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Praatjes en mededelingen 

Leden werven nieuwe leden! 

Het bewijs is geleverd: leden werven doen we samen!  

Sophie uit de F heeft Krijn mee genomen naar de vriendjestraining en nu is Krijn lid geworden. 

Fenna uit de D heeft Amber enthousiast gemaakt om mee te komen spelen.  

Zoals beloofd voor jullie alle vier een paar mooie Excelsior sokken.  

Wie volgt? 

Vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd welkom om mee te komen trainen. Als je voor een nieuw lid zorgt, 

verdienen jullie beiden zo'n paar sokken.  

Meer info bij de ledenwerving; 

Desiree, Meike, Mirjam, Malika en Nicole 

 

Oranje inschiet T-shirts en de uitgifte van Excelsior kledinglijn 

Vanaf vorige week zorgen wij voor de uitgifte van de oranje inschiet T-shirts en de bestellingen/ 

uitgifte van de kledinglijn van Excelsior. Wie wij zijn: Patricia Arkesteijn (Lieselotte B1) en Natasja 

Dukker (Thomas E5 en Elyse, pinguïns ). Hierbij worden we uiteraard geholpen door Nicole.  

Afgelopen week was het op dinsdag en donderdag al behoorlijk druk in de kantine omdat iedereen 

zijn/ haar oranje inschiet T-shirts heeft ingeleverd of heeft omgewisseld. Fijn dat iedereen nu in het 

juiste shirtje kan inschieten voor de wedstrijd. 

Via de site van excelsior is de kleding webshop te vinden http://ckvexcelsior.muta.nl/ . We hebben bij 

Excelsior een kleine voorraad in de kantine. Als iets niet meer op voorraad is, moet er besteld worden 

en dat duurt zo'n 6-8 weken. Mocht je dus iets voor de december maand willen bestellen, doe dit dan 

uiterlijk eind september. 

De C.K.V. Excelsior webwinkel is geen professionele webwinkel maar een vrijwilligers taak. Graag 

vragen wij om hier rekening mee te houden wanneer je bestelt of een vraag stelt via het 

contactformulier. De doorlooptijd is wellicht langer zijn dan bij een professionele webwinkel. 

Praatjes en mededelingen 

http://ckvexcelsior.muta.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Hoe werkt het: 

Via deze website kun je eenvoudig alle kleding bekijken en bestellen. Mocht je twijfelen over je maat 

dan raden wij aan om altijd even de kleding te komen passen. 

Kleding passen? 

Maak hiervoor even een afspraak via het contactformulier. Wat kan je allemaal passen: 

- Kinder trainingspak EUR 39.95 

- Heren trainingspak EUR 39.95 

- Dames trainingspak EUR 39.95 

- Soft shell / wind jack  (alleen volwassen maten) EUR 39.95 

- Trainingsshirt  (kinder / volwassen maten) EUR 19.95 

Daarnaast hebben we ook Kousen 8.95 | wedstrijdbroekje 17.50 | wedstrijdrokje 24.95 

Betaling en levering: 

De bestelling kun je betalen via Ideal (keuze uit meerdere banken) in de webshop. Na het volledig 

afronden van je bestelling maken we een afspraak voor de aflevering. 

Heb je nu nog geen oranje inschietshirt of is er iets met je wedstrijdshirt, geef dat dan aan ons door. 

Spreek ons aan wanner je ons op dinsdag/ donderdag/ zaterdag op het veld ziet of mail het naar het 

bekende mailadres kleding@ckv-excelsior.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.   

Groeten, 

Patricia en Natasja 

 

Mededeling KNKV: Recente pasfoto KNKV app 

Eigenlijk kon t/m 4 september een foto gewijzigd worden, daarna niet meer tot na de najaar 

veldcompetitie. Omdat we dit niet met jullie gecommuniceerd hebben, stellen we deze optie nogmaals 

open van maandag 7 september t/m vrijdag 11 september. 

Wij willen alle leden (spelers, coaches, staf en scheidsrechters) en ouders van jeugdleden vragen om te 

controleren met wat voor foto je in de KNKV Wedstrijdzaken app staat. 

Niet een vakantie foto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert 

namelijk via de app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld 

worden ook daadwerkelijk in het veld staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto 

mailto:kleding@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

die al enkele jaren oud is, vooral niet bij de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan 

kan de scheidsrechter de foto controleren (vanaf vlak voor de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd). 

Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV app: 

- Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op 

‘instellingen’; 

- Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en 

eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

- Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn 

weergegeven. U kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account 

maken. Het is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de 

ledenadministratie/KNKV bekend is. Mocht je niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, 

vraag dit dan na bij de ledenadministratie via de vereniging. 

Klik hier voor alle vragen over de KNKV wedstrijdzaken app. 

Met vriendelijke groet, 

KNKV 

 

 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000107528
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Na precies een half jaar werd er afgelopen zaterdag 5 september 2020 weer voor het eerst competitie 

gespeeld.  

Als eerste seniorenteam speelde Excelsior 2 al vroeg in Den Haag tegen Achilles 3, en wist daar een 

klinkende overwinning te behalen. Het seizoen werd uitstekend gestart met een veegpartij die eindigde 

in 9-24. 

In Hardinxveld had Excelsior 1 het ’s middags een stuk lastiger tegen Vriendenschaar 1. Na de eerste 

helft stond een 9-3 tussenstand op het scorebord. In de tweede helft deed het 1e het een stuk beter, 

maar het was net niet voldoende om de thuisploeg van een overwinning af te houden. Het werd 13-12. 

In de overige uitwedstrijden wist alleen Excelsior 5 te winnen. In Leiderdorp werd het een simpele 8-14 

tegen Velocitas 3.  

Excelsior 7 en 8 moesten pittige nederlagen slikken. Op het gras in Rotterdam was Eureka 1 veel te 

sterk voor Excelsior 7, het werd hier 17-4. En in Reeuwijk had Excelsior 8 een behoorlijke off-day tegen 

het 3e team van de gelijknamige club, hier was de eindstand 10-3.  

Excelsior 9 had in Alphen a/d Rijn kunnen winnen, maar door veel gemiste kansen kwam het 9e uit op 

een 8-8 gelijkspel tegen Tempo 9. 

Excelsior 6 opende de rij thuiswedstrijden tegen Fortuna 5, een sterke ploeg met enkele oud-selectie-

spelers. In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar in de tweede helft liep Fortuna uit naar een 7-14 

overwinning. 

Excelsior 4 moest flink aan de bak tegen Luno 2, maar in een leuke doelpuntrijke wedstrijd werd het 

wel 16-13 voor het 4e.  

Als laatste ontving Excelsior 3 Phoenix 3 en liep met Maarten en Frank als coaches uit naar een ruime 

voorsprong. Jammer genoeg kwam Phoenix sterk terug, en kreeg het 3e meer moeite om lange 

aanvallen te spelen. De eindstand was 15-15. 

Aanstaande zaterdag de eerste thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2, plus nog 4 thuiswedstrijden van 

seniorenteams, Excelsior 5, 7, 8 en 9. We hopen op mooi weer, zodat alles binnen de coronaregels 

soepel en veilig gespeeld kan worden.  

Tot slot, het blijkt dat dit jaar veel mensen hun (uitgestelde) vakantie of familieweekendjes in het najaar 

(september en oktober) gepland hebben. Er zijn al heel veel afmeldingen, ook door een aantal 

langdurige blessures, zodat er de komende weken nogal eens een beroep gedaan moet worden op 

invallers. Word je gevraagd, bedenk dan dat het ook voor jouw team een keer nodig kan zijn. Heb je 

nog niet aan mij doorgegeven dat je een keer afwezig bent, doe dat z.s.m.. 

Willeke 

 

Junioren 

Twee wedstrijden van onze junioren. Met het nodige gepuzzel wisten twee volledige teams aan te 

treden, mede dankzij de flexibiliteit van invallers en reserves. 

Allereerst vertrok Excelsior A2 naar Rotterdam voor een wedstrijd tegen NIO A1. In de slotfase wist 

NIO een nipte achterstand om te buigen in een voorsprong van 1 punt, waarna het de A2 helaas niet 

meer lukte om de gelijkmaker te maken. Er werd verloren met 11-10. 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Een snelle autorit later konden de reserves aansluiten bij Excelsior A1, dat inmiddels begonnen was 

aan de wedstrijd op Biesland tegen Fortuna A4. Tegen de gasten uit Delft-Zuid, die met een opstelling 

van 2 dames en 6 heren speelden, werd een prima eerste pot van het seizoen gespeeld. De eerste 

tekenen van het nieuwe spelletje werden zichtbaar, waarbij veel kansen werden gecreëerd. Helaas was 

de scherpte in de afronding minder, en naarmate de wedstrijd vorderde werd ook de fitheid minder zo 

aan het begin van het seizoen. Er werd nog een beroep gedaan op de reserves, waarna uiteindelijk met 

7-15 verloren werd. 

