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Praatjes en mededelingen 

Van de Voorzitter 

Hier is hij dan. De laatste Korfpraat van het seizoen 2021-2022. Een korfbalseizoen, dat met vallen en 

opstaan eigenlijk weer ouderwets eindigde met veel korfbalplezier op en rondom het veld en een 

aantal activiteiten waar iedereen weer volop van genoot. 

Afgelopen vrijdag was er nog de uiterst gezellige slotavond voor alle trainers waar heerlijk gegeten 

werd en iedereen erg enthousiast meedeed aan de pubquiz . De E en de F sloten het jaar af met een 

gezellige middag op het veld samen met een goot aantal ouders.  

Nu is het tijd om heerlijk van een welverdiende vakantie te gaan genieten.  

Wie denkt dat de vereniging nu even 6 weken helemaal stil ligt heeft het mis. 

Ruim 50 kinderen gaan komende zaterdag heerlijk genieten van het Excelsiorkamp. Voor iedereen die 

mee gaat heel veel plezier en natuurlijk ook voor de leiding, die in de voorbereiding al heel veel tijd 

heeft gestoken. 

Vorige week kwam ook het bericht dat Stien Kaiser op 84 jarige leeftijd was overleden.  

De schaatsliefhebbers onder ons zullen haar herinneren als de vrouw die maar liefst 6 keer Nederlands 

kampioen all-round werd, wereldkampioen en in 1972 op de Olympische spelen goud won op de 3.000 

meter. Wat niet veel leden weten, is dat zij haar sportieve carrière begon bij Excelsior. Een sportvrouw 

die doorging tot dat de wedstrijd was afgelopen en nooit opgaf. Deze eigenschappen hebben haar dan 

ook aan veel schaatssucces geholpen. Ook was zij gedurende enige jaren bestuurslid van de 

vereniging, maