding op de Haagse Korfbal Dagen. 

In de week daarna (27 oktober-2 november) vervallen alle trainingen, en vanaf maandag 4 november 

starten de trainingen in de zaal.  

In de zaal moeten de trainingen voor meerdere teams op een andere dag en/of tijd gepland worden dan op 

het veld. Dat is onvermijdelijk omdat we uiteraard in de zalen niet kunnen beschikken over dezelfde ruimte-

mogelijkheden als op het veld. De TC probeert de trainingen van alle teams zo goed mogelijk in de beschik-

bare zaalruimte te plannen. Daarbij vindt zij het vooral van belang dat trainers hun eigen training en die van 

het team dat zij trainen geven op een redelijke manier kunnen combineren. 
 

Haagse Korfbal Dagen 

Het programma van de Haagse Korfbal Dagen is ook al bekend: 

▪ donderdag 31 oktober, 20.45 uur: DES 1 – Excelsior 1 

▪ zaterdag 2 november, 16.45 uur: Excelsior 1 – Refleks 1 

▪ dinsdag 5 november, 19.15 uur: GKV 1 – Excelsior 1 

▪ donderdag 7 november, 20.00 uur: halve finale, indien poulewinnaar 

▪ zaterdag 9 november, finale 
 

Junioren 

Op een regenachtig Biesland had de A2 weinig moeite om door te gaan op de ingeslagen weg. In wederom 

een goede wedstrijd wist het team veelvuldig te scoren, waardoor een 19-8 overwinning werd behaald op 

ONDO. 

De A1 moest aantreden tegen koploper Phoenix. Er werd verloren met 26-5. 

Hoewel de A1 nog twee wedstrijden en de A2 nog één wedstrijd te spelen heeft, nadert toch het einde van 

het veld-najaar-seizoen. De komende twee weken wordt er nog op het veld gekorfbald en getraind, daarna 

volgt een vrije week, om begin november de zaal in te gaan. Het programma voor aankomende weken: 

▪ Veldtrainingen: di 15, do 17, di 22 en do 24 oktober 

▪ Veldwedstrijden: zaterdag 19 en zaterdag 26 oktober 

▪ Van 28 oktober t/m 3 november: geen trainingen 

▪ Vanaf maandag 4 november: start zaaltrainingen 
 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches en trainers van de jeugd en de junioren blikken de coaches van de dag wekelijks 

terug op de jeugd- en juniorenwedstrijden. 

Fleur: De E1 had vandaag een wedstrijd tegen het sterke Meervogels. De eerste 10 minuten lieten we ons 

volledig imponeren door hen en keken we al snel tegen een 8-1 achterstand aan. De tweede 10 minuten kwam 

er een heel ander Excelsior het veld in. De koppies gingen omhoog en de scherpte kwam terug. Er werd 

fantastisch verdedigd door iedereen en er waren mooie acties. Eindstand 16-8, trotse kinderen, blije ouders 

en een zeer tevreden coach 💪🏻! 

Pauline: De D2 moest tegen het altijd lastige Valto. Het lengteverschil was aanzienlijk, maar zeker de eerste 

12,5 minuten ging het goed gelijk op. Hierna werden er wat foutjes gemaakt en werd het wat fysieker. We 
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lieten de koppies een beetje zakken waardoor de aanvallen steeds lastiger liepen. Toch hebben we ons 

kranig verdedigd en gaan we vol goede moed de zaal in. 10-2 verloren. Op naar de zaal!! Groetjes Elvira 

en Pauline 

Jasper: Nadat de C3 vorige week het kampioenschap binnen sleepte, mocht het team nu naar KVS om 

het karwei af te maken. KVS kon bij winst immers op gelijke hoogte komen en een gedeeld kampioen-

schap afdwingen. Het was een wedstrijd die achteraf de leukste en spannendste van het veldseizoen 

zou worden. KVS startte scherp, en in tegenstelling tot de vorige wedstrijd: gretig en met een plan. Dit, 

in combinatie met het fysieke overwicht, resulteerde in een 4-1 achterstand bij rust: we moesten er een schepje 

bovenop doen. In verdedigend opzicht deed de C3 het prima; 4 goals tegen, tegen deze tegenstander is geen 

schande. Echter was er nog geen oplossing voor de verdedigende druk, die eigenlijk het aanvalsspel al in de 

4-0 verstoorde. Door het kleiner te maken en wat slimmer te spelen werd de tweede helft een korfbalfeestje. 