Twee bemoedigende partijen van beide teams met spel waarop verder gebouwd kan worden de 

komende week. 

 

Jeugd 

De kop is eraf! De eerste competitiezaterdag was er 1 met wisselende resultaten. Dikke overwinningen 

werden afgewisseld door grote verliespartijen. 

Zoals jullie in de opstellingen kunnen zien is de teambezetting bij de C en D teams niet ruim. Wij willen 

vragen om zo min mogelijk af te schrijven. Weet je nu al dat je er op een zaterdag tijdens de competitie 

niet bent? Meldt dit dan nu al bij de afbeladressen. Het programma is bekend: de B1 t/m F2 spelen 

iedere zaterdag tussen zaterdag 5 september en zaterdag 10 oktober. Alleen de C1 speelt niet op 10 

oktober maar op 17 oktober. Dit komt omdat jullie in een poule met 7 ploegen spelen. 17 oktober is de 

start van de Herfstvakantie in de regio midden. 

Vanaf de wedstrijden op zaterdag 5 september zijn de afbeladressen (dit jaar is het niet afbellen maar 

je kunt jezelf afmelden via een app op woensdagavond tussen 18:00-19:00): 

• B Teams: Jazz (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens) 

• C Teams: Vito (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens) 

• D Teams: Okker (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens) 

• Voor E1 t/m E5+F1+F2 naar Robert Plomp: (zie mail-uitgave Korfpraat voor 

contactgegevens) 

Zoals hierboven weergegeven: weet je nu al dat je op een zaterdag tussen 5 september en 17 oktober 

niet kunt spelen? App dit dan zo snel als mogelijk dan kunnen wij er bij de opstellingen rekening mee 

houden. 

Ben je door onvoorziene omstandigheden toch afwezig op een zaterdag en het is al woensdag 

geweest? Bel dan even naar de afbeladressen. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Spelregels en tijdsduur diverse jeugd categorieën (B t/m F) veldkorfbal: (per abuis 

stond er bij de D pupillen een tegenstrijdigheid in t.a.v. wisselen na 2 doelpunten en op 

tijd; dit is nu aangepast; er wordt nog steeds gewisseld op tijd!) 

E-jeugd F-jeugd 

1 vak 1 vak 

4 tegen 4 4 tegen 4 

Binnen 10 seconden overgooien (kijk als 

scheidsrechter wel naar de ploegen: dreigt de 10 

seconden bereikt te worden roep dan eerst nu 

overgooien!). 

Binnen 10 seconden overgooien (kijk als 

scheidsrechter wel naar de ploegen: dreigt de 10 

seconden bereikt te worden roep dan eerst nu 

overgooien!). 

Niet schieten als je wordt verdedigd Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’); na een schot 

eerst 1 keer overspelen 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? 

Dan heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te 

scoren 

Minimaal 1 meisje per team Minimaal 1 meisje per team 

  Mogelijk om SUPER speler in te zetten (als het 

verschil in stand 3 doelpunten is). 

Wedstrijd duurt 4 x 10 minuten; na 10 en 30 

minuten volgt een onderbreking van 2 minuten; 

de rust duurt maximaal 10 minuten. Voor rust 

krijgt de thuisploeg 2x de bal uit; na rust de 

uitspelende ploeg.  

Wedstrijd duurt 4 x 10 minuten; na 10 en 30 

minuten volgt een onderbreking van 2 minuten; 

de rust duurt maximaal 10 minuten. Voor rust 

krijgt de thuisploeg 2x de bal uit; na rust de 

uitspelende ploeg. 

Na afloop van de wedstrijd worden 12 

strafworpen per team genomen; deze uitslag 

wordt apart ingevoerd in het digitale 

wedstrijdformulier. 

Na afloop van de wedstrijd worden 12 

strafworpen per team genomen; deze uitslag 

wordt apart ingevoerd in het digitale 

wedstrijdformulier. 

 

B-jeugd breedtesport (B1+B2) C-jeugd breedtesport (C2, C3, C4) 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? 

Dan heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? 

Dan heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Wedstrijd duurt 2 x 30 minuten; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende 

ploeg. 

Wedstrijd duurt 2 x 25 minuten; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende 

ploeg. 

Na 2 doelpunten wordt van vak en functie 

gewisseld. 

Na 2 doelpunten wordt van vak en functie 

gewisseld. 

Heeft een jongen als meisje gespeeld of een 

meisje als jongen? Dan mag je niet in dezelfde 

wedstrijd terugkeren in jouw eigen geslacht. 

