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Aspiranten en pupillentoernooi 

zaterdag 4 september 

Op zaterdag 4 september organiseren wij voor de vijftiende maal een aspiranten en pupillentoernooi 

bij oa Excelsior. Het toernooi duurt van 9:00 tm 12:15. Omdat het rugbyveld door de rugby zelf 

gebruikt zal worden en nog niet helemaal duidelijk is welke RIVM coronaregels dan van kracht zijn, zal 

het toernooi op meerdere locaties worden gespeeld. De B, C en F teams zullen spelen op ons sportpark 

Biesland; de D zal spelen bij Valto in De Lier en de E zal spelen in Maasdijk bij Dijkvogels. Er wordt 

gestreefd om in iedere poule een vijfkamp te spelen. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters, bardiensten, coaches nodig. Als iedereen een aantal 

wedstrijden fluit dan is de belasting voor de anderen minder. Het toernooi wordt door oa Excelsior 

georganiseerd. 

De verenigingen Excelsior, DES, Valto, Dijkvogels, Phoenix, Weidevogels, Nieuwerkerk en Fortuna 

hebben zich ingeschreven met onderstaande teams. Wij zijn nog op zoek naar tegenstanders in de B en 

C (beide 1 team), E (2 teams) en F categorie (1 team). VEO heeft reeds interesse getoond maar nog niet 

definitief antwoord gegeven. 

Excelsior B1 DES B1 Valto B2 Phoenix B1 Fortuna B4 Dijkvogels B1 

Excelsior B2 DES C1 Valto B3 Phoenix B2 Fortuna C3 Dijkvogels B2 

Excelsior B3 DES D1 Valto B4 Phoenix B3 Fortuna D3 Dijkvogels C1 

Excelsior C1 DES E1 Valto C2 Phoenix C1 Fortuna D4 Dijkvogels C2 

Excelsior C2 DES F1 Valto C3 Phoenix C2 Fortuna 4x E  Dijkvogels D1 

Excelsior C3 DES F2 Valto C4 Phoenix C3 Fortuna 4x E  Dijkvogels E1 

Excelsior D1   Valto D1 Phoenix C4 Fortuna 4x E  Dijkvogels E2 

Excelsior D2   Valto D2 Phoenix D1 Fortuna 4x E Dijkvogels E3 

Excelsior D3   Valto D3 Phoenix D2 Fortuna F3 Dijkvogels F1 

Excelsior D4   Valto D4 Phoenix E1    

Excelsior E1   Valto D5 Phoenix E2  Nieuwerkerk B4 

Excelsior E2   Valto E1 Phoenix F1     

Excelsior E3   Valto E2     Weidevogels D2 

Excelsior F1   Valto E3       

Excelsior F2   Valto E4     VEO? 

    Valto E5      

    Valto F1       

    Valto F2       

 

De volgende scheidsrechters zullen wij indelen: 

Anouk de V Simon vd B Bernice Dani 

Bertjan B Elke  Cynthia Bram 

Merit Floor H Lucia Gijs 

Noa Lex Hessel Joshua 

Sanne Jeroen Jordi Mark S 

Fabian G Femke Mark J Milan 

Jasper Gina Sander van V Nico 

Jelmer Hanna Ties Olivier 

Praatjes en mededelingen 
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Jop Lysanne Tim Paul 

Rik Minoesch Marit Piet 

Sven Bart Wesley N Rick H 

Tjarko Daan Annebertien Piet E 

Wayne Kevin Erik de K Robertjan 

Jill K Pim S Harrie Jos van V 

Fabian M Sander de H Rob M  Micke 

Joost Anouk Aniek  Robin vd K 

Bij het indelen van de te fluiten wedstrijden zal rekening worden gehouden met het team of 

selectiegroep waar je komend seizoen in zal gaan spelen. Er is zaterdag 4 september ook een 

oefenprogramma voor alle senioren en junioren. 

Weet je nu al dat je zaterdag 4 september niet kunt fluiten? Meldt dit dan nu al zodat wij er bij de 

definitieve indeling rekening mee kunnen houden. Begint jouw voornaam met de letters A tm J? Dan 

kun jij je afmelden bij Erik de Koning (....) of per email: penningmeester@ckv-excelsior.nl . Begint jouw 

voornaam met de letters K tm Z? Dan kun jij je afmelden bij Nicole Buis per email: nicolebuis@ckv-

excelsior.nl . 