In de verdediging lag de tegenstander weer 'aan de ketting' en de aanval wachtte geduldig tot er gaten vielen 

in de Haagse verdediging. Punt na punt kwam de C3 langszij en zelfs tot een 4-5 voorsprong. In een zinde-

rende slotfase ging de bal nog op en neer en mocht KVS nog aanleggen voor de verdiende gelijkmaker. 

Uitslag: 5-5. KVS kan trots zijn op de stappen die ze hebben gemaakt, maar voor de C3 is het wel héél erg 

lekker dat we het kampioenschap niet hoeven te delen. Via deze weg ook veel dank aan Elize en Mees, onze 

supersubs! Op naar de zaal, waar het niveau verder om hoog gaat en het vaker billenknijpen zal worden. Wij 

hebben er nu al zin in! 

Aniek: De E5 heeft een geweldige wedstrijd tegen KVS gespeeld. Ze hebben goed samengewerkt en heel goed 

verdedigd, waardoor de tegenstander bijna geen kans had om te scoren. Met de uitslag van 3-6 is Excelsior 

E5 kampioen🎉 

Robert: Excelsior E3 speelde een hele goede 1ste helft tegen VEO. Helaas scoorden we niet, maar veel goede 

kansen en mooi aangegeven doorlopen. Snel overgegooid! De 2e helft werd het lastiger en liep de tegen-

stander toch uit, maar dat geeft niet! Op naar de zaal! 

Lotte: Met de B1 op pad naar kampioen ONDO. Iets later dan gepland, wegens PIET VL! 👀 wees vrij om aan 

Piet te vragen wat er gebeurd is #durftevragen. Kampioen konden wij dus niet meer worden, maar we konden 

er wel voor zorgen dat ONDO niet ongeslagen kampioen werd. En dat is gelukt!! Prachtige doelpunten werden 

er gemaakt, goed samenspel, geblokt worden en vervolgens een doorloop scoren 💪🏼 Gretigheid op de bal, 

de regen, steun van de supporters, de spelers en vooral het prachtige geschreeuw van de coach hebben 

geresulteerd in 9-11. De punten mee naar delft genomen 😃 #dothewave #dewedstrijdvanGijs 

David: Excelsior F2 - KVS F4: wat een vieze, natte en koude wedstrijd was het. En o wat een spannende. Er 

werd heel goed verdedigd, waardoor de tegenstander heel moeilijk kon scoren. Helaas lukte dat de tegen-

stander toch nog vier keer, maar wij scoorden er ook drie!!!! Supergoed gedaan jongens (Tom, en invallers Tijs 

en Thomas) en natuurlijk ook de meiden Dorien en Sophie, want die hebben echt hard gewerkt met het ver-

dedigen. Complimenten van de invalcoach. 

Wesley: A2 ontmoetten ONDO dat met 5 heren de wedstrijd begon en in 

de 2e helft zelfs met een 6e heer aan kwam zetten uit een hoger team. Des-

ondanks lieten ze zich niet kisten en vochten ze zich naar een mooie grote 

overwinning van 19-8. Keihard gebikkeld en heel veel energie gegeven! Een 

trotse coach! Invallers Joshua en Piet, bedankt, jullie hebben super ingeval-

len. 

Bob: In navolging van een magisch epistel van de heer J. Veerman, kan het 

verhaal van Excelsior C2 niet onvermeld blijven. De C2 is een team wat staat 

als een huis en wat na vorige week wist dat er twee punten nodig waren om 

op de bovenste trede van het podium komen te staan. Hier werd de hele 

Een lachende Dieuwke (score) en 

verkleumde Quinty (regen) van A2 
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week aan gewerkt en hoewel de trainers graag op trainingskamp waren gegaan voor zo'n belangrijke 

wedstrijd, was dit wegens omstandigheden helaas niet mogelijk. Daarom werd de voorbereiding op de 

reguliere manier afgewerkt. 

