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Woord van de redactie 

Door Juan 

Een regenvolle zondag in de herfst van 2013. Vrouw en kind maken zich op om naar een concert van K3 te gaan. En 

daar vandaag het nieuws berichtte dat Josje voorlopig geen behoefte heeft aan een man, ziet de redacteur verder 

geen reden om vrouw en kind hierin te vergezellen ;) 

De koffie pruttelt nagenoeg onafgebroken (met dank aan dezelfde vrouw en kind… wat heb ik toch een geluk!), geen 

afspraken in ’t verschiet, kortom, de redacteur ervaart de ideale omstandigheden om de Korfpraat in elkaar te 

hatseflatsen. Dan druppelt langzaamaan de kopij binnen. Zoals eerder opgebiecht, leest de redacteur alle stukjes. Op 

een digitaal kladblok noteert de redacteur welke stukjes hem bekoren en daarom extra aandacht verdienen in zijn 

voorwoord (in eigen term: een plusje). Om 15:00 – sluitingstijd van het inleveren van kopij – telt de redacteur het 

aantal plusjes. Daarna telt hij het aantal ingeleverde stukjes. En wat blijkt (jullie voelen hem al), beide totalen zijn 

gelijk!  

 

Uiteraard is bovenstaande enigszins overdreven beschreven (dat van K3 en Josje klopt trouwens wel…). Wat ik 

hiermee beoog te zeggen, is dat de Korfpraat in al zijn facetten de moeite waard is om te lezen. Individuele 

inspanningen van waaruit een collectief resultaat ontstaat. Voor óns, door hén. Elke week weer zijn er Excelsioranen 

(ik heb in het 75-jaar-jubileumboek gelezen dat ons’ “soort” zo heet) die zich opwerpen om bij te dragen aan een 

informatieve, leesplezierige Korfpraat. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om hen/jullie daarvoor te 

bedanken. En tegelijkertijd verfoei (  <- smiley <- meen ik dus niet serieus) ik hen/jullie, omdat ik door de vele 

ingezonden kopij een derde uitgave – naast de e-mail- en site-versie – in het leven heb moeten roepen, te weten de 

papieren versie (zie mijn woord vooraf in KP 08-2013). Foei!... maar met een glimlach  

 

De stukjes die ik deze week extra onder de aandacht wil brengen, zijn: 

▪ Oefenwedstrijden B t/m F komende zaterdag op 19 oktober. Laat weten als je niet kan/komt/kunt! 

▪ Cursus AED. Meld je aan voor een vaardigheid die het verschil kan betekenen. 

▪ VriendenLoterij. De selectie zet zich in voor het goede doel. Hoe kan dit nog meer aangeprezen worden!? 

▪ Wijnproeverij. Ook een Excelsioraan van 18+ (of is het tegenwoordig 21+?) moet zich kunnen ontspannen. Daar 

weten de wijnbrouwers wel raad mee! 

▪ Toegevoegde activiteiten (geel gemarkeerd) in de activiteitenkalender. 

En lees ook vooral de wedstrijdverslagen! Voel de drive, de passie, de energie waarmee de spelers en coaches hun 

wedstrijd injecteren! Om daarmee uiteindelijk het ultieme doel te bereiken… het balletje in de mand. 

 

Tot slot, volgende week presenteert de Korfpraat een nieuwe rubriek. Het is nog een verrassing, maar geloof mijn 

woorden dat het meer dan de moeite waard is om in spanning voor de digitale/analoge brievenbus te wachten. Een 

tipje van de sluier: het heeft alles te maken met de leer van de drie C’s: contact, communicatie en coëxistentie! 

 

  

http://www.nu.nl/achterklap/3600530/josje-huisman-laat-liefde-even.html
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AED cursus 

AED cursus 

23 oktober 2013 
 

Oproep: Ben je vaak op de vereniging, laat weten of je de AED wilt leren bedienen?  

Een Automatische Externe Defibrillator, of te wel AED, is een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een 

hartstilstand. Op veel plekken in Nederland zijn AED's te vinden, zo ook in de kantine bij Excelsior (achter de bar).  

In principe mag iedereen een AED gebruiken. Ook als je nog nooit een cursus hebt gevolgd. Nederland kent geen 

wettelijke bezwaren. 

 

Uit onderzoek blijkt dat ook ongetrainde mensen een AED succesvol in kunnen zetten. Het heeft dus altijd zin. Maar 

een training verhoogt de kans op succes wel aanzienlijk. 

Dat heeft vooral te maken met de snelheid van handelen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Als je ter plekke 

de instructies moet lezen en begrijpen, gaan er veel kostbare minuten verloren. 

 

Leer de AED bedienen tijdens een cursus op woensdagavond 23 oktober in de kantine van het clubgebouw. De 

cursus begint om 19.30 uur. 

Tijdens deze cursus leer je hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Je krijgt praktische oefeningen om de 

reanimatiestappen onder de knie te krijgen. Dit gebeurt met een oefenpop en een AED-trainer. 

Opgeven kan bij Nicole Buis via niccie84@hotmail.com. Het aantal plaatsen is beperkt, zodat er door iedereen 

voldoende geoefend kan worden.  

Met name als je vaak op de vereniging te vinden bent en je niet weet hoe de AED bediend moet worden, vragen wij 

je te reageren. 

 

VriendenLoterij 

 

mailto:niccie84@hotmail.com
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Op 17 oktober in de avond gaat de selectie je bellen! 

We gaan proberen zoveel mogelijk loten van de VriendenLoterij te verkopen voor Excelsior. Een lot kost €11. Van 

ieder lot gaat iedere trekking €5,50 naar de club. Een heel jaar meespelen met honderd loten levert Excelsior maar 

liefst €7.700 op! Het eerste doel is geld in te zamelen voor een nieuwe geluidsinstallatie. 

Met de VriendenLoterij zijn mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is maar liefst 1 miljoen euro! 

Wil je niet gebeld worden, stuur dan een mail naar Nicole Buis, niccie84@hotmail.com. 

 

Wijnproeverij 

Door Piet Ekelmans 

Zoals de afgelopen jaren te doen gebruikelijk organiseer ik – in belangrijke samenwerking met PLUS / Martin Panis – 

Excelsior’s wijnproeverij. We kijken daarmee uit naar het “tweede” komende feest, om met de woorden van mijn 

oudste kleinzoon te spreken. Die ziet namelijk in zijn zonnige kortetermijnverschiet: het Sinterklaasfeest, het 

Kerstfeest én – niet in het minst – als derde zijn verjaardagsfeest. Kortom, we bereiden ons met deze proeverij voor 

op het komende Kerstfeest. Een in mijn ogen belangrijk feest om met familie en vrienden te vieren met als belangrijk 

onderdeel daarin het gezamenlijke kerstdiner. Dat moet toch feestelijk zijn? Wat is er dan mooier om die maaltijd – 

ongeacht wat je eet, van stamppot tot wild – te larderen met passende wijnen. Tenslotte deed recent een voor mij 

onbekende Italiaan de belangrijke uitspraak: “een maaltijd zonder wijn is als voetbal zonder bal”. Of woorden van 

gelijke strekking. 

Om wijn en spijs passend te maken wordt de wijnproeverij gehouden, en wel op vrijdagavond 15 november 2013; 

aanvang 19.30 uur in ons clubhuis ’t Veld. Ik roep een ieder op die hiervoor belangstelling heeft zich tijdig in te 

schrijven, want ook hier geldt: vol is vol. De eerste aanmeldingen komen al binnen, dus haast u langzaam edoch 

haast u. Bijdrage: € 5 p/p. 

Ook dit jaar maakt PLUS / Martin Panis het weer mogelijk op deze avond wijnen te kopen met een aangename 

korting. Ik hoop je in ieder geval dan te mogen ontmoeten. 

 

Votre connaisseur du vin et déjà à  votre santé, 

Piet Ekelmans 

P.ekelmans@ziggo.nl 

mailto:niccie84@hotmail.com
mailto:P.ekelmans@ziggo.nl
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Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Als zaterdagsporters hadden we afgelopen zaterdag wel een onvoorstelbaar geluk met het weer. Na een vrijdag 

waarop het geen minuut droog was, en nu weer een zondag met stromende regen, was het zonnig en bijna warm 

weer op de 12e oktober 2013. En het was voor niet minder dan 4 van de 6 seniorenteams een uitwisseling met De 

Meervogels ploegen. 

Excelsior 5 speelde uit in Zoetermeer tegen De Meervogels 5 met Mario en Jörgen als invallers, en wist na een 

matige eerste helft in de tweede helft wel sterk terug te komen. Helaas lukte het niet om punten te halen want het 

werd een 14-10 overwinning voor de thuisploeg. 

Het 5e was op de dinsdagavond daarvoor al helemaal naar Mijdrecht gereden voor de verplaatste wedstrijd tegen 

Atlantis 4, met voor deze wedstrijd Jörgen, Nathan en Erik de K. als invallers. Helaas werden er te veel kansen gemist 

om aanspraak te maken op punten. Atlantis won met 15-8. 

Zaterdag speelde op Biesland als eerste Excelsior 2 tegen De Meervogels 2, en dat leverde – eindelijk – de eerste 2 

punten op voor het 2e. Na een spannende wedstrijd was de winst met 14-13 voor het Excelsior 2.  

Excelsior 1 kwam in de eerste helft op een kleine achterstand tegen De Meervogels 1 maar wist die door hard 

werken bij 9-9 weer gelijk te trekken. Helaas was het daarna weer snel 9-12 en kostte het (te) veel energie om die 

tegenslag te verwerken, waardoor De Meervogels uiteindelijk vrij gemakkelijk uitliep naar een 14-19 overwinning. 

Als laatste mocht Excelsior 6 het veld in tegen De Meervogels 8. Marlise, Marieke en Rachelle waren deze week de 

invalsters. In een hele leuke wedstrijd in behoorlijk hoog tempo liep het 6e in de eerste helft al uit naar een 

voorsprong van 5 punten, en het gaf die deze week ook niet meer uit handen. Dus pakte Excelsior de winst met 15-

10. 

Excelsior 3 kwam in Vlaardingen tegen Vlaardingen 2 in het begin ruim op voorsprong, en leek deze ploeg op nul 

punten te kunnen houden. Een paar onnodige foutjes in de verdediging bracht de thuisploeg terug in de wedstrijd en 

in een hele spannende eindfase stond bij het eindsignaal helaas een 13-13 stand op het scorebord.  

Excelsior 4 had aan het eind van de middag in Pijnacker geen kind aan Avanti 5. Met Corinne en Jörgen als extra op 

de reservebank werd het een hele dikke overwinning met 12-24. 

Al met al was dit de laatste zaterdag van 2013 met een vol programma veldwedstrijden. Er zijn nu nog 3 

veldwedstrijden te spelen: op donderdag 17 oktober Dijkvogels 3 – Excelsior 4, en aanstaande zaterdag spelen 

Excelsior 5 en 6 nog hun laatste veldwedstrijd. En dan gaan we allemaal lekker de zaal weer in. Volgende week een 

overzichtje met de tussenstanden etcetera. 

 

Overgang naar de zaal 

In de Haagse Korfbaldagen speelt Excelsior 1 in een poule van 3 met KVS en Sporting Trigon, Op zaterdag 26 oktober 

staat al de eerste wedstrijd van Excelsior gepland, tegen KVS, met op maandag 28 oktober de 2e wedstrijd, tegen 

Sporting Trigon. 

Op die maandag speelt Excelsior 3 om 20.15 uur in de Wippolderhal een oefenwedstrijd tegen KCC/Delta Logistiek 5. 

Zaterdag 2 november zijn voor alle seniorenteams oefenwedstrijden georganiseerd. En op zaterdag 9 november 

begint dan de zaalcompetitie. 

De eerste zaaltraining van de eerste selectie is op maandag 21 oktober, om 20.00 uur in de Wippolderhal; de eerste 

zaaltraining van Excelsior 3 op donderdag 24 oktober, om 19.30 uur in de Buitenhof. 

De zaaltraining voor alle andere teams gaan van start met ingang van maandag 28 oktober. 



