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Vacature – trainer coach B3 

Let op! Nog maar 1 jeugd team beschikbaar om volgend jaar te kunnen coachen/trainen geven!  

En je hebt geluk… want HET ZIJN DE TOEKOMSTIGE TOPPERS VAN DE B3!  

Het training geven aan- en coachen van een team is super leuk om te doen en je maakt er een groep 

jonge toppers heel erg blij mee. De afgelopen jaren zien we veel dat twee vrienden/vriendinnen samen 

een jeugdteam begeleiden. Dit juichen wij enorm toe! Wat is er leuker dan samen met jouw 

teamgenoot, beste vriend of vriendin trainen te geven en na te denken over hoe je een team beter kan 

maken? Op dit moment is de jeugd TC nog op zoek naar een (duo) trainer/coach voor de B3.  

Heb jij al jaren ervaring of zou jij het misschien juist graag willen leren en proberen? Of het nu het ene 

of het andere is, het maakt eigenlijk niet uit. We gaan graag met jou in gesprek. Ook denken we graag 

met je mee over de invulling en wat jij als trainer zou willen leren of bereiken.  

Zou jij het leuk vinden om de B3 op trainingen technisch en tactisch verder te ontwikkelen en op 

zaterdag naar de overwinning te coachen? Neem dan contact op met Lisette Ekelmans.  

 

 

 

Trainers-bedank avond vrijdag 1 juli 

Vrijdag 1 juli, een avondvullend 

programma voor alle trainers van 

Excelsior! Om met elkaar te proosten op 

een bijzonder, maar mooi seizoen en 

jullie te bedanken voor jullie inzet.  

 

18:00 – 18:30 Inloop met 

welkomstdrankje en amuse 

18:30 – 20:00 Diner  

20:00 – 20:30 Fun Retro, korte terugblik  

20:30 – 22:00 Verrassingsactiviteit  

 

Algemene info:  

- Dresscode: casual  

 

Ben jij erbij? Vul dan even onderstaand formulier in. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVgaA-gbDamg_OaLOW35kzVLoiaIeDpCH1-

0M1aSQUsIbQCA/viewform 

Praatjes en mededelingen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVgaA-gbDamg_OaLOW35kzVLoiaIeDpCH1-0M1aSQUsIbQCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVgaA-gbDamg_OaLOW35kzVLoiaIeDpCH1-0M1aSQUsIbQCA/viewform
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Zomerkamp: kamptraining en ouderavond 

Vrijdag 24 juni organiseert de kampleiding de tweede leuke kamptrainingen van 19:00 tot 20:00! Alle 

kinderen zijn welkom, ook als je (nog) niet mee gaat op kamp. De leiding organiseert verschillende 

spelletjes op het terrein van Excelsior om elkaar alvast beter te leren kennen. Voor ouders is dit 

eventueel ook een goed moment om vragen te stellen aan de leiding. 

Daarnaast is de ouderavond voor kamp gepland op woensdag 29 juni om 20:00 in de kantine van 

Excelsior. We bespreken een deel van het weekprogramma en leggen wat meer uit rondom kamp. 

Natuurlijk kunnen hier ook alle vragen weer gesteld worden.  

Op dit moment zijn er 52 inschrijvingen voor het Zomerkamp. Er zijn nog plekken over, dus mochten 

kinderen nog twijfelen, schrijf je snel in door de QR code te scannen of ga naar de website van 

excelsior (onder nieuwsberichten).  

Ouders die het spannend vinden om hun kind op te geven voor kamp 

en daarom meer informatie willen, kunnen een mailtje sturen naar 

zomerkamp@ckv-excelsior.nl  

Kijk hieronder of jouw vrienden en vriendinnen al meegaan. Zo niet? Ga 

samen mee op kamp, super gezellig! Zie je je eigen naam niet hieronder 

staan, maar heb je je wel opgegeven, of heb je een andere vraag? Mail 

naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl  

  

mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
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Deelnemers Zomerkamp 2022 op 10-6-22 