De zaterdag begon, en het was een troosteloze dag. Maar hier had de C2 maling aan. Want de wedstrijd 

was net begonnen en de eerste twee goals stonden al op het scorebord. Vele teams hebben in het 

verleden geprobeerd om samen de tegenstander te overrompelen, maar de C2 kan zeggen dat het hen 

is gelukt. 

Er werd snel samen gespeeld en de goals vlogen je letterlijk om de oren. Dit zorgde voor een 7-0 ruststand, 

waar het al duidelijk werd dat er een goede stap was gezet.  

Maar de C2 is niet een team wat het gaspedaal los laat, er werd zelfs gas bij gegeven. Goal na goal vloog je 

om de oren, en ieder doelpunt was een nieuwe teamprestatie. Snelle passes en mooie acties, werden afgewis-

seld met scherp verdedigen en ballen onderscheppen. Het publiek werd getrakteerd op een mooie voorstel-

ling. En toen was daar het eindsignaal van de scheidsrechter. De kurk mocht van de champagne en het feestje 

mocht gevierd worden. Trotse coaches en ouders zagen de C2 shinen en de spotlight voor henzelf pakken. 

De druk is er na deze mooie presentatie vanaf, maar dit team heeft nog niet alles laten zien wat het in huis 

heeft. En als zij zich zo weten te profileren, laten ze zien dat ze voor ieder korfbalteam een uitdaging zullen 

zijn om te verslaan. Het zaalseizoen zal in het teken staan om de stijgende lijn door te pakken. 

Nu met de komende vrije weken is het tijd om hier van te genieten.  

One team, one goal. 
 

Kampioeeeeennnn!!!! 

Afgelopen zaterdag konden zowel de C2 als E5 kampioen worden. De C2 maakte er een echte kampioens-

wedstrijd van en wonnen met 15-2! De E5 won met 3-6 van naaste concurrent KVS! 

Excelsior C2 en E5 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!!  

Aanstaande zaterdag speelt alleen nog de E4 een competitiewedstrijd. 
 

Spelregel/ scheidsrechterbijeenkomst 

Wij zijn bezig om een spelregel/scheidsrechters bijeenkomst te organiseren voor de B1/B2. De datum is in 

ieder geval komende dinsdag 15 oktober op de tijd dat jullie normaal trainen. 
 

Zaalperiode 

De zaalperiode lijkt nog ver weg maar het wedstrijdsecretariaat is alweer druk bezig met de inhuur van de 

zalen, het aangeven van het aantal teams bij het KNKV, het regelen van oefenwedstrijden en het opstellen van 

een trainingsschema. Tijdens de zaalperiode zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de diverse zaal-

accommodaties. Tijdens deze periode hebben wij de beschikking over de Buitenhof, Kerkpolder en Wippolder 

sporthal en een enkele gymzaal, maar dat is verdeeld over maandag tot en met donderdag. Dit betekent dat 

uw kind tijdens de zaalperiode op een andere dag kan gaan trainen als tijdens de veldperiode. 

De zaalcompetitie loopt vanaf 23 november 2019 tot en met 28 maart 2020. Er kan worden gespeeld op alle 

zaterdagen die vallen in deze periode. Alleen op 28 december 2019 wordt er niet gespeeld.  

De zaterdagen 21 december, 4 januari, 22 en 29 februari zijn “inhaalzaterdagen”. Inhaalzaterdagen zijn zater-

dagen waarop wedstrijden gepland kunnen worden door het KNKV die om een reden niet gepland kunnen 

worden op de overige zaterdagen. Een van de belangrijkste reden is dat verenigingen vaak te maken hebben 

met externe verhuurders en als een zaal niet beschikbaar is, zal dus op een andere zaterdag ingehuurd moeten 

worden en dat worden dan de inhaalzaterdagen. Het (mogelijk) spelen op een inhaalzaterdag is alleen van 
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Wedstrijdsecretariaat 

toepassing op uitwedstrijden: Excelsior heeft tijdens de gehele zaalperiode op zaterdag de hele dag de 

beschikking over sporthal Buitenhof en wij weten nu al dat alle te plannen competitiewedstrijden kunnen 

worden gespeeld op de zaterdagen die niet inhaalzaterdagen zijn. 