Commissies 
 
Het KNKV is nog bezig met het afronden van het zaalprogramma; dit zal nog zeker een week op zich laten wachten. 

Daarna gaan we er intern weer een mooi compleet Excelsior zaalprogramma van maken. Hopelijk kunnen we dat het 

weekeinde van 2/3 november uitbrengen, want de zaalcompetitie begint dus op 9 november. 
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Juniorencommissie 

Kampioenen 

De junioren sluiten het veldseizoen af met 2 kampioenen. De A2 en A3 hebben zaterdag deze titel binnen gehaald. 

Hoe dit verlopen is, kunnen jullie in de verslagen lezen. Alle spelers van harte gefeliciteerd en natuurlijk ook de 

coaches Robert-Jan, Simon v.d. Berg, Mario en Bob. 

 

Oefenwedstrijden zaal 

Het veldseizoen is weer ten einde en dus gaan we de zaal weer in. Er zijn al oefenwedstrijden voor de A2 en A3 

gepland op 26 oktober. De herfstvakantie (19-10 t/m 26-10) staat ook voor de deur. Omdat de teams vrij krap zijn 

ingedeeld, is het van belang te weten wie er aanwezig zijn en wie niet. Willen jullie zo snel mogelijk aan het 

wedstrijdsecretariaat en de coaches doorgeven als je met vakantie bent, zodat we volledige teams kunnen opstellen 

en geen wedstrijden hoeven af te zeggen omdat de helft met vakantie is. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Trainen 

In de week van 12-19 oktober wordt er nog op het veld getraind (vraag aan je trainer of er trainen is). 

In de herfstvakantie (19-26 oktober) wordt er niet getraind, behalve A1: zij trainen in de zaal op donderdag 24-10 om 

19.30 uur (en spelen de Haagse Korfbaldagen op 26/10). 

De zaaltrainingen beginnen vanaf maandag 28 oktober volgens het trainingsschema. 

Op dinsdag 15 oktober is er voor alle A-spelers een spelregelavond. 

 

Wedstrijdverslagen 

Nec timide, nec tumide 

Door Conno van der Pijl 

 Zonder vrees, zonder overmoed. Deze leus ging vandaag op voor Excelsior A1. De vorige wedstrijd ging maar net 

verloren, vandaag een terecht gelijkspel. En hoewel gretig, de A1 verdedigde goed op de juiste momenten en viel 

aan zonder teveel overmoed. En vrees voor GKV, zo blijkt achteraf, zou onterecht zijn geweest. Het werd een knap 

bevochten 15-15. De A1 wist op de juiste momenten te scoren en 

verschillende keren de achterstand knap in te lopen.  

Excelsior kon in het eerste kwartier GKV goed volgen, de strijd ging tot 

4-4 gelijk op. Twee doelpunten van Danique, een score onder de korf 

van Emily en een schot van Wouter zorgde voor de scores aan de kant 

van A1. Daarna bleven de scores aan beide kanten lang uit.  Hoe 

gevaarlijk GKV kon zijn, bleek in de 20ste minuut. Twee kansen in 1 

minuut werden beide benut: 4-6. Met de rust werd het verschil 3 

doelpunten: 6-9. 

Na de rust was het belangrijk om direct de aansluiting te vinden en het 

verschil niet nog groter te laten worden. Overmoed zou dodelijk zijn 

geweest, secuur spelen was des te belangrijker. Met een beetje geluk 
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lukte dit. Sander scoorde de 7-9. Kort daarna werd het niet 7-10 (gemiste strafworp van GKV). Wouter en Emily 

scoorden wel aan de andere kant:  9-9. 

 Sander hield ons in de race door na de 9-10 snel de 10-10 te scoren. 

Halverwege de tweede helft ging GKV weer in de versnelling. In 5 

minuten wisten ze 3 keer te scoren, de strijd leek verloren:10-13. 

Maar bij korfbal moet je nooit opgeven en zeker geen vrees hebben 

voor je tegenstander of om te verliezen. De strijd duurt tot het 

laatste signaal. Dat bewijst deze wedstrijd maar weer. GKV scoorde 

in de laatste 15 minuten slechts twee keer. De A1 zette alle zeilen bij 

en scoorde 5 keer! Doelpunten van Sander (2x), Wouter (2x), en 

Danique. Drie wissels werden ingebracht. Dominique, Jikke en 

Maarten vervingen achtereenvolgens Charlotte, Okker en Britte. 

Vorige week net verloren, deze week meer geluk en een terecht gelijkspel. Op naar de zaal.   

 

 

Excelsior A2 – Dijkvogels A1 

Door Anne-Linde van der Pijl 

Vandaag speelt de A2 vroeg in de ochtend de kampioenswedstrijd. Ze hebben zich dan ook prachtig opgedoft voor 

de wedstrijd. Heel het team (op Thijs en Sander na) heeft prachtige roze sokken aangetrokken voor de wedstrijd. Ook 

heeft de A2 een grote aanhang aan de zijlijn zitten, die het team komt aanmoedigen. Excelsior A2 moet winnen om 

op een gelijk aantal punten te komen met Dijkvogels. De uitwedstrijd hadden we namelijk verloren van Dijkvogels. 

Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden! 

Na wat vertraging van de scheidsrechter konden we dan eindelijk aan onze spannende kampioenswedstrijd 

beginnen. Dijkvogels scoort al snel 0-1. Gelukkig beantwoorden we dit al snel met een tegendoelpunt. Marieke stapt 

goed weg onder de korf waardoor ze een korte kans krijgt en deze mooi afrondt. In het eerste deel van de wedstrijd 

wordt er goed verdedigd, er wordt goed gesloten en Dijkvogels heeft dan ook weinig grote kansen. We krijgen in de 

tiende minuut een strafworp mee die helaas gemist wordt. Echter, de A2 gaat niet bij de pakken neerzitten en Thijs 

scoort de 2-1 en kort daarna ook de 3-1. In het andere vak worden er ook leuke aanvallen neergezet, en Sven maakt 

vervolgens een mooi doelpunt, 4-1. Aan het einde van de tweede helft willen de ballen niet meer zo makkelijk in de 

korf vallen. Dit geldt gelukkig ook voor Dijkvogels. In de laatste 5 minuten weten we nog wel twee mooie doelpunten 

te maken. Sven scoort de 5-1 en in de laatste minuut scoort Nynke de 6-1. We gaan dus met een prima voorsprong 

de rust in. 

Na de rust gaat excelsior door met goed spel, Nynke scoort al snel de 7-1 door netjes weg te trekken achter de korf. 

Na een aantal goede aanvallen weet Sander een doorloopbal te scoren, 8-1! 

De tegenstanders raken gefrustreerd, en weten nog steeds niet bij onze fantastische verdediging te scoren. Heel wat 

aanvallen verder loopt Marieke goed vrij onder de korf en scoort ze de 9-1. Dijkvogels weet met een afstandsschot 

tegen te scoren, 9-2. Vervolgens scoort Marit het tiende doelpunt, met een schot aan de achterkant van de paal. 



Commissies 
 
Dijkvogels weet hierop te antwoorden en 

scoort de 10-3. Maar Excelsior laat zich 

hier niet door beïnvloeden en gaat lekker 

door met scoren, Sander maakt de 11-3. 

Met nog tien minuten op de klok wordt 

Marit gewisseld voor Anne-Linde. In de 

laatste tien minuten vallen er nog 3 

doelpunten voor Excelsior en 1 doelpunt 

voor Dijkvogels. Thijs, Marieke en Sander 

weten de laatste doelpunten te scoren. 

Al met al een hartstikke leuke wedstrijd 

om naar te kijken, ik ben hartstikke trots 

op het team. We zijn het veldseizoen 

goed vooruitgegaan, met dank aan Simon 

van den Berg en Robert-Jan Heemskerk! 

En ik wil natuurlijk ook nog even onze 

trouwe supporters bedanken die ons zo goed hebben aangemoedigd! 

 

Excelsior A3 – De Danaïden A4 (7-6; Excelsior A3 kampioen!!!) 

Spannend op voorhand, want vandaag mocht niet worden verloren om kampioen te worden. Maar winnen is altijd 

beter. In de vroege en frisse ochtend werd begonnen met Jesse, Tom, Leonie en Zwaan in de aanval, terwijl Josanne, 

Linda, Marijn en Marvin verdedigend hun kwaliteiten mochten showen. Roos, Mathijs en Hanna zaten op de 

reservebank. 

 

In de eerste minuut was het Jesse die de afvallende bal kon vangen en er in kon gooien (1-0). Zo dat was een lekker 

beg……. En toen lag de bal van de Danaïden er ook in (1-1). Ok. Verder dan maar. Het spel golfde wat heen en weer. 

De bal ging niet al te snel, mede doordat er niet zo veel beweging was. De schoten gingen mis, maar in de 8e minuut 

wist een Leidenaar toch te scoren (1-2). Net 3 minuten later wilde de Leidenaren nogmaals schieten. Tot overmaat 

van ramp verdween de bal door de korf (1-3). Vanuit mijn perspectief was dat zwaar verdedigd, maar de scheids 

(met zeker een ander gezichtspunt) keurde het punt goed. Even slikken, want dit was natuurlijk niet de bedoeling. 

Het liep nog steeds niet erg. De aanval was ook bij vlagen erg statisch en voorspelbaar. Bij de schoten veranderde het 

veld in een versie van Madame Tussauds’ wassenbeeldenmuseum, totdat de bal van de korf afketste. Ondanks dat 

het minder liep, wist Jesse met een kort afstandsschot de aansluiting te bewerkstelligen (2-3) en kwam er weer 

hoop. Een poos hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar de schoten links en rechts waren allemaal niet zuiver 

genoeg. Zo’n 8 minuten voor de rust ging het zeker niet goed. Na een kort doeltreffend schot van de Leidenaren (2-4) 

liep Zwaan achter tegen haar mikkende tegenstander aan. De hieruit volgende strafworp werd benut (2-5). Donkere 

wolken pakten zich samen, maar Linda wist 4 minuten voor tijd in de rebound te scoren (3-5) en pal voor rust gaf 

Leonie het team weer hoop door vanaf een metertje of 3 raak te schieten (4-5). 

 

De tweede helft begon zoals de eerste helft was geëindigd. Er werd wel wat beter verdedigd, maar de kansen wilden 

er nog niet in. Zowel Bob als Mario liepen zenuwachtig heen en weer. Na 7 minuten trok coach Bob toch even de 

aandacht door tegen Roos te zeggen dat ze haar broek moest gaan uittrekken. Dat leverde wel wat commotie in de 

dug-out op. In de 9e minuut werd Zwaan gewisseld tegen Roos die meer aanvallende impulsen moest gaan brengen. 

Hoewel Tom de opdracht had gekregen om minder te schieten en meer de dames in stelling te brengen, gooide hij in 

de 11e minuut geheel vrijstaand er toch de 5-5 in. Kort hierna wisselde de Danaïden ook een tweetal mensen en 
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probeerden ze de wedstrijd weer naar hun hand en voordeel om te zetten. Langzaam steeg de strijdlust in deze 

spannende fase. Schoten op de korf, tegen de korf, naast de korf en ballen die er weer uit stuiterden. De bank (en 

coaches) zaten/liepen lange tijd met samengeknepen billen. In de 27e minuut lukte het de Leidenaren weer met een 

in onze ogen verdedigd schot te scoren (5-6), maar gelukkig kon Linda kort hierna de stand weer gelijktrekken (6-6). 

De spanning liep op en er was weer af en toe slordig balverlies. In de 30e minuut scoorde een Leidse dame, maar ze 

had een pas te veel gedaan, waardoor de treffer werd afgekeurd. De klok tikte rustig door en de zenuwen (vooral 

langs de kant) stegen naar het topniveau. In de laatste minuut wist Roos de ban te doorbreken en de wedstrijd 

definitief in ons voordeel te beslissen (7-6).  

 

Phew!! Een zeer spannende wedstrijd die tot op de laatste minuut 

alle kanten op kon gaan. Echter door te winnen (gelijkspel was ook 

voldoende) zijn jullie kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd, 

team en coaches. En dat moest natuurlijk even gevierd worden in de 

kantine. Na de speech van de voorzitter, mocht er volgens oud 

gebruik op de tafels gefeest worden. 

Hanna en Mathijs, natuurlijk bedankt voor het reserve staan. 

 

 

 

 

Vorige week kwam onderstaand verslag van de A2 helaas te laat binnen maar we willen het jullie uiteraard niet 

onthouden. 

Excelsior A2 – DES A2 (5 oktober 2013) 

Door Marit 

Om te beginnen heb ik goed nieuws en heb ik slecht nieuws. Het goede nieuws is dat Excelsior A2 heeft gewonnen 

van DES A2 met 14-8. Maar nu het slechte nieuws: ik zat langs de kant als reserve en ik was dus aan de beurt om een 

stukje te schrijven, maar ik heb niet supergoed opgelet wie er wanneer scoorde. Toen moest ik er in de tweede helft 

in en toen was ik helemaal het spoor bijster. Ik ga mijn best doen om er nog een leuk stukje van te maken en ik 

beloof u dat als ik de volgende keer weer een stukje moet schrijven, ik dan met mijn opschrijfboekje langs de kant 

zit! Vorige week was jammer genoeg een tegenvaller tegen Dijkvogels, maar gelukkig treurden wij daar niet om. We 

gingen weer met goede moed de wedstrijd in tegen DES A2. Helaas kwamen wij al snel 0-1 achter en dat was 

natuurlijk niet de bedoeling. Marieke scoorde gelukkig als antwoord snel 1-1, met een korte kans achter de paal. We 

gingen de rust in met de stand 4-2. We hebben ontzettend veel kansen gehad in de eerste helft, dus ‘maar’ 4 punten 

was een beetje jammer. Gelukkig, na de peptalk van Robert-Jan in de rust, ging het baltempo flink omhoog en 

maakten wij onze kansen wél af. DES ging in het begin mee met het scoren, maar op een gegeven moment liepen wij 

uit en kwam er een steeds groter verschil in het doelsaldo. Ook de tikbal, waar we op getraind hebben, zorgde voor 

een doelpunt aan onze kant en dat was mooi om te zien. Aangezien ik niet meer weet wie er nou wanneer scoorde 

kan ik alleen maar zeggen: A2 jullie hebben het super gedaan en ik ben trots op jullie! Een mooie eindstand van 14-8.  

Nu op naar volgende week, op naar Dijkvogels A1 en natuurlijk op naar dat Kampioenschap! We spelen volgende 

week thuis, dus kom allemaal de A2 aanmoedigen! 
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Refleks B2 - Excelsior  B2 

Door Tjarko van Batenburg 

Twee wedstrijden geleden waren we al kampioen geworden. We hadden alle wedstrijden ruim gewonnen en de 

maximale punten gehaald. Zaterdag speelden we onze laatste veldwedstrijd tegen Refleks. De hele wedstrijd hebben 

we voorgestaan en op momenten zelfs ruim voor. Met rust was het 2-6. De tweede helft werd er wat minder serieus 

gespeeld en kregen we wat meer tegendoelpunten. Werd het nog spannend…? Nee, we hebben gewonnen met 

7-12. 

 

Valto E1 - Excelsior E1 

Door Job en Shera 

De E1 moest zaterdag al hééél erg vroeg vertrekken, om om 9.00 uur een wedstrijd te spelen in De Lier tegen Valto. 

Vooraf was al bekend dat Valto bij winst kampioen zou zijn. Er was bij de E1 dus veel aangelegen om dit feestje te 

verstieren. 

De E1 speelde zaterdag erg goed, als coaches durven wij wel te stellen: de beste wedstrijd van het seizoen! Er werd 

erg goed aangevallen en verdedigd en voordat we het wisten stonden we al met 1-0 voor! Aniek maakte op 

aangeven van Joshua het eerste doelpunt van het seizoen namens de E1! 

De E1 bleef hierna goed spelen en veel kansen creëren, we boden goed tegenstand aan de koploper. Helaas wisten 

we niet nog een keertje te scoren, en wist Valto wel de korf te vinden en uiteindelijk toch te winnen. Toch mogen wij 

erg trots zijn hoe wij de kampioen hebben bestreden. Paul, nog bedankt voor het invallen. 

Ga zo door E1! Na het eerste doelpunt is ook de eerste overwinning weer een stuk dichterbij gekomen! Tot 

donderdag op de training! 

 

Oefenwedstrijden i.v.m. scheidsrechtercursus 

Aanstaande dinsdag 15 oktober is de eerste theorieavond scheidsrechtercursus B. Een deel van de cursisten zal ook 

wedstrijden gaan fluiten. Omdat de stap naar een eerste echte wedstrijd voor nieuwe scheidsrechters groot is, willen 

wij op zaterdag 19 oktober onderlinge wedstrijdjes spelen tussen de jeugdteams van Excelsior. 

Zaterdag 19 oktober worden van 11:00-13:00 onderlinge wedstrijdjes gespeeld tussen alle B t/m F-teams van 

Excelsior. Als je niet kan dan moet je afbellen. Ook de C2 wordt verwacht. Jullie spelen ‘s middags (vertrek 15:00 en 

aanvang 16:00) nog een veldcompetitiewedstrijd bij HKV/OE. 

Als je op vakantie bent of niet kan komen dan moet jij je afmelden: 

De B1 t/m C3 bij Erik de Koning op woensdagavond tussen 18:00-20:00 (telefoonnummer in de e-mailuitgave). 

De D1 t/m F2 bij Joke Schram voor woensdagavond (telefoonnummer in de e-mailuitgave). 

 

Nieuwe leden 

Nieuwe leden: aan de C3 zijn toegevoegd Özlem en Daan. Beiden veel plezier bij Excelsior! 
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Zaalcompetitie 

Op zaterdag 2 november zijn oefenwedstrijden geregeld voor alle B t/m F teams. Op zaterdag 9 november zal de 

zaalcompetitie beginnen en doorlopen tot en met zaterdag 8 maart. In de vakanties wordt zo min mogelijk 

competitie gespeeld maar soms is dit niet anders mogelijk i.v.m. beschikbaarheid van sporthallen. 