Zoë  B1 Yessica D1 

Evi  D2 Daniel C2 

Tess  D2 Jurjen C1 

Yara  C1 Lieselotte A2 

Romy  B1 Femke C2 

Sofie  B2 Sanne C2 

Fenna B1 Britt B2 

Micha C1 Elize C1 

Joya B1 Lizzy B2 

Rebecca D2 Milou D1 

Roos D1 Stefan C1 

Sara D2 Erik D2 

Anthony D2 Mijke C2 

David B1 Brigitte C3 

Maud A2 Demian C1 

Luz D3 Jop D1 

Milan - Otis D2 

Leo A2 Renske B2 

Nathalie C1 Olivier A2 

Stephanie C2 Mariana C3 

Jay A2 Erlijn D4 

Thijs B1 Sieme D4 

Merle C3 Jip D4 

Cyara D3 Fiannian B1 

Sem D1 Tom E2 

Eliott E3 Beau D2 
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Kleding CKV Excelsior 

Het seizoen loopt bijna ten einde en je/ jullie kind groeit vast als een malle komende periode. Mocht je 

daarom al inschatten dat je volgend jaar een nieuw rokje of trainingspak nodig hebt, zou je dat aan ons 

willen laten weten? We hebben slechts een aantal items per maat op voorraad en de levertijd is heel 

lang. 

We proberen komende dinsdagen en zaterdagen op het veld te zijn, zodat je ons ook kunt aanspreken 

en we je direct kunnen helpen. 

Groetjes,  

Patricia en Natasja 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Dat was dan een week met prachtig zomeravondweer, en met 4 succesvolle avondwedstrijden voor de 

seniorenteams, te beginnen op dinsdag met 2 thuiswedstrijden: Excelsior 7 versloeg met groot gemak 

KVS 8, waarvan uit nog dik was verloren maar KVS eindigde de wedstrijd nu zelfs met minder spelers. 

Het werd 15-5. Tegelijkertijd versloeg Excelsior 9, met Lynn, Nynke en Sanne als invalsters Nieuwerkerk 

10; hier werd het 13-9. In Leiden was Excelsior 3 ruimschoots te sterk voor Sporting Trigon 3, daar was 

de uitslag 12-18. Maar de monsterscore deze week was op woensdag in Rotterdam: daar versloeg 

Excelsior 4 het arme WION 3 met niet minder dan 2-20. De spannendste (thuis)wedstrijd was die op 

donderdag van Excelsior 8 tegen KCC 7; vlak voor tijd stonden beide ploegen nog gelijk, maar gelukkig 

brachten 2 rake schoten voor het 8e een 15-13 overwinning op het mini-scorebord. 

Dan verwacht je op de allerlaatste zaterdag van het seizoen een leuke serie wedstrijden, maar konden 

helaas de tegenstanders van Excelsior 3 en 4 geen team op de been brengen, en zijn die wedstrijden 

afgelast. Volgens de regels moeten deze volgende week alsnog worden gespeeld, maar of dat ook echt 

gaat gebeuren is nog niet duidelijk. 

Willeke 

 

Junioren 

Dit weekend stonden de laatste competitiewedstrijden voor de junioren op het programma. Nadat de 

A1 vorige week het kampioenschap binnen had gehaald wist de A1 met invalcoach Edith na een 

moeizame wedstrijd te winnen van ALO A2 met 6-8. Hierdoor eindigt de A1 als enige bovenaan de 

poule! 

De A2 speelde tegen VEO A3. Tegen 7 heren in de opstelling bij VEO begon de A2 moeizaam, maar 

wist gedurende de wedstrijd steeds meer het initiatief naar zich toe te trekken. Dit leidde helaas niet tot 

het maken van doelpunten, en er werd met 5-9 verloren. Milan en Sanne bedankt voor het invallen! 

De komende 3 donderdagen (23 juni, 30 juni, 7 juli) zijn er nog gezamenlijke trainingen van de 

juniorengroep. De dinsdagtrainingen vervallen. 

 

Jeugd 

Afgelopen zaterdag zouden de laatste competitiewedstrijden van het veldseizoen worden gespeeld. Op 

woensdag was duidelijk dat Lynkx B1 geen team had en dat de wedstrijd van de B3 niet door zou gaan. 

Wanneer (en of) deze wedstrijd wel gespeeld gaat worden is nog niet bekend. 

Ingelaste wedstrijden: 

Zaterdag 25 juni: ONDO F5-Excelsior F3 vertrek 8:30 aanvang 9:30 Julianasportpark ’s-Gravenzande 

Trainingen: 

As dinsdag 21 juni is er geen trainen voor de B t/m F teams. 

Donderdag 23 juni is er wel training voor de B t/m F (laatste keer in de huidige samenstellingen). 

Dinsdag 28 juni en 5 juli is er geen trainen voor de B t/m F teams. 