Op zaterdag 16 november zullen de meeste jeugdteams oefenwedstrijden spelen. Op 9 november zijn 

er al oefenwedstrijden geregeld voor C2, E5, E6, F1 en F2. 
 

Trainingen 

De komende week wordt er op dinsdag 15 oktober en donderdag 17 oktober op het veld getraind op de 

bekende tijdstippen. Vanaf dinsdag 22 oktober tot en met woensdag 30 oktober is er geen trainen voor de 

B1 t/m F2. Op donderdag 31 oktober wordt er weer getraind. Dit zal in de zaal zijn.  

Vanaf maandag 4 november wordt er in de zaal getraind. Trainingstijden tijdens de zaalperiode zijn verderop 

in het clubblad opgenomen. 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 12 oktober 

klasse nr wedstrijd Uitslagen 

OKD 1175 Excelsior 1 - KVA 1 15 12 

R1F 4233 Excelsior 2 - KVA 2 13 13 

R3U 5620 Excelsior 5 - Valto 4 21 5 

R3S 3121 Excelsior 6 - Refleks 4 14 15 

S-019 11832 Excelsior 8 - Gemini 3 21 10 

A-072 12086 Excelsior A2 - ONDO A5 19 8 

B-029 4334 Excelsior B2 - KCC B2 3 12 

C-003 5753 Excelsior C1 - Avanti/Flexcom C4 6 6 

C-054 5724 Excelsior C2 - Dubbel Zes C1 15 2 

C-094 5811 Excelsior C4 - Weidevogels C2 1 4 

D-104 7456 Excelsior D4 - Phoenix D5 3 2 

E-107 9745 Excelsior E3 - VEO E1 1 9 

E-128 9636 Excelsior E6 - Phoenix E3 10 5 

F-088 10833 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F4 3 4 

klasse nr wedstrijd Uitslagen 

R2M 2707 KOAG 3 - Excelsior 3 13 11 

R3R 2705 Twist 3 - Excelsior 4 15 24 

S-048 1535 Refleks 7 - Excelsior 7 17 6 

S-083 11957 DES 7 - Excelsior 9 8 9 

A2I 6726 Phoenix A1 - Excelsior A1 26 5 

B-008 4327 ONDO B2 - Excelsior B1 9 11 

C-104 5702 KVS/Maritiem C3 - Excelsior C3 5  5  

D-011 7512 DES D1 - Excelsior D1 7 9 

D-045 7324 Valto D2 - Excelsior D2 10 2 

D-074 7459 Valto D3 - Excelsior D3 8 3 

E-024 9756 Meervogels/Fca E2 - Excelsior E1 16 8 

E-075 9874 Fortuna/Delta Logistiek E5 - Excelsior E2 4 9 

E-139 9832 KVS/Maritiem E4 - Excelsior E5 3 6 

F-009 11210 Meervogels/Fca F1 - Excelsior F1 16 3 

 

 

 

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

 

Opstellingen 

zaterdag 19 oktober 

team opstelling reserve 

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

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

1 dame S2 bij S1 

bij S2: Yara, Joyce, Niels 

3 
Isa, Joyce, Marieke, Noa, Yara 

Dirk, Niels, Wesley Ti, Wouter dB 

 

Frank  

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

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

 

 

5 
Christiane, Demi, Elke, Floor H. 

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

dame S8? 

6 
Femke, Gina, Hanna, Isabella, Lonneke,  

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

 

7 vrij  

8 vrij  

9 vrij  

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

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

A2 
Diewke, Linsey, Lucía, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul  

 

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

C3 vrij  

C4 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 
Flore, Lola, 

Davi, Sieme, Ties, Zian 

 

E5 vrij  

E6 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

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

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND!  

zaterdag 19 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2M 4354 Excelsior 3 - Avanti/Flexcom 4 09:45 10:45 Wouter, Linda C. Matthijsse 1K40   

R3R 4346 Excelsior 4 - Valto 5 12:45 13:45   G. van der Helm 1K40   

A2I 6554 Excelsior A1 - Valto A2 11:15 12:15 Wayne, Daan R. Knuist 1K40   

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

OKD 310 Pernix 1 - Excelsior 1 13:30 15:30 Mark Leiden Merenwijk, Leiden 1K40 zelf regelen 