In de zaalperiode heb je vaak vrije weekenden tussendoor. Dit komt omdat veel poules uit 7 ploegen bestaan: er 

worden dan 12 wedstrijden gespeeld. Als een poule uit 8 ploegen bestaat speel je 14 wedstrijden en ben je dus 

minder vaak vrij. 

 

Trainingen B t/m F komende weken 

Voor de week vanaf maandag 14 oktober tot en met donderdag 17 oktober wordt er alleen op donderdag 17 oktober 

getraind op het veld, omdat er op dinsdag 15 oktober een theoriecursusavond wordt georganiseerd. 

In de week vanaf maandag 21 oktober tot en met donderdag 24 oktober (is de herfstvakantie) wordt er helemaal 

niet getraind.  

Vanaf maandag 28 oktober wordt gestart met de zaaltrainingen. Het schema is verderop in het clubblad opgenomen. 

Denk er aan dat dit op andere dagen is dan op het veld!!! In de zaal is geen sporthal beschikbaar op dinsdag en wel 

op woensdag. I.v.m. een oefenwedstrijd van C1 tegen Valto C1 traint de C3 EENMALIG NIET op woensdag 30 oktober. 

De A2 TRAINT DAN EENMALIG OP MAANDAG 28 oktober IN DE WIPPOLDERHAL VAN 18:00-19:00 I.P.V. WOENSDAG 

30 OKTOBER. 

 

Als je op een dag dat jouw team staat ingedeeld helemaal niet kunt trainen, wil je dat dan melden aan jouw coaches? 

De coaches geven dan aan de TC door wie dit zijn dit i.v.m. de zaalbezetting tijdens trainingen. 

 

Scheidsrechtercursus 

Op dinsdag 15 oktober starten we met een spelregelcursus B.  

Kom in iedere geval in sportkleding want mogelijk gaan wij ook buiten oefenen. Er zal deze avond geen training zijn 

voor de A t/m F. Het duurt van 19:00-20:30. 

Op dinsdag 22 oktober zal de 2e theorieavond zijn (let op: het is dan is herfstvakantie!). 

Je mag het ook in zelfstudie doen, maar voor eerstejaars A en de huidige B lijkt het volgen van de theorieavonden 

wel raadzaam. 

 

Oefenen in de praktijk: 

Tsja, daar sta je dan met je cursus. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?  

Daar bieden we het volgende voor aan: 

Op zaterdag 19 oktober spelen de B t/m F jeugd onderling oefenwedstrijdjes (Excelsior tegen Excelsior). Jij kunt op 

die dag komen fluiten om te oefenen (het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen hoe lang je precies fluit). Er is 

daar voldoende begeleiding om jou “over de drempel” te helpen en ervaringen uit te wisselen. Zo kun je direct met 

mensen in contact komen die het net als jij, wellicht heel leuk (maar ook spannend) vinden, zodat je straks bij de 

echte wedstrijden deze mensen ook kunt aanspreken om je te helpen.  

  

Let op: het is vrijwillig doch niet vrijblijvend want het kost de vereniging namelijk ongeveer € 25 per cursist 

(examengeld).  
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Kijk hier alvast voor de nieuwe spelregels op KNKV site . 

 

Je kunt proefexamens doen (raden we aan): te vinden op site KNKV (onder kopje arbitrage, link (rechts in beeld) “test 

je spelregelkennis”, proefmodule examen spelregel B (mogelijk zowel met 10 vragen als met meerdere vragen). Of 

klik hier. Je krijgt na afloop dan ook gelijk je score te zien en er wordt aangegeven welke vragen niet juist zijn 

beantwoord en waarom het een ander antwoord moet zijn (uitleg a.d.h.v. de spelregels verwijzend naar een 

paragraaf uit de spelregels). 

  

Meld je aan voor deze oefenwedstrijden fluiten op zaterdag 19 oktober bij Erik de Koning, voor de theoriecursus 

verwachten wij iedereen. 

edkoning@xs4all.nl 

 

Materiaal zaal 

Aanstaande week vinden de laatste veldtrainingen plaats. Vanaf maandag 28 oktober zal weer binnen worden 

getraind. Ook dit jaar ontvangt ieder team weer een tas met ballen per team. De ballen met tassen zullen komende 

week worden uitgereikt. Deze tas moet naar iedere training worden meegenomen. Tevens moet de tas worden 

meegenomen (of minimaal 2 ballen uit de tas) bij het spelen van thuiswedstrijden in de Buitenhof. Na afloop van 

jouw wedstrijd of training moeten de ballen weer in de tas worden gedaan. Het team dat na jou speelt, heeft 

namelijk zelf ballen. In de Buitenhof is geen mogelijkheid om de ballen op te slaan. Alle ballen zijn genummerd en 

tevens is het teamnummer op de bal vermeld. Als een bal in de sporthal blijft liggen, is dan duidelijk van welk team 

deze bal is. En bedenk dat een bal rond de €35 kost! 

 

Grote Clubactie 

De boekjes zijn uitgedeeld en kunnen worden ingeleverd achter de bar in het clubhuis. Achter de bar staat een 

grote doos met daarop het logo van de Grote Clubactie. 

 

Doe dit wel uiterlijk zaterdag 19 oktober, omdat in de week erna geen training is en wij op maandag 28 oktober de 

zaal ingaan. 

 

Lotenverkopers: alvast bedankt! 

 

  

http://arbitrage.knkv.nl/nieuws/11/arbitrage-nieuwsgroep/nieuw-spelregelboekje-2013/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/test-je-spelregelkennis/
mailto:edkoning@xs4all.nl
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Evenementencommissie 

 
 

UPDATE - Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior 

Zoals waarschijnlijk reeds bij je bekend wordt er van 1 op 2 november een speciaal slaapfeest georganiseerd voor 

alle jeugdleden (F t/m B teams) van Excelsior. Het wordt een avond en nacht om nooit te vergeten. 

 

Voor iedere leeftijdscategorie heeft de Evenementencommissie een speciaal en passend programma. Een passend 

programma en feest dus voor jong tot oud.  

Er hebben al erg veel kinderen zich aangemeld, maar we rekenen op nog vééél meer aanmeldingen! Zorg dat jij er 

net als onderstaande (teamgenoten) bij bent! 