Heeft een jongen als meisje gespeeld of een 

meisje als jongen? Dan mag je niet in dezelfde 

wedstrijd terugkeren in jouw eigen geslacht. 

Er mag gespeeld worden in iedere verhouding 

jongens-meisjes. 

Er mag gespeeld worden in iedere verhouding 

jongens-meisjes. 

Aantal wissels: onbeperkt Aantal wissels: onbeperkt 
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Wedstrijdsecretariaat 

C-jeugd wedstrijdsport (C1) D-jeugd breedtesport (D1 tm D4) 

De verhoudingen tijdens de hele wedstrijd is 

altijd 4 jongens en 4 meisjes. Meisjes mogen niet 

als jongen spelen; jongens mogen niet als meisje 

spelen. 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? 

Dan heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Wedstrijd duurt 2 x 25 minuten; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende 

ploeg. 

Wedstrijd duurt 4 x 12,5 minuut; na 12,5 en 37,5 

minuut wordt van vak en functie gewisseld; na 

25 minuten wordt van functie gewisseld; de rust 

duurt maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende 

ploeg. 

Na 2 doelpunten wordt van vak en functie 

gewisseld. 

 

Er is een teamopgaaf bij het KNKV: dit houdt in 

dat je niet lager mag spelen dan C1; hoger mag 

altijd (dus wel minimaal in B1+B2). 

Er mag gespeeld worden in iedere verhouding 

jongens-meisjes. 

Aantal wissels: 8; ook terug. Aantal wissels: onbeperkt 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

zaterdag 5 september 

klasse  nr  wedstrijd  Uitslagen  

R2I 4610 Excelsior 3 - Phoenix 3 15 15 

R2K 3432 Excelsior 4 - Luno 2 16 13 

R3R 3353 Excelsior 6 - Fortuna/Delta Logistiek 5 7 14 

A-066 8354 Excelsior A1 - Fortuna/Delta Logistiek A4 7 15 

B-077 6749 Excelsior B2 - Valto B4 3 9 

C2F 8168 Excelsior C1 - Albatros C2 16 7 

C-075 5952 Excelsior C2 - Refleks C2 4 19 

C-086 5362 Excelsior C3 - OZC C1 2 10 

D-093 3945 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 12 2 

D-081 4506 Excelsior D3 - Achilles (Hg) D2 4 7 

E-136 2515 Excelsior E2 - Maassluis E3 8 10 

E-138 1566 Excelsior E3 - Avanti/Post Makelaardij E2 3 7 

F-055 742 Excelsior F1 - Dijkvogels F1 6 6 

F-059 353 Excelsior F2 - ODO F1 4 0 

klasse  nr  wedstrijd    

OKD 681 Vriendenschaar (H) 1 - Excelsior 1 13 12 

R1G 3374 Achilles (Hg) 3 - Excelsior 2 9 24 

R3Q 3440 Velocitas 3 - Excelsior 5 8 14 

S-082 9881 Eureka 1 - Excelsior 7 17 4 

S-071 9731 Reeuwijk 3 - Excelsior 8 10 3 

S-084 10429 Tempo 9 - Excelsior 9 8 8 

A-061 7600 NIO A1 - Excelsior A2 11 10 

B-072 6740 De Meervogels B2 - Excelsior B1 13 7 

C-094 5936 Phoenix C3 - Excelsior C4 1 6 

D-095 3897 Valto D2 - Excelsior D2 0 8 

D-102 3829 ONDO (G) D6 - Excelsior D4 4 2 

E-124 2475 IJsselvogels E1 - Excelsior E1 10 2 

E-146 1447 ODO E5 - Excelsior E4 1 1 

E-142 2427 Korbis E4 - Excelsior E5 6 5 

 

Wedstrijdverslagen 

Achilles 3 - Excelsior 2 

Het tweede reisde af naar Den Haag vandaag voor weer een mooie eerste competitiewedstrijd tegen 

Achilles 3. 

De eerste helft was heel tegenstrijdig. We verzaakten in het baltempo en gingen half voor de afvang 

om vervolgens weer half te verdedigen. Toch scoorden we makkelijk en stonden we bij rust dan ook 3-

11 voor. 

Gelijk na de peptalk van Kelly dat er wel wat meer pit in mocht gingen we weer van start. En ineens 

stond het dan ook 3-15 (overigens heeft niemand de 3-12 gescoord, dus die krijgt onze reserve Fabian 

op zijn naam). De tweede helft was veel beter. We gingen voor de ballen en scoorden er lekker op los. 

Ook gingen alle strafworpen, die tegenwoordig door diegene moet worden genomen die zijn kans niet 

kan nemen er allemaal in! 

De laatste 10 minuten werd het vak van Jasper, Okker, Sanne en Anouk gewisseld om de fantastische 

reserves Fabian, Dirk, Sabine en Jill G nog even te zien stralen. De eindstand was uiteindelijk 9-24. 

Reserves van 3 bedankt voor het meegaan! 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Al met al was het een erg leuke eerste wedstrijd om mee te beginnen en zijn de eerste 2 punten van dit 

seizoen binnen! 

Publiek bedankt voor het kijken! En we hopen jullie zaterdag om 14:00 weer te zien voor de eerste 

thuiswedstrijd tegen Vitesse 2. 

Groetjes, Anouk 

 

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. 

Vandaag de eerste echte wedstrijd voor de D4 waar we lang moesten wachten tot we zelf mochten 

aanvallen ondo d6 speelde de bal lang rond toen we de bal eenmaal in de aanval hadden was het wel 

snel 0-1(sanne) voor onze d4 de tweede helft verloren we een beetje de aandacht helaas verloren we 

met 4-1 ondanks het harde werken wat we zeker gedaan hebben      

Ps: Roos en Demian bedankt voor het invallen. Jullie hebben het goed gedaan.      

Vandaag eerste competitie wedstrijd tegen Valto D2. We moesten al om 9.15 uur spelen, maar de hele 

groep had er heel veel zin in. Er werd erg goed verdedigd. Ook aanvallend hadden we veel kansen. 

Eerste veel gemist. Tweede helft wel de kansen afgemaakt. 8-0 gewonnen. Mooie pot. 

Voor alle D3’ers was dit de allereerste wedstrijd in de D. Dat was de eerste helft nog heel erg wennen, 

terwijl Achilles ons aan alle kanten voorbij liep. De tweede helft ging het veel beter en wisten we ook 

vier keer te scoren. Uitslag 4-7, een prima begin voor dit nieuwe team! 

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, kortom een mooie dag om je seizoen te starten ! Dit geld al 

helemaal voor de C4 na een leuke wedstrijd met een hele hoop kansen hebben ze uit bij phoenix met 

1-6 de overwinning over de streep getrokken. Goed begin van het seizoen dus 

De D1 trekt de lijn door waar ze vorig jaar gebleven zijn, namelijk winnen. Vandaag startte de D1 

ontzettend scherp. Dit zorgde wel voor een klein dipje na 12.5 minuut. Na de rust pakten ze dit weer 

op en versloegen ze Dijkvogels met 12-2! Voor een eerste wedstrijd zijn Okker en ik dan ook zeer 

tevreden! 

De E1 had het vandaag lastig. Het was toch weer wennen een echte wedstrijd te spelen en nu een 

stapje hoger dan vorig jaar. Komende weken weer goed de basis trainen en dan komt dat weer 

helemaal goed. IJsselvogels was vandaag gewoon een maatje te groot voor ons. Helaas verloren met 

10-2. 

De E2 speelde thuis tegen Maassluis vandaag. Ze kwamen een beetje stroef op gang, maar met nog 10 

minuten op de klok stonden ze toch al 8-2 voor. Helaas in de laatste 10 minuten is er van alles gebeurd 

waardoor ze 8-10 hebben verloren. Ze waren een maatje groter dan Maassluis helaas heeft dat zich 

niet in de uitslag laten zien. We hebben een heleboel leuke dingen gezien waarmee we ook weer 

verder kunnen met de kids! 

De E3 speelde tegen Avanti, begon wat onwennig, maar groeide in de wedstrijd. Steeds meer ballen 

werden onderschept, en er werd goed verdedigd de weinige kansen die Avanti kreeg gingen er wel in, 

terwijl de E3 veel doorlopen en strafworpen miste. De uitslag werd 3-7 voor Avanti, maar als wij de 

kansen gaan afmaken gaan wij er ook veel meer scoren! 