Donderdag 30 juni en 7 juli is er wel training voor de B t/m F teams (er wordt dan getraind in de 

nieuwe samenstellingen; verdere informatie over de teamindelingen volgt in latere korfpraten). 

Kampioenen!!! 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Afgelopen maandag speelde de D4 een inhaalwedstrijd. En wat voor een wedstrijd! Het was namelijk 

jullie kampioenswedstrijd! Bij winst zouden jullie kampioen zijn. Het was vanaf het begin duidelijk dat 

er maar 1 ploeg was die wilde winnen en dat was de D4: met maar liefst 15-3 werd Avanti D4 verslagen. 

En afgelopen zaterdag wisten jullie te winnen met ook al dikke cijfers: 2-14! 

Afgelopen zaterdag speelde de F1 en F2 hun kampioenswedstrijden. Voor de F1 was het vooraf 

duidelijk dat er gewonnen moest worden van KCR F1. De F1 speelde een zeer goede wedstrijd maar 

wist niet te winnen. 

Later op de dag bleek dat Excelsior F2 een kampioenswedstrijd had gespeeld! Concurrent Valto had 

gelijk gespeeld tegen Fortuna en omdat de F2 dik won van ODO F2 zijn jullie als nog kampioen 

geworden!!! Het vieren van het kampioenschap zal komende week plaatsvinden.  

D4 en F2 GEFELICITEERD MET HET 

KAMPIOENSCHAP!!!! 

Aspiranten en pupillentoernooi zaterdag 3 september 

Wij organiseren op zaterdag 3 september voor de vijftiende maal een aspiranten en 

pupillen-toernooi. Vorig jaar was het door coronamaatregelen nog gesplitst over 3 

verschillende velden. Dit jaar is het rugbyveld niet bespeelbaar en zijn in overleg om te 

kijken welke verdeling er dit jaar zal zijn. Het streven is om zoveel mogelijk wedstrijden op 

Biesland te laten spelen. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen de senioren en 

junioren (dat zijn uiteraard de leden die niet coachen op het toernooi) indelen om een 

aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan tegen de tijd dat wij het 

publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen van het 

clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen regelen. Ook de barcommissie zal 

weer groot uitpakken met tenten op het veld. Ook hier zal een groot aantal leden nodig 

zijn. 

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2022-2023 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior (16 teams), Valto (18 teams), DES (7 teams), 

Phoenix (13 teams), Merwede (4 teams), Dijkvogels (7 teams), Fortuna (4 teams), Achilles 

(9 teams), VEO (12 teams) en ONDO (12 teams) zich al ingeschreven.  

Komende weken zullen wij het toernooischema gaan maken als bekend is met welke teams 

de verschillende verenigingen komen spelen (speelsterkte teams). 

 

Nicole en Erik 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

 

Afgelopen veldseizoen zijn de volgende teams Kampioen geworden: 

 

B2,C2,C3,D4 & F2 

Helaas waren de medailles nog niet beschikbaar tijdens 

jullie kampioenswedstrijd, maar deze week komen ze echt 

binnen. 

Daarom as donderdag 23 juni om 18.50 voor alle 

kampioenen de medaille uitreiking. 
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

F1 

De F1 speelde vandaag hun kampioenswedstrijd uit bij en tegen KCR. De vorige keer had de F1 zeer 

ruim verloren en was uit op revanche. En bij (alleen) winst zou de F1 kampioen worden. Het begin was 

erg rommelig en nerveus, maar door 2 doelpunten van Evi was het na 10 minuten 2-1 voor onze F1. 

Maar KCR zette hun beste spelers in en stonden bij de rust met 4-2 voor. Na de rust bleven onze 

toppers hun uiterste best doen maar KCR was net iets te goed en won met 10-6. Wij als trainers zijn wel 

mega trots op de ontwikkeling die de kids hebben doorgemaakt. 

F2 

De F2 speelde vanmorgen (toen het ook al best warm was) hun wedstrijd tegen ODO. Als ze zelf 

zouden winnen én als de concurrent Valto bij Fortuna zou verliezen of gelijkspelen, dan zou de F2 

kampioen zijn.  

Aan het begin van de wedstrijd kwam ODO nog op voorsprong, maar gelukkig konden we zelf ook snel 

scoren. We liepen al snel uit naar een voorsprong en zelfs met de superspeler bij de tegenstander 

bleven we doorgaan. Het werd uiteindelijk een hele goede 7-17 overwinning. Na de wedstrijd, toen 

iedereen alweer thuis was, kwam het bericht dat Valto gelijk had gespeeld en de F2 daardoor dus 

KAMPIOEN is!                       

Een hele knappe prestatie zo in hun 1e korfbaljaar. 

Donderdag gaan we het vieren!  

Een trotse coach  

(ps: bedankt aan alle invalcoaches/assistenten     ) 

 

F3 

Deze zonnige zaterdag mochten wij afreizen naar Dunas. We hadden bijna de afslag naar het strand 

genomen maar gelukkig bedachten we ons net op tijd dat we geen badpakken bij ons hadden en 

stonden we toch op het korfbalveld. Dunas staat net een plekje boven ons. We hadden ons al een 

beetje voorbereid op een spannende wedstrijd. En dat werd het weer! Het duurde even voordat er 

gescoord werd maar uiteindelijk stonden we 2-0 voor. Hiervoor moesten we wel heel hard werken. We 

waren heel goed aan het verdedigen en Dunas had daardoor een beetje moeite mee om de bal rond te 

laten gaan. Uiteindelijk wisten zij er nog wel vier te scoren en wij niet. Dit kwam vast doordat we zo 

goed aan het uitverdedigen waren want aan de inzet lag het totaal niet. Volgende week nog een 

wedstrijd tegen ONDO! 

 

E1 

De E1 mocht tegen Nieuwerkerk die al kampioen waren. Het was erg warm zoals bij iedereen. We 

hielden het een 2x 10 min heel erg goed vol. Het bleef namelijk maar 1-1, terwijl zij heel veel scorend 

vermogen hadden. Maar uiteindelijk brak onze defensie door de vele kansen die ze creëerde. 

Desondanks ben ik mega trots hoe ze zich staande hielden daar! Uiteindelijk werd het 8-2. 

 

E3 

Zo.. de laatste wedstrijd van het seizoen. Een seizoen met ups en downs, soms wat mindere wedstrijden 

maar veel meer hele leuke wedstrijden. En een seizoen van een grote ontwikkeling van de E3 wat ook 

deze wedstrijd goed te zien was. Waar we begin dit seizoen onwennig en zonder een idee te hebben 

wat we moesten doen stonden we nu met zelf vertrouwen in het veld. Helaas was Krijn er niet maar 

Wedstrijden 
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gelukkig was Mika er weer bij deze keer. We begonnen dit keer fel en speelde zo snel als we konden en 

kregen best mooie kansen. Ze wilde er nog niet helemaal in zo in het begin waardoor Korbis mee kon 

komen. Ondanks de hitte hielden we ons hoofd koel en gingen gewoon door met wat we goed doen. 

Bal onderscheppen, uitbreken en kansen nemen. Met rust stond het 4-2. De tweede helft kreeg Korbis 

steeds meer last van de hitte en begon steeds minder hard te lopen. Wij niet hoor! Gewoon doorgaan 

met scoren, toppers. De laatste 10 min kreeg Thomas nog een publiekswissel omdat dit zijn laatste 

wedstrijd was. Onder de rook van de confectie kanon nam Thomas afscheid en verliet de wedstrijd. De 

rest van het team ging gewoon verder waar ze gebleven waren en scoorde het ene na het andere punt. 

Eindstand 12-3. Een verdiende overwinning en een mooie afsluiter van het seizoen. Sten en ik hebben 

een heel leuk seizoen gehad met jullie E3, regelmatig waren we zeer verrast over hoe jullie zijn 

gegroeid en met wat voor energie jullie kunnen spelen. Erg leuk om allemaal mee te mogen maken. 

Nog een paar trainingen en dan kunnen we met z'n allen genieten van een verdiende vakantie.  

Gr Sten en Renzo 

 

D2 

De D2 speelden vandaag tegen de overburen en wat een doelpunten festijn was dat zeg. De ene na de 

andere goal vloog erin. Doordat iedereen kansen had was het bijna niet nodig om gewoon 4-0 te 

spelen maar kon iedereen proberen te scoren en dat wilden iedereen heel graag. 

Van de warmte leken jullie niet heel veel last te hebben want jullie bleven wel echt ervoor werken en 

aan het einde zeker om dat 20ste doelpunt te maken. Helaas lukte dit niet en wat de uitslag 19-5. Goed 

gedaan toppers. Lisette en ik hebben van jullie genoten afgelopen jaar. 

 

D3 

Excelsior D3 speelde een fantastische, waanzinnige, geweldige, onovertroffen laatste wedstrijd van het 

seizoen! Redelijk vroeg op de zaterdag scheen het zonnetje al, en waren de D3'ers er helemaal klaar 

voor om nog één keer de sterren van de hemel te spelen. 

Yessica uit de D1 stond reserve, maar mocht op de meest onverwachte manier toch meteen starten, 

want Refleks had een speler te weinig. 

Vooraf hadden we met het team afgesproken dat wij als coaches minder zouden coachen, en de 

spelers zelf meer het spel zouden maken. De spelers zelf vonden dat fijn, maar hoopte toch wel ook 

nog gecoacht te worden. Zo'n team zijn we! 

En met minimale coaching liet de 1ste aanval zien dat ze goed hadden opgelet op de trainingen. De 

een na de andere aanval uit het boekje leidde tot een doelpunt. Snel rondspelen, gevolgd door een 

schijnworp, diepgaan vanuit de 4-0, en scoren. Of dan snel omdraaien om de aangever de bal zelf aan 

te geven voor een doorloop. Denk daar maar eens over na! We zagen prachtige ballen die de spelers 
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naar elkaar dubbelde en van ver er feilloos inschoten. Na 12,5 minuut stond het al 7-1. "Nu pas 12,5 

minuten gespeeld" schreef een ouder in de teamapp. 

De 2e aanval liet meteen zien dit tempo ook aan te kunnen, en scoorde ook 6 keer uit net zulke mooie 

aanvallen. Er werd goed gerebound, en bij een klassieke doorloopbal met aangever liep de ene 

Excelsior-speler de verdediging zo in de weg dat de ander makkelijk kon scoren. Dat is pas teamwerk, 

als iedere speler in het vak betrokken is bij het doelpunt. 

We gingen rusten met 13-3, en de coaches hoefden eigenlijk niet zoveel te vertellen. "Blijf rustig 

spelen, niet alleen maar willen scoren, maar blijf telkens weer teruggaan naar rondspelen om tot actie 

te komen." 

Dan denk je misschien dat de D3 de 2e helft een beetje in zou zakken. Het was ondertussen al 59 

graden warm, dus ze zouden wel moe zijn. Maar dat was dus niet zo. Yessica was ondertussen weer 

teruggegeven door Refleks, en draaide soepel bij ons in. Ondertussen had iedere speler al gescoord! En 

dat zie je dan aan het spel. Jens liep bijvoorbeeld in volle draf zijn tegenstander voorbij, en kreeg uit de 

verre de diepte feilloos in zijn handen gepasst door Kai, 4 meter van de korf. Maar hij hield het 

overzicht, zag Luz op 2 meter staan en gooide naar haar. Ondertussen had Cyara de vang al gepakt, en 

schoot Luz rustig raak. Kijk, dat is dan zo'n echt team-doelpunt. 

Het andere vak mocht bij de stand van 20-3 aan de slag. (Die 20ste was al uitbundig gevierd!) en ook 

daar was het echt teamwork. De ruimte zoeken, snel rondspelen, Yannick naar Olivia, Olivia met een 

schijnworp naar Sanne die daarop diep ging en de bal kreeg, helaas mis maar Thomas ving af en 

gooide snel uit naar Yannick die weer net zo snel op Olivia doorgooide, en poef, van 5 meter afstand 

kaarsrecht door de korf. Dat is samenspelen. Het zijn maar twee voorbeelden, maar zo konden we als 

ouders en coaches telkens vanaf de kant smullen. 

Het werd 25-5! 25-5! Had ik al geschreven dat iedereen had gescoord? En dat de spelers zich 

grotendeels zelf alle trucs, tactieken en variaties herinnerde? Echt een prachtige manier om het seizoen 

af te sluiten. Bedankt D3! Geniet van de zomer! (En elke dag oefenen op een korf in de buurt, 

natuurlijk) (En met links elke dag tegen de schuurmuur aanstuiteren). 

 

Martin en Robert 
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D4 

Lieve spelers van de D4, wat hebben jullie het goed gedaan dit seizoen met als beloning dat jullie je 

zelfs kampioen mogen noemen! Met plezier, een stukje eigenwijsheid, hulp van invallers om überhaupt 

aan 8 spelers te komen (waarvoor enorm bedankt, invallers en regelaars) en vooral teamgeest hebben 

jullie dat kunnen bereiken, kunnen groeien. Als het nog niet duidelijk is: ik ben erg trots op jullie. 

 

C2 

De C2 was al zeker van het kampioenschap maar wilde de laatste wedstrijd ook nog winnen zodat we 

het kampioenschap niet hoefde te delen. Dunas had een hoop andere spelers bij zich maar dat maakte 

voor de C2 niet uit. Er werd goed gespeeld en zeer goed verdedigd. Na het maken van een 

openingsbal was de spanning er helemaal af. Een mooie overwinning van 9-3 maakte ons 

kampioenschap compleet. Elvira en ik hebben van het team genoten en we zijn trots dat we dit team 

een aantal jaar hebben mogen coachen.  

 

Groetjes Pauline 
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Wedstrijden 

C3 

De C3 mocht al om 9uur verzamelen in het toen al warme weer om de laatste wedstrijd van het seizoen 

te gaan spelen tegen KCR C3 in Ridderkerk 

en was het het weer of dat het 

kampioenschap al binnen was wie zal het 

zeggen. Het ging vandaag niet zoals de rest 

van de competitie, we kwamen niet echt in 

de wedstrijd waardoor we met een 8-1 

nederlaag vertrokken. Jammer denk wel dat 

we een leuk seizoen hebben afgesloten met 

aan het begin van het seizoen de toernooi 

winst en aan het eind van het seizoen het 

kampioenschap namens de trainers 

BEDANKT en veel succes volgend jaar 

 

A1 

Na vorige week kampioen te zijn geworden moest er 

deze week nog eenmaal aangetreden worden. Ditmaal 

tegen de oudste korfbalvereniging van ons land, ALO 

te Den Haag (of is het dan ’s Gravenhage door de 

respectabele leeftijd?). Het team was compleet en had 

er zin in en kreeg vooraf nog een peptalk van de 

invalcoach Edith (moeder Nico). Excelsior ging goed 

van start en wist al vrij snel de stand op 0-2 te brengen. 

In het algemeen wist Excelsior de bal goed in het 

aanvalsvak te houden. ALO wist het ze wel lastig te 

maken bij de aanval, het scoren wilde zodoende ook 

niet altijd lukken. Het aantal schotpogingen welke 

uiteindelijk succesvol waren lag dan gedurende de 

wedstrijd ook procentueel lager dan bij ALO. Maar 

door een goede verdediging wist ALO minder vaak 

te komen tot een schotpoging. Uiteindelijk bleken 

dan ook 3 van de 6 doelpunten van de tegenstander 

voort te komen uit een strafworp. Gedurende de 

wedstrijd was het na een aanvankelijke voorsprong 

van Excelsior lang gelijkspel en kwam ALO zelfs even 

op voorsprong (5-4). Maar een kampioen laat zich 

natuurlijk niet zo makkelijk verslaan en Excelsior wist 

dan ook de stand weer gelijk te trekken waarna de 

voorsprong uitgebouwd werd en ook niet meer 

afgegeven werd. Met een eindstand van 6-8 was het 

een terechte overwinning. 
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Excelsior 2 

Tijdens het laatste speelweekend van de veldcompetitie mocht Excelsior 2 aantreden in het pittoreske 

Middelburg. Het team ging vroeg en goed voorbereid op weg. Tussen de strandgangers tuften we naar 

de Zeeuwse kust. Gevoelsmatig stond onderweg elke brug open, ruim baan makend voor de 

voorbijvarende plezierjachten. Van liefhebbers en dagjesmensen tot doorgewinterde zeilers die 

baalden van de vele amateurs op het water. Die kleine pauzes boden dan ook gelegenheid om de 

gezichtjes in te smeren tegen de brandende zon. Na een kleine anderhalf uur was de eerste 

bestemming strandrestaurant "De Dam", een puik etablissement dat een snelle en goede lunch biedt 

tegen een zeer concurrerende prijs. In de zomerzon en tussen de spelende kinderen zagen we kans om 

nog even pootje te baden in de Zeeuwse zee alvorens we onze tocht naar Middelburg vervolgden. 

Vijftien minuten later betraden we het sportpark van Swift. Het vizier op scherp, maar toch ontspannen 

en uitkijkend naar een mooie pot. Kelly had de heenrit gebruikt om de spreekwoordelijke puntjes op de 

i te zetten van haar voorbespreking. Met een persoonlijke boodschap stuurde ze haar toppers nog een 

laatste maal het veld op. 