Doe dit dan zo snel mogelijk en laat het niet aankomen op vrijdag 3 september! 

Er zal ook weer EHBO aanwezig zijn en onze omroeper Rob, het secretariaat bestaande uit de 3 

vrienden Erik, Nathan en Lars, de kantinecommissie olv Henk, Ge en Caro en geluidsman Jacob hebben 

ook zaterdag 4 september vrij gehouden in de agenda! Toezicht op de velden is dit jaar in handen van 

Fleur. 

Alvast een prettige vakantie en tot zaterdag 4 september! 

Bericht van de technische commissie 

De laatste training van het huidige seizoen is voor de meeste senioren inmiddels geweest. De selectie 

eindigt het eerste deel van de voorbereiding op donderdag 1 juli.  Daarna is het voor de senioren  

mogelijk gedurende de zomer op donderdag facultatief (eigen invulling) te trainen.  

Het tweede deel van de voorbereiding voor het nieuwe seizoen begint voor de selectie op dinsdag 17 

augustus. De overige senioren teams en de junioren starten op dinsdag 24 augustus.  

Mocht er in de komende weken meer informatie komen over de start van de competitie brengen wij 

jullie zo snel mogelijk op de hoogte.  

En verder in deze korfpraat staat het schema voor de oefenwedstrijden. De tijden moeten nog met de 

tegenstanders worden afgesproken maar om alvast rekening mee te houden.  

Namens de technische commissie, 

Nelleke 

mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:nicolebuis@ckv-excelsior.nl
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Jeugd-TC 

Wauw wat was dat een gave afsluiter afgelopen zaterdag. 

Wat is het heerlijk om weer zoveel lachende gezichtjes op het sportveld te zien. 

Nieuwe ouders die net bij de vereniging zijn gekomen die zo leuk worden opgenomen in onze 

Excelsior familie daar krijgen wij een heel trots gevoel van. 

Bij de kinderen was de buikglijbaan wel de echte favoriet die zelfs in de regen goed werd benut, want 

ja je bent toch al nat. 

Dan even terug naar de laatste informatie over de competitie. 

Na de afgelopen mini competities van de van afgelopen weken is het aparte seizoen 2020-2021 

definitief afgesloten en gaan wij weer kijken naar het seizoen 2021-2022, waarbij we  in september 

hopelijk weer kunnen gaan beginnen met de competitie. 

Goed nieuws voor Excelsior B3, want daar hebben we de afgelopen weken een trainer voor gevonden. 

Yara gaat de B3 komend seizoen trainen geven en ook coachen. We gaan nog wel op zoek naar 

iemand naast Yara. 

Voor de B2 ook leuk nieuws te melden. Daar hebben we een deel van de vacature ingevuld. Emily gaat 

jullie 1x in de 2 weken coachen en samen met haar zus Sharmaine zal Emily 1x per week trainen geven 

aan de B2. 

We zijn nog steeds op zoek zijn naar trainers bij de B, D en de E, dus zit je in het zonnetje aan een 

cocktail of een biertje en je denkt JA ik wil toch wat doen laat het ons weten, alleen SAMEN kunnen we 

een vereniging zijn 

Trainingen 

De eerste training in augustus zal zijn op dinsdag 24 augustus. De trainingstijden voor deze dinsdag 24 

augustus zijn: 

 ▪ D-, E- en F-teams: van 18:00-19:00 

 ▪ B- en C-teams: van 19:00-20:00  

De trainingsdagen zijn zoals jullie gewend in ieder geval op dinsdag en donderdag. 

Oefenwedstrijden 

Op zaterdag 4 september zal door CKV Excelsior alweer voor de 15e keer het jeugdtoernooi worden 

gehouden o.a Sportpark Biesland. I.v.m. de RIVM-maatregelen zullen we dit toernooi weer verspreiden 

bij diverse verenigingen.  

Het toernooi is in ieder geval voor alle B t/m F teams.  

De planning is dat het toernooi duurt van 8:30-13:15.  