De supertoppers van de F2 speelde vandaag hun allereerste competitiewedstrijd en ze hadden er heel 

erg veel zin in. Heel enthousiast gingen ze van start. Al snel was het 1-0 en ze bleven heel goed 

samenspelen. Het gooien en vangen ging steeds beter waardoor het 4-0 is geworden. Wat een 

toppers! Eduard en Mika hebben ook nog bij ons gespeeld, heel erg bedankt! 
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Wedstrijden 

De E5 speelde vandaag uit tegen Korbis E4. De eerste competitiewedstrijd in de E en voor Cyara zelfs 

haar allereerste echte wedstrijd. In het zonnetje werd het een heerlijke pot die gelijk op ging. Korbis 

stond bijna heel de wedstrijd één punt voor, maar de E5 bleef er voor vechten. Er werd heel leuk 

samengespeeld en het was een plezier om naar te kijken. Een paar minuten voor tijd kwam iedereen op 

stoom en schoten beide partijen samen er 5 mooie doelpunten in. Helaas schoot Korbis er in de laatste 

minuut de winnende in. 

De A2 mocht gelijk aan de bak in rotterdam tegen NIO. Aan het begin van de wedstrijd was iedereen 

nog een beetje sufjes en stonden we al redelijk snel achter. Een kleine peptalk heeft goed geholpen en 

het werd een spannende wedstrijd. Helaas scoorde NIO in de laatste paar minuten de winnende en 

gingen wij met een 11-10 verlies naar huis. Het was een spannende eerste pot en volgende week gaan 

we er gewoon weer tegenaan      

De A1 als eerste wedstrijd thuis aan de bak tegen Fortuna waar we niet mee konden scoren, wat 

resulteerde in een te grote achterstand. Je ziet dat we nog veel kunnen leren met elkaar. Ook hele 

leuke en goeie momenten gezien. Bedankt alle invallers, ook top gedaan. We gaan deze week weer 

lekker verder trainen en worden steeds sterker en fitter      
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Wedstrijden 

AFBELLEN?  (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris 

(tel.nr. in het programma). 

 

* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00.. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

Senioren-spelers Willeke 

(zie mail-uitgave 

Korfpraat voor 

contactgegevens) 

Junioren A spelers Thijs* 

Aspiranten B spelers Jazz* 

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik 

Aspiranten C spelers Vito* 

Pupillen D spelers Okker* 

Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit 

Pupillen E & F spelers Robert* 

Opstellingen 

Zaterdag 12 september 

team Opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Iris, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin Fabian G / 

Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Sander R, Wayne Jill G & Dirk na eigen wedstrijd 

3 
Isa?, Jill G, Marieke, Noa, Yara Joyce (S4) 

Dirk, Sven, Vito, Wouter K Frank (S4) 

4 
Astrid, Jacqueline, Jikke, Joyce, Lisette E, Sharmaine   

Ben, Erik vd V, Frank, Jesse, Maarten, Pim de J, Simon   

5 
Christiane?, Demi, Elke, Floor H, Floor de J,  Lotte   

Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Tim S   

6 
Femke, Gina, Hanna, Lysanne, Minoesch   

Bart, Fabian M, Joost, Kevin, Pim S, Sander d H   

7 
Danique, Linda, Lucia, ?? Marit (S8) 

Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Tim H   

8 
Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne Linda (S7) 

Job, Koen T, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N   

9 
 Annebertien, Carolien, Diana, Fleur dame A2? 

Erik, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert   

A1 
Lucia, Liekke, Sanne, Dani, Anouk   

Mark J, Mark S, Paul, Nico, Rick, Joshua    

A2 
Aniek, Yuliana, Dieuwke, Inger   

Thom, Bram, Piet, Gijs, Sander, Milan   

B1 
Angela, Cristina, Demi, Jeslyn, Lieselotte, Sara   

Angelo, Finnian, Jay, Olivier   

B2 
Eline B, Eline T, Esmee, Hayley, Maud, Maya, Renske, Ryanne   

Cas, Leo   

C1 
Fenna, Joya, Romy, Sofie Vo, Zoë   

David, Martin, Mees, Thijs   

C2 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Zonne Marlou (C4) 

Jayden, Nick, Rick   

C3 
Julieta, Linde, Merle, Sanne, Sofie P Anne (C4) 

Jasper, Justin S, Sten Thomas (C4) 

C4 
Anne, Freya, Marlou, Sofie Ve Merle (C3) 

Justin K, Olaf, Thomas, Vince Jasper (C3) 

D1 
Elize, Evi N, Nathalie, Yara   

Daniel, Demian, Jurjen, Micha AFWEZIG: Stefan   

D2 
Femke, Lisa, Lise, Mijke, Stephanie   

Björn, Marten, Tijn Anthony (E1) 

D3 
Fiene, Roemjana, Roos, Sem, Yessica Sara (E2) 