R1F 2676 KZ Danaïden 2 - Excelsior 2 12:30 14:00 Ronald, Barry KZ Danaïden, Leiden 1aK60 zelf regelen 

R3U 4330 HKC 4 - Excelsior 5 10:30 12:15   Sportveld Boven Hardinxveld, H'veld/G'dam 1K40 zelf regelen 

R3S 3738 ONDO 3 - Excelsior 6 13:45 15:15 Mart Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1aK60 zelf regelen 

A-072 12081 Phoenix A3 - Excelsior A2 08:45 10:00 Wesley N., Marijn Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1K40 Paul, Luuk, Daan 

E-177 10199 Nikantes E1 - Excelsior E4 12:00 13:00 Marco Sportcomplex Botreep, Hoogvliet 1bK40 regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

10:00 12:30 Excelsior 1 (2x)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

12:30 15:00 Excelsior 3 (2x)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

      8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

      7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 19-10-2019 905 2G GKV(H) 1 - Fortissimo 1 15:30 KNKV Frido K Bezuidenhoutseweg. Den Haag 

za. 19-10-2019 9494 2I Reeuwijk 1 - Tilburg 1 15:00 KNKV Wouter le C Sportpark |De Groene Zoom, Reeuwijk 

za. 19-10-2019 6156 A1E KZ Danaïden A1 - TOP/SolarCompleet A3 12:30 KNKV Jos van V Montgomerystraat, Leiden 

za. 19-10-2019 2648 ROKD Fortuna/Delta Logistiek 3 - KVS Maritiem 3 14:30 KNKV Michel S Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 

 

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 zaal 

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   

  Buitenhof1 Angolastraat4 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof   

11:15-11:30 

  
  

  

    
  

  

  

11:15-11:30 

11:30-11:45 11:30-11:45 

11:45-12:00 11:45-12:00 

12:00-12:15 12:00-12:15 

17:30-17:45 
E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6 

F1/F2 

17:30-17:45 

17:45-18:00 
E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6 

F1/F2 

C3 

D3/D4 

17:45-18:00 

18:00-18:15 
A2 

B2 

C4 

D1/D2 
C2/C4 

D4 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

D3 
B1 

C1 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

A1 

C1 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

  

C2 

D1/D2 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7/S8 B1/C3 
A2 

B2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

  

S5/S6 

19:15-19:30 

19:30-19:45 

S3/S6 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S3 

A1 

19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

  

S7/S8 

20:00-20:15 

20:15-20:30 

  

20:15-20:30 

20:30-20:45 

S1/S2 

20:30-20:45 

20:45-21:00 

S1/S2 

20:45-21:00 

21:00-21:15 

  
S4/S9 

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 

22:00-22:15     22:00-22:15 

1 Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 14 oktober 2019 Henk 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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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 

Arkesteijn 
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 



  

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  09 18 

 

Kalenders en roosters  

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

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: KAMPIOENENNNN!!!! 

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, Nicole 

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 

15 oktober 2019 Spelregel/scheidsrechters bijeenkomst B-jeugd 

29 oktober 2019 Trainersbijeenkomst 

2 november 2019 Kantine gereserveerd 

13 december 2019 Klaverjassen 

31 december 2019 Oudejaarsavond, clubhuis Excelsior (jubileumactiviteit) 

10 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie 

24 januari 2020 Bierproeverij (jubileumactiviteit) 

14 februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten (jubileumactiviteit) 

22 maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling (jubileumactiviteit) 

24 april 2020 Jeu de Boule toernooi (jubileumactiviteit) 

13 mei 2020 Bootcamp op strand (jubileumactiviteit) 

21 mei 2020 Dubbelschiettoernooi - Jubileumeditie 

29 mei t/m 1 juni 2020 Pinsterkamp (jubileumactiviteit) 

17 JUNI 2020 EXCELSIOR 100 JAAR!!! 

20 juni 2020 Sportieve activiteit, buffet en feest (jubileumactiviteit) 

18 juli t/m 25 juli 2020 Zomerkamp 

11 september 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers (jubileumactiviteit) 

19 december 2020 Exit party Excelsior 100 jaar (jubileumactiviteit) 

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 
 
 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
mailto:lex.veldhuis@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenadministratie@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
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