 

Weet je nu al dat je zaterdag 4 september niet kunt spelen?  

Meldt het dan alvast bij:  

Aspiranten B: Jazz & Vito Heemskerk 

Aspiranten C: Okker van Batenburg 

Pupillen D: Robert Plomp 

Pupillen E & F:  Nicole Buis 

Dan wensen wij van de JeugdTC iedereen een hele fijne zomervakantie en hopen dat iedereen kan 

genieten van een “zo normaal mogelijke” zomer en na de vakantie weer goed uitgerust en vol energie 

aan het nieuwe seizoen kan starten. 

Tot 24 augustus op de 1ste training van het nieuwe seizoen. 

Jazz, Lisette, Nicole, Okker & Vito 
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Pinguïn-/peutertraining  

De pinguïns en peuters trainen altijd op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerste training na de 

zomervakantie zal zijn op zaterdag 4 september. 

 

Nieuwe hoodies 

 



 

 

 

C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 27 juni 2021 7 

Praatjes en mededelingen 

Zomerkamp 
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Wedstrijdverslagen 

Excelsior C1 – Maassluis C1 

We moesten heel vroeg uit bed want we moesten om 9:00 verzamelen. We speelde tegen Maassluis 

C1. 

We gingen even warmlopen en schieten en toen begonnen we. In de eerste helft gingen we heel goed 

van start en hadden we 4 doelpunten gemaakt. Het ging super goed met verdedigen. In het aanvalsvak 

iets minder want we maakten ze niet goed af. In de rust stond het 4-2. De tweede helft ging het wat 

minder we kregen veel doelpunten tegen. Ze waren dus in de tweede helft wat beter en uiteindelijk 

hadden we met 5-10 verloren. Maar het was wel een leuke wedstrijd. 

Groetjes, 

Demian 

 

 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches/trainers van de jeugd blikken de coaches terug op de wedstrijden. 

De B1 speelde vandaag tegen Phoenix B1. Het was een lastige wedstrijd waarin we wel steeds de 

betere ploeg waren, helaas konden dat niet laten zien op het scorebord. Gelukkig kregen we 

uiteindelijk het verdiende loon na het harde werken en kwamen we in de tweede helft op voorsprong! 

Deze hebben we niet meer weggeven waardoor we wonnen met 5-6! Al met al erg goed gespeeld en 

na de zomer aan de slag met afronden! 

 

De B2 toonde vandaag karakter door te vechten voor onze doelpunten. De motivatie van sommige 

spelers was echt een genot. Helaas niet gewonnen van de B1 van onze buren, maar nu genieten van de 

vakantie en volgend seizoen weer "lekker met de meiden worteltaart" er tegenaan. 

 

Vandaag moest de B3 tegen Valto B4. Aan de voorgaande uitslagen van Valto te zien was het een 

scorende ploeg. Helaas was dit vandaag ook het geval. Het was een moeilijke ploeg om te verdedigen. 

Maar onze aanvallen bestonden uit snel rondspelen, tempo maken en veel bewegen waardoor we 

mooie kansen konden creëren. Jammer genoeg door deze wedstrijd niet 3 keer gewonnen, maar wel 

hartstikke hard gewerkt! Ik ben trots op de toppers van de B3! 

 

De C2 had er zin in vandaag. We moesten tegen de koploper en zelf nog geen winstpartij gehad maar 

wel goede wedstrijden gespeeld.  Nu gingen we ervoor en hoe! Wat een vechtlust. RWA wist niet wat 

ze overkwam. Mooie aanvallen en verdedigend alles op slot. Een mooie afsluiting met winst voor de C2 

met 11-8! Fijne zomer! 

 

In de minicompetitie van de afgelopen weken is D1 ingedeeld in een pittige poule. Na twee fikse 

nederlagen stond vandaag de uitwedstrijd tegen Phoenix op het programma. De D1, onder leiding van 

inval-coach Lysanne, reisde vol enthousiasme en goede moed af naar Zoetermeer. 