 

(bijgewerkt tot 12-10, 14.00 uur) 

Naam Team Naam Team 

Anouk de Vreede B1 Chimène Schut C3 

Dominique Verhagen B1 Denise Glaser C3 

Jazz Heemskerk B1 Fleur van der Burgh C3 

Jikke been B1 Hugo van der Ster C3 

Gina Atzei B2 Iris Hemstede C3 

Jop de Boo B2 Nadine van Gorp C3 

Kayleigh Verhagen  B2 Rik Schrier C3 

Lisa Juijn B2 Stefanie Dijkgraaf C3 

Timo van Popering B2 Indi Jorritsma D1 

Arjen Pel C1 Isa Jorritsma D1 

Danielle Razab-Sekh C1 Yra Labrie D1 

Dirk van Leipsig C1 Inger Dieteren E1 

Isabella van der Mast C1 Lyndsey Pieterse E1 

Jasper Koops C1 Paul Sijbring E2 

Lonneke van Halem C1 Roy Schut E2 

Myrte Sevinga C1 Ryanne van der Linden E2 

Timon Kuijper C1 Demi van der Reijken F1 

Femke Rijpkema C2 Julia Zondervan F1 

Noa Jorritsma C2 Maud van der Gaag F2 

Pom Labrie C2 Thijs de Block F2 

 

Klik hier voor meer info en meld je direct aan!  

http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
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http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
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Competitie 

Donderdag 17 oktober 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G opstelling reserves autorijders 

R4N 2535 Dijkvogels 3 - Excelsior  4 18.45 20.00   Sportveld Nollaantje Maasdijk KG Pauline, Lisette E., Nicole, Denise 
Erik K, Mario, Nelis, Johan B. 

? 
Jörgen 

Erik, Nelis, Johan 

 

Zaterdag 19 oktober 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G opstelling reserves autorijders 

R5C 1927 TOP/Wereldtickets.nl 6 - Excelsior  5 13:45 15:30   Sportcomplex TOP Sassenheim KG Annebertien , Desiree, Renate, Thanim 
Jesper, Micke, Patrick, Erik K./Jörgen 

dame ? zelf regelen 

R6D 1097 Valto 7 - Excelsior  6 11:15 12:30 Bob Sportpark De Zwet, de Lier KG Anne A., Roxanne, Marit, Rachelle 
Erik Kr., Wesley N., Job, Lars,Nathan 

dame? Anne, Job, Erik Kr. 

C3F 1228 HKV/Ons Eibernest C2 - Excelsior  C2 15:00 16:00 Ryan, Wouter Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den Haag KG Femke, Noa, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne 
Reinier, Wesley, Rick 

  Kleiborn, de Roo, Maartense 
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Oefenwedstrijden zaal 

VOOR DE UITWEDSTRIJDEN: VERTREK VANAF SPORTHAL BUITENHOF! BEHALVE OP ZATERDAG 2 NOVEMBER VOOR B1/B2/C1/C2/C3: VERTREK IS DAN VANAF BIESLAND, I.V.M. HET SLAAPFEEST! 

 

Zaterdag 26 oktober 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie  

Excelsior A2 - PKC A5 10.30 11.10 Robertjan, Simon volgt Buitenhof  

Excelsior A3 - PKC A7 11.30 12.20 Mario, Bob volgt Buitenhof  

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

KVS 1 - Excelsior 1 18.30 20.10 Leon n.v.t. Houtrust, Den Haag Haagse korfbaldagen 

VEO 2 - Excelsior 2 16.15 ca. 17.45 Mirjam n.v.t. Essesteyn, Voorburg   

Maassluis A1 - Excelsior A1 12.15 13.20 Kelly, Florian n.v.t. Schilp, Rijswijk Haagse korfbaldagen 

Futura A1 - Excelsior A1   16.40 Kelly, Florian n.v.t. Schilp, Rijswijk Haagse korfbaldagen 

Maandag 28 oktober 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie  

Excelsior 3 - KCC/Delta Log. 5 19.15 20.15 Willeke volgt Wippolderhal  

Excelsior B1 - Excelsior B2 18.30 19.00 Ben, Dannie, Jill, Emiel Erik de Koning Wippolderhal  

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Sporting Trigon 1 - Excelsior 1 19.00 20.45 Leon n.v.t. 3 oktoberhal, Leiden Haagse korfbaldagen 

Woensdag 30 oktober 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior C1 - Valto C1 18.30 19.00 Laura, Vito Johan vd Veen (klein) Buitenhof A2 TRAINT DAN EENMALIG OP 
MAANDAG IN DE WIPPOLDERHAL 
C3 TRAINT NIET 

Zaterdag 2 november 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie  

Excelsior 3 - ODO 2 13.15 14.00 Willeke volgt Buitenhof  

Excelsior 7 - ODO 6 14.15 15.10 Bob volgt Buitenhof  

Excelsior 4 - Excelsior 5 15.30 16.20   volgt Buitenhof  

Excelsior A4 - Albatros  A5 12.00 12.50 Wouter, Leanne volgt Buitenhof  

Excelsior E1 - ODO E1 11.30 12.00 Shera, Job volgt Buitenhof  

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

IJsselvogels 1 - Excelsior 1 15.45 17.45 Leon n.v.t. Zuidplas, Moordrecht  

IJsselvogels 2 - Excelsior 2 14.45 16.30 Mirjam n.v.t. Zuidplas, Moordrecht  

ODO 5 - Excelsior 6 15.30 16.50   n.v.t. de Hofstede, Maasland  

Valto B1 - Excelsior B1 15.00 16.00 Ben, Dannie n.v.t. Vreeloo, De Lier de Boo, Mastenbroek, Verhagen 

Valto B2 - Excelsior B2 14.00 15.00 Jill, Emiel n.v.t. Vreeloo, De Lier Arkesteijn,  Atzei, de Groot 

IJsselvogels C1 - Excelsior C1 10.30 12.00 Laura, Vito n.v.t. Zuidplas, Moordrecht Koops, de Boer, Sevinga 

Valto C2 - Excelsior C2 12.00 13.00 Wouter, Ryan n.v.t. Vreeloo, De Lier Joritsma, De Roo, Muller 