Jip, Jop, Teun   

D4 
Amber, Brigitte, Fenna, Lotte, Sanne   

Lennart, Senne, Sieme, Ties, Zian   

E1 
Evi E, Tess   

Anthony, Erik, Reinout   

E2 
Luz,  Rebecca, Sara   

Jens, Otis   

E3 
Flore, Olivia, Sanne   

Kai, Yannick   

E4 
Lola, Noa, Nora   

Daan, Ramon   

E5 
Cyara, Lieve   

Beau, Thomas, Tijs   

F1 
Dorien, Sophie, Hannah   

Eduard, Tom, Krijn   

F2 
Britt, Ezra, Imme   

Ewout, Twan, Wouter   
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Wedstrijden 

Programma 

Zaterdag 12 september 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD 1946 Excelsior 1 - ONDO (M) 1 14:00 15:30 Ronald, Ronald A. v.d. Beukel/A. Binnendijk 1K40  Wordt geregeld 

R1G 5725 Excelsior 2 - Vitesse (Ba) 2 13:00 14:00 Kelly M.C. Blauwendraat 1K40    

R3Q 2878 Excelsior 5 - DES (D) 4 10:00 11:00   scheidsrechter Excelsior 1K40    

S-082 12157 Excelsior 7 - 't Capproen 3 11:30 12:30   Willeke 1K40    

S-071 10090 Excelsior 8 - Nieuwerkerk 7 16:00 17:00 Willeke Robertjan 1K40    

S-084 9417 Excelsior 9 - Avanti/Post Makelaardij 10 11:45 12:45 Rob Elke 7aK40    

A-061 7601 Excelsior A2 - VEO A2 13:15 14:10 Wesley, Marijn Rob M 7aK40    

B-072 7050 Excelsior B1 - Vriendenschaar (B) B2 09:00 09:45 Lucia, Hessel Jordi G 1K40    

C-094 5119 Excelsior C4 - ONDO (G) C5 08:45 09:30 Kevin, Sander H Jelmer 7aK40    

D-095 4279 Excelsior D2 - ONDO (G) D3 10:45 11:30 Pauline, Elvira Simon vd B 7aK40    

D-102 4252 Excelsior D4 - Dunas D4 09:45 10:30 Johan, Marco Harrie J 7aK40    

E-124 1238 Excelsior E1 - Refleks E1 10:00 10:30 Lisette, Nicole Erik de K 2K24    

E-146 2006 Excelsior E4 - Weidevogels E2 09:00 09:30 Aniek, Inger Anouk vd L 2K24    

E-142 1068 Excelsior E5 - Fortuna/Delta Logistiek E4 11:00 11:30 Fleur Wordt geregeld 2K24    

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

R2I 2881 Weidevogels 4 - Excelsior 3 11:00 12:30 Maarten/Frank Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2aK40 zelf regelen 

R2K 2210 Weidevogels 2 - Excelsior 4 12:30 14:00   Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 zelf regelen 

R3R 3766 KVS/Maritiem 6 - Excelsior 6 15:00 16:30 Mart Cas van Dijkpark, Den Haag 1K40 zelf regelen 

A-066 8122 Nieuwerkerk A2 - Excelsior A1 10:30 12:00 Linda, Yasmin, Daan De Kleine Vink veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 1K40 Liekke, Sanne, Mark S, Nico 

B-077 6528 Dijkvogels B2 - Excelsior B2 09:45 10:45 Koen, Lotte, Pieter, Jill Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 1K40 regelt contactouder 

C2F 8140 Weidevogels C1 - Excelsior C1 09:00 10:00 Vito, Jazz Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 regelt contactouder 

C-075 5720 KVS/Maritiem C2 - Excelsior C2 11:00 12:15 Nynke, Koen Cas van Dijkpark, Den Haag 3aK40 regelt contactouder 

C-086 5174 GKV (H) C1 - Excelsior C3 12;00 13:00 Jasper, Ryan Bezuidenhoutseweg, Den Haag 
1K40 

(G) 
regelt contactouder 

D-093 3683 Phoenix D1 - Excelsior D1 10:30 11:30 Okker Van Doornenplantsoen (veld), Zoetermeer 1K40 regelt contactouder 

D-081 4247 Valto D4 - Excelsior D3 10:00 11:00 Lysanne Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 regelt contactouder 

E-136 2113 De Meervogels E3 - Excelsior E2 08:15 09:00 Iris, Marieke Vernedesportpark, Zoetermeer 1aK60 regelt contactouder 