Op Rob na was het team compleet. Demian nam zijn plekje in. Hij maakte al vroeg in de wedstrijd het 

eerste punt voor Excelsior. Phoenix was in de eerste helft van de wedstrijd echter duidelijk de betere en 

schoot de ene na de andere bal in het mandje. Excelsior liet soms goed en vlot overspelen zien en 

onderschepte ook wel ballen of ving ze goed af, maar meer dan af en toe een kans zat er niet in. Met 

een achterstand van 7-1 gingen ze de rust in. 

Wedstrijden 
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Na de rust scoorde Phoenix nog een paar ballen, maar wist Excelsior door goed samenspel de 

verdediging van Phoenix ook vaker te kraken, waardoor ze meer kansen kregen om de bal in de korf te 

gooien. En dat deden ze! Jip, Demian, Roos, Teun en Yessica gooiden er achter elkaar in totaal 8 ballen 

in. 

De wedstrijd eindigde met een publiekswissel voor Teun, die het team gaat verlaten omdat hij gaat 

verhuizen. En nog een punt voor Phoenix. Het werd 13-9. 

Met een goede tweede helft was dit voor de D1 een mooi einde van deze minicompetitie! 

De ouders langs de lijn vonden het een feestje om weer te mogen kijken. Op naar een veelbelovend 

nieuw seizoen! 

 

En deze asjeblieft ook nog van vorige week een prachtig verslag: 

De D1 trof op het thuisveld de Avanti D1 uit Pijnacker, leuk detail, deze ploeg is op de fiets naar Delft 

gekomen. Het is pas de 2e wedstrijd van dit jonge nieuwe D1 team. De jongens en meiden hadden een 

zware klus aan Avanti, complimenten dat zij de hele wedstrijd hun best hebben gedaan! 

Ondanks het verlies ging het de tweede helft toch beter, het verdedigen was lastig maar een aantal 

keren zag de scheidsrechter dat de armen er goed bij waren en kreeg Excelsior de bal mee. Ook met 

vangen en gooien zagen we soms leuke combinaties. 

Het was een sportieve ochtend met elkaar, het was genieten langs de lijn.  

Wist u dat er bij dit leuke team een vacature is naast Marieke om te trainen & coachen? Neem gerust 

contact op! 

Tot de volgende wedstrijd wij houden u op de hoogte          

 

De D3 speelde midden op de dag een leuke wedstrijd tegen Valto. Als de spelers rustig en beheerst 

spelen krijgen ze mooie kansen die beheerst afgemaakt worden. De vaart raakte er bij het warmer 

worden een beetje uit, maar met de 7-3 overwinning sloot de D3 deze mini-competitie af op een 

keurige 2e plaats! 

 

Ondo D6 - Excelsior D4 was een heerlijke pot. Lekker om te zien dat deze supertalenten plezier hebben 

in het spel, heerlijk dat ze dat ook met elkaar hebben en net dát ene stapje extra voor elkaar willen 

lopen. 

Met een goed gevoel gaan we de zomerstop in om in augustus weer lekker bij elkaar te komen. 

ow, de uitslag was 1 - 9. 

Fijne zomer en tot in augustus! 

 

Topfit begon de E2 aan de wedstrijd tegen ONDO. Ze hadden er enorm zin in en dat was te zien. Met 

100% werd er voor iedere bal gestreden. Het spel ging enorm vlot met heel veel counters beide kanten 

op. ONDO was beter in de afronding van de kansen en liep zo snel uit naar 6-0. De E2 gaf niet op en 

bleef hun uiterste best doen. Uiteindelijk werd al het harde werk beloond met een doelpunt, wat 

gevierd werd met een ijsje!         

De einduitslag werd 11-1 

 

Zo dat was de laatste wedstrijd van de E3 voor dit seizoen en we sluiten het af in stijl! 4-1 winnen tegen 

het altijd lastige Odo is natuurlijk niet niks. De E3 heeft een prima wedstrijd neergezet met mooie 
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onderscheppingen, snel bal spel, hard werken en natuurlijk scoren!. Goed gedaan E3! En nu lekker 

vakantie!!            gr Sten en Renzo 

 