Via deze weg willen we alle meegereisde supporters onwijs bedanken voor de steun, zowel deze 

wedstrijd alsmede gedurende het gehele seizoen. We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar weer 

schreeuwend en juichend langs ons veld te zien. 

Als laatste willen we graag de reserves bedanken toppers! 

Liefs, 

Excelsior 2 

🖤🤍🖤 
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Uitslagen 

Diverse data    
klasse  wedstrijd  Uitslagen     

D-094 Excelsior D4 - Avanti/Post Makelaardij D4 15 3   

S-074 Excelsior 7 - KVS/Maritiem 8 15 5   

S-068 Excelsior 8 - KCC/CK Kozijnen 7 15 13   

S-075 Excelsior 9 - Nieuwerkerk 8 13 9   

D-082 Excelsior D1 - Korbis D1 4 6  

klasse  wedstrijd        

R2J Sporting Trigon 3 - Excelsior 3 12 18   

R2M WION 3 - Excelsior 4 2 20  

B2G RWA B1 - Excelsior B1 13 6  

D-090 GKV (H) D1 - Excelsior D3 5 3  

      

Zaterdag 18 juni    
      
klasse  wedstrijd  Uitslagen     

R2J Excelsior 3 - Phoenix 3     verplaatst naar 25 juni 

R2M Excelsior 4 - KOAG 3     verplaatst naar 25 juni 

R3O Excelsior 5 - KZ Danaïden 4 17 5   

S-074 Excelsior 7 - Erasmus 4 10 8   

A-057 Excelsior A2 - VEO A3 5 9   

B-068 Excelsior B2 - Phoenix B3 8 3   

C2G Excelsior C1 - KVS/Maritiem C1 5 13   

C-076 Excelsior C2 - Dunas C3 9 3   

D-085 Excelsior D2 - DES (D) D1 19 5   

D-090 Excelsior D3 - Refleks D3 25 5   

E-143 Excelsior E3 - Korbis E5 12 3   

klasse  wedstrijd        

OKD Pernix 1 - Excelsior 1 18 15  

R1F Swift (M) 2 - Excelsior 2 11 7  

R4K DES (D) 5 - Excelsior 6 5 15  

S-068 Avanti/Post Makelaardij 7 - Excelsior 8 9 10  

S-075 Avanti/Post Makelaardij 9 - Excelsior 9 15 6  

A-051 ALO A2 - Excelsior A1 6 8  

B2G Dijkvogels B1 - Excelsior B1 9 7  

B-071 LYNX B1 - Excelsior B3 2 3  

C-079 KCR C3 - Excelsior C3 8 1  

D-094 KVS/Maritiem D4 - Excelsior D4 2 14  

E-127 Nieuwerkerk E5 - Excelsior E1 8 2  

E-135 Maassluis E3 - Excelsior E2 5 3  

F-065 KCR F1 - Excelsior F1 10 6  

F-079 ODO F2 - Excelsior F2 7 17  

F-078 Dunas F2 - Excelsior F3 4 2  
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Opstellingen 25 Juni 
Tteam Teamleden Afwezig Reserve / invallers 

1/2 

Anouk V, Emily, Femke, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Rik, Ryan, Tjarko, 

Wouter 

VRIJ VRIJ 

3 
Demi, Jill G, Jill K, Marieke, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Sven, Vito, Wayne 
  

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E, Pauline, Sharmaine 

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

5 
Christianne, Elke, Floor H, Floor de J, Leanne, Lotte 

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Pim V, Tim S 
VRIJ VRIJ 

6 
Cynthia, Gina, Minoesch, 

Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander d H 
VRIJ VRIJ 

7 
Anouk L, Bernice, Danique, Linda, Lucia, Yra 

Hessel, Jordi, Mark J, Marijn, Rick H, Sander v V, Ties, Tim H 
VRIJ VRIJ 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 
VRIJ VRIJ 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Fabien, Nathalie, Veronique 

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

VRIJ VRIJ 

A1 
Dani, Inger, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  
VRIJ VRIJ 

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 
VRIJ VRIJ 

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Martin, Thijs, Finnian 

Romy, Demi 

David? 