Valto C3 - Excelsior C3 11.00 12.00 Erik, Nathan, Wesley n.v.t. Vreeloo, De Lier Dang, Heemstede, Ham 

ODO E3 - Excelsior E2 11.00 12.00 Danique, Marieke n.v.t. De Hofstede, Maasland volgt 

ODO F1 - Excelsior F1 volgt volgt Okker, Jikke n.v.t. De Hofstede, Maasland volgt 

ODO F2 - Excelsior F2 volgt volgt Sharmaine, Nynke, Dominique n.v.t. De Hofstede, Maasland volgt 
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Uitslagen 

 

8 oktober 2013 

    

wedstrijd uitslag strafworpen 

Atlantis 4 - Excelsior  5 15 8   

 

12 oktober 2013 

    

wedstrijd uitslag strafworpen 

Excelsior 1 - De Meervogels 1 14 19   

Excelsior 2 - De Meervogels 2 14 13   

Excelsior 6 - De Meervogels 8 15 10   

Excelsior A1 - GKV A1 15 15   

Excelsior A2 - Dijkvogels A1 14 4   

Excelsior A3 - KZ Dana拉n A3 7 6   

Excelsior C3 - ONDO C5 3 8   

Excelsior D1 - Dijkvogels D1 4 6   

Excelsior F1 - ONDO F2 2 3 6   2 

Excelsior F2 - DES F1 0 1 2   0 

wedstrijd uitslag strafworpen 

Vlaardingen/Ridderhof 2 - Excelsior 3 13 13   

Avanti 5 - Excelsior 4 12 24   

De Meervogels 5 - Excelsior 5 14 10   

ONDO A4 - Excelsior A4 1 18   

Refleks B2 - Excelsior B2 7 12   

Fortuna/MHIR C2 - Excelsior C2 5 0   

Valto E2 - Excelsior E1 4 1   

Achilles E2 - Excelsior E2 5 0 2   2 
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Schoonmaakrooster 

18 oktober  25 oktober  1 november 

Dannie Hoogeveen  Joyce Dijkgraaf  Elke Reurings 

Lisanne Halbe  Simon Bolle  Marloes van Egdom 

Pauline Valkenburg  Shera Desaunois  Kayleigh Verhagen 

Jesse Dirkzwager  Sander van Vliet  Simon vd Berg 

Matthijs Schrier  Annelinde Pijl, van der  Lynn Heemskerk 

Zwaan Kampers  Jelle Schipper  Maarten de Boer 

Sander Rensen  Tom van Dorp  Marvin Batenburg 
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Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

15 oktober Scheidsrechtercursus 

23 oktober AED instructie 

25 oktober Klaverjassen 

1 november Slaapfeest voor jeugd 

2 november Kantine bezet: Familie Bron 

8 november Klaverjassen 

15 november Wijnproeverij  

22 november Klaverjassen 

23 november Junioren/seniorenfeest 

29 november Sinterklaasfeest  

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek 

6 december Darttoernooi  

13 december Klaverjassen 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten 

31 december Oliebollen bakken en verkopen 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest 

januari Nieuwjaarsreceptie 

31 januari Pokeravond 

februari Het grote Excelsior-Diner 

14 februari Valentijnborrel 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

14 maart Aspirantenavond 

12 april Junioren/seniorenfeest 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

17 mei 25+ feest 

29 mei Dubbelschiettoernooi 

14 juni Kampioenendag 

20 juni Voetbaltoernooi 

21 juni Schoolkorfbal 

28 juni Jeugdtoernooi 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het 
secretariaat van CKV Excelsior via secretaresse@ckv-excelsior.nl 

  

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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Trainingsschema 

Zaaltrainingen vanaf maandag 28 oktober 
 

  maandag maandag woensdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Wippolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof 

17.30 - 18.30     E1/E2      C3 - C1 - F1/F2 

18.00 - 19.00 C2 - E1/E2 - F1/F2 A4 - D1   B2 - C2 - D1   

18.30 - 19.30     A3 - A4   A1 - B1 

19.00 - 20.00 A1 - A3  B1 - B2    C1 - A2 - C3   

19.30 - 20.30                                  3 - A2 

20.00 - 21.00                                4/5 - 6   

20.00 - 21.30   1 + 2       

20.30 - 22.00         1 + 2 

21.00 - 22.00       3 - 7   

      

Let op!!! Excelsior 5 (veld) wordt in de zaal Excelsior 6    

Let op!!! Excelsior 6 (veld) wordt in de zaal Excelsior 7    

Excelsior 5 (zaal) is een team dat alleen in de zaal speelt   

      

Wijzigingen in het trainingsschema i.v.m. oefenwedstrijden:   

Excelsior A2 TRAINT EENMALIG OP MAANDAG 28 OKTOBER IN DE WIPPOLDERHAL I.P.V. WOENSDAG 30 
OKTOBER!!! 

Excelsior C3 TRAINT OP WOENSDAG 30 OKTOBER EENMALIG NIET!!!   



Contactgegevens 
 

Afbellen 

Categorie Functie Naam Telefoonnummer 

Senioren  
spelers  Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

Junioren A 

spelers  Bep van Dorp 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

autorijders  
Anja Verwolf 
Hans ‘t Hart 

Aspiranten B,C  

spelers  
Erik de Koning* 

scheidsrechters  

autorijders  Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F  

spelers  Joke Schram 

scheidsrechters  Nicole Buis  

autorijders  Laura Baks  
* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds 

overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter Leen v.d. Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl 

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Leden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek slruitenbeek@gmail.com 

Technische Zaken senioren/junioren Erik vd Voort tc@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken Jeugd: aspiranten, pupillen, pinguïns Erik de Koning jeugdzaken@ckv-excelsior.nl 

Activiteiten Zaken Nicole Buis niccie84@hotmail.com 

 

Algemeen 

 www.ckv-excelsior.nl  
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 - 2.143.972 

Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 015 - 2.611.925 

Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

Inleveren kopij op zondag voor 15.00 uur aan: voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan/afmelden of wijzigen e-mailadres voor het ontvangen van de korfpraat via: secretaresse@ckv-excelsior.nl 
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