Wat een wedstrijd was dit zeg voor de F1. Achter gestaan, gelijk, voor gestaan, weer gelijk, weer achter 

en uiteindelijk weer gelijk. Wat hebben ze keihard geknokt. Wat hebben ze een hoop ballen 

onderschept, wat hebben ze gied verdedigd en wat hebben wij een aantal prachtige team doelpunten 

gemaakt (de bal snel overgooien naar elkaar en zoeken naar de vrij speler om zo te scoren. Was echt 

heel cool. De wedstrijd eindigde in 9-9. Hierdoor heeft de F1 2 wedstrijden gewonnen en 1 

gelijkgespeeld. Een super prestatie. Iedereen veel plezier vanmiddag en alvast een fijne vakantie en tot 

in augustus            

 

De F2 mocht tegen Valto F2 spelen, een gelijkwaardige tegenstander. Ze hebben heel veel kansen 

gecreëerd en heel hard verdedigd. Het stond lang 1-0. Toch kwam Valto langszij naar 1-3. Door nog 

extra door te zetten is het uiteindelijk 2-3 geworden. Heel goed gedaan allemaal! 
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Programma 

Oefenprogramma veld 

Zaterdag Uit   Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

21-8-2021 ZKV 1 (3-kamp) Excelsior 1 11.00 (bij ZKV) 14.00 en 16.00 Ronald en Ronald N.V.T. Sportlaan 1, 1508 DZ Zaandam 

21-8-2021 ZKV 2 (3-kamp) Excelsior 2 11.00 (bij ZKV) 13.00 en 15.00 Kelly N.V.T. Sportlaan 1, 1508 DZ Zaandam 

Zaterdag Thuis   Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

28-8-2021 Excelsior 1 Merwede 1 14.30 16.00 Ronald en Ronald Nog regelen Hoofdveld 

28-8-2021 Excelsior 2 Merwede 2 13.30 14.30 Kelly Nog regelen Hoofdveld 

28-8-2021 Excelsior 4 Merwede 3 12.30 13.00 Wesley Toet Nog regelen Hoofdveld 

Dinsdag Uit   Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

31-8-2021 Sporting Delta 1 Excelsior 1 N.T.B. Niet bekend Ronald en Ronald N.V.T. Sportcomplex Gravensingel, Gravensingel 118, Dordrecht 

31-8-2021 Sporting Delta 2 Excelsior 2 N.T.B. Niet bekend Kelly N.V.T. Sportcomplex Gravensingel, Gravensingel 118, Dordrecht 

Zaterdag Thuis   Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

4-9-2021 Excelsior 4 Sporting Delta 3 13.00 13.30 Wesley Toet Nog regelen Hoofdveld 

4-9-2021 Excelsior 5 IJsselvogels 3 13.00 13.30 Zelf Nog regelen B-veld 

4-9-2021 Excelsior 6 IJsselvogels 4 14.30 15.00 Zelf Nog regelen Hoofdveld 

4-9-2021 Excelsior 8 Twist 5 14.30 15.00 Willeke Nog regelen B-veld 

Zaterdag Uit   Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

4-9-2021 Meervogels 1 (4-kamp) Excelsior 1 11.00 (bij Meervogels) Niet bekend Ronald en Ronald N.V.T. Vernède Sportpark, Dr. J. W. Paltelaan, 2712 PW Zoetermeer 

4-9-2021 Meervogels 2 (4-kamp) Excelsior 2 11.00 (bij Meervogels) Niet bekend Kelly N.V.T. Vernède Sportpark, Dr. J. W. Paltelaan, 2712 PW Zoetermeer 

4-9-2021 KCC 5 Excelsior 3 10.45 11.45 Linda en Ryan N.V.T. Capelseweg 39a, 2907 XA Capelle aan den IJssel 

4-9-2021 Nikantes 3 Excelsior 7 N.T.B. Niet bekend Zelf N.V.T. Botreep 10, 3192 PD Hoogvliet Rotterdam 

4-9-2021 Maassluis 6 Excelsior 9 13.30 14.30 Rob Baks N.V.T. Wipperspark 1-B, 3141 RA Maassluis 

4-9-2021 ODO A1 Excelsior A1 N.T.B. Niet bekend Yasmin  N.V.T. Baanderheer 20, 3155 NA Maasland 

4-9-2021 ODO A2 Excelsior A2 N.T.B. Niet bekend ? N.V.T. Baanderheer 20, 3155 NA Maasland 
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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 

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, Marit Nieuwerf, Sabine Nolet 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

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 
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