Nathalie 

Mees, Micha 

B2 Britt, Cristina, Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Sofie Vo. VRIJ VRIJ 

B3 
Anne, Marlou 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 
VRIJ VRIJ 

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Zonne Evi N 

Daniel, Tijn 

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Mijke, Sanne H., Stephanie 

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 
VRIJ VRIJ 

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 

Justin, Senne, Thomas, Vince 
VRIJ VRIJ 

D1 
Amber, Fiene, Milou, Roos, Yessica, Sem 

Jip, Jop, Rob 
VRIJ VRIJ 

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Erik, Otis, Reinout 
VRIJ VRIJ 

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Jens, Kai, Thomas, Yannick 
VRIJ VRIJ 

D4 
Erlijn, Fenna, Flore, Sanne v. N, Lieve 

Sieme 
VRIJ VRIJ 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 
VRIJ VRIJ 

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom, Wouter  
VRIJ VRIJ 

E3 
Ezra, Lizz 

Ivar, Krijn, Thomas P. 
VRIJ VRIJ 

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 
VRIJ VRIJ 

F2 
Dara, Fenne 

Daaf, Dex, Finn, Luuk 
VRIJ VRIJ 

F3 Anouk, Elise, Puck, Tatum, Rufus, Isa  Puck  

 

 

 

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 of dagdienst. 
* 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  

Junioren A spelers Thijs*  

Aspiranten B spelers Jazz*  

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

Aspiranten C spelers Okker*  

Pupillen D spelers Robert  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Erik  

Pupillen E & F spelers Nicole*  
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Wedstrijdprogramma 

 

Zaterdag 25 juni       
         
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2J Excelsior 3 - Phoenix 3 10:30 11:30 Linda, Ryan   1K40  

R2M Excelsior 4 - KOAG 3 12:00 13:00     1K40  

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

 KCC C1 – Excelsior C1 09:30 10:30 Okker & Iris Sportpark Schenkel. Capelle aan den IJssel   

 KCC B1 – Excelsior B1 10:00 11:30 Vito & Jazz Sportpark Schenkel. Capelle aan den IJssel   

F-078 ONDO (G) F5 - Excelsior F3 08:30 09:30 Moniek & Margreet Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 3G (G) regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

     1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

     2aK40=veld 2 voor oude garageboxen; met dugouts   

     3aK40=veld 3 achter hoofdveld; 4K40=veld 4 achter veld 3   

     
2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 

(rood) 
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  Dinsdag  Woensdag Donderdag    

  Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4   

18:00-18:30   
E1, E2, E3 

F1, F2, F3 
D3, D4 D1, D2 

  

B1 
E1, E2, E3 

F1, F2, F3 
D1, D2  D3, D4  

18:00-18:30 

18:30-19:00     18:30-19:00 

19:00-19:30 

B1 

 

C1, C2, C3 A1, A2 B2, B3 

  

S3, C1 A1, A2 B2, B3 C2, C3 

19:00-19:30 

19:30-20:00 

S3 

  19:30-20:00 

20:00-20:15 
 

S7, S8 S6 

  

S4 

  

S7, S8 

   20:00-20:30 

20:15-20:30 

S9 

     20:15-21:15 

20:30-21:00 

S1, S2 S1, S2 

S5, S6  

  20:30-21:00 

21:00-21:15           21:00-21:15 

21:15-21:30           21:15-21:30 

21:30-22:00        21:30-22:00 

Veld 1 is het hoofdveld direct bij de kantine 

Veld 2 is het veld voor de (oude) garageboxen; met dug-outs 

Veld 3 is het veld achter het hoofdveld 

Veld 4 is het veld achter veld 3 

 

 

Trainingstijden veld 
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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 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  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, 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 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

24-06-2022 Kamptraining A t/m E 

29-06-2022 Kamp ouderavond 

02-07-2022 Afsluiting E Teams 

06-07-2022 Feestavond groep 8 Freinetschool 

09-07-2022 DVA op de velden (2 weken) 

17-06-2023 Excelsior 103 jaar 
 

 

Schoonmaakrooster 

Datum (vrijdag) Team Coördinator 

24 juni Excelsior 9 Carolien 

 

Regels schoonmaken  

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine;  

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;  

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd;  

▪ Aanvang schoonmaken 19:00;  

▪ 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 

Schoonmaaktaken  

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc  

  schoonmaken.; prullenbak legen  

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen  

  bijvullen, prullenbak legen.  

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken  

  legen  

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 

 

 

Kalenders & roosters 
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