E-138 1196 Fortuna/Delta Logistiek E2 - Excelsior E3 aw 9:00 09:30 Robert Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2b2K40 eigen gelegenheid 

F-055 547 NIO F1 - Excelsior F1 10:00 11:00 Pim  Sportveld Abeelweg, Rotterdam 1aK60 regelt contactouder 

F-059 180 ONDO (G) F3 - Excelsior F2 10:30 11:30 Astrid Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 3G (G) regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30     1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00     7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

14:00 16:45 3x Exc 5   8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

16:45 19:30 3x Exc 3   7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
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Kalenders en roosters 

Trainingstijden veld 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het 3e veld 

  maandag dinsdag woensdag donderdag   

  Kunstgras A Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C DES Kunstgras A Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C   

18.00-19.00  C1, 

E1 t/m E5 

D1, D2, 

F1 / F2 
D3, D4 C3, C4 

 

C1, 

E1 t/m E5 

D1, D2, 

F1 / F2 

D3, D4 

(1/2e  VELD) 
18.00-19.00 

 

 

 

19.00-19.15 

 

S3, S6 

 

A1, A2 

  

S3, 

A1 

A2 B1, C1, C2 B2, C3, C4 

19.00-19.15 

19:15-19:30 

B1, B2 C1, C2 

 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 

20:30-21:00 

S1 / S2 

S7/S8, S9 

  

S1 / S2 

S5 

/S6 

 
20:30-21:00 

   

21.00-21.30 

      
21.00-21.30 

      

21:30-22:00 

       

21:30-22:00  
       

 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

Bij de redactie onbekend Bij de redactie onbekend Bij de redactie onbekend Bij de redactie onbekend 

    

    
 

 

Trainingen 
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Kalenders en roosters 

Helden van de week/Filmen Excelsior 1 

datum wedstrijd aanvang wedstrijd filmen eigen wedstrijd aanwezig 

12-9-2020 
Excelsior 2 - Vitesse 2 14.00 A1 Nieuwerkerk: 12:00 13:45 

Excelsior 1 - ONDO (M) 1 15.30 A1 Nieuwerkerk: 12:00  

      

3-10-2020 
Excelsior 2 - Veo 3 14.00 B2 Thuis: 11.45 13:45 

Excelsior 1 - SDO 1 15.30 B2 Thuis: 11.45  

      

10-10-2020 
Excelsior 2 - Albatros 2 14.00 A2 Thuis: 11.45 13:45 

Excelsior 1 - DOS 1 15.30 A2 Thuis: 11.45  

      

24-10-2020 
Excelsior 2 - Achilles 3 14.00 B1 Vrij 13:45 

Excelsior 1 - Vriendenschaar 1 15.30 B1 Vrij  
 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team 

4 september Excelsior 5 

11 september Excelsior 8 

18 september Excelsior 7 

25 september Excelsior 6 

2 oktober Excelsior 4 

9 oktober Excelsior 3 

16 oktober Excelsior 2 

23 oktober Excelsior 1 

 

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 vuilniszakken 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 

 

 

Kalenders en roosters 

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

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

tel.nr. in mail-uitgave Korfpraat 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: 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 – 261 19 25 

WEBSITE  

Site: http://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: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marco van der 

Linden, Sabine Nolet 

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 

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 

11-09-2020 Activiteit A1 

12-09-2020 Veldcompetitie speelronde 2 

19-09-2020 Veldcompetitie speelronde 3 

26-09-2020 Veldcompetitie speelronde 4 

03-10-2020 Veldcompetitie speelronde 5 

10-10-2020 Veldcompetitie speelronde 6 

17-10-2020 Veldcompetitie speelronde 7 

24-10-2020 Veldcompetitie speelronde 8 

21-11-2020 Zaalcompetitie speelronde 1 

28-11-2020 Zaalcompetitie speelronde 2 

05-12-2020 Zaalcompetitie speelronde 3 

12-12-2020 Zaalcompetitie speelronde 4 

09-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 5 

16-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 6 

23-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 7 

30-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 8 

06-02-2021 Zaalcompetitie speelronde 9 

13-02-2021 Zaalcompetitie speelronde 10 

06-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 11 

13-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 12 

20-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 13 

27-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 14 

17-04-2021 Veldcompetitie speelronde 9 

24-04-2021 Veldcompetitie speelronde 10 

15-05-2021 Veldcompetitie speelronde 11 

29-05-2021 Veldcompetitie speelronde 12 

05-06-2021 Veldcompetitie speelronde 13 

12-06-2021 Veldcompetitie speelronde 14 

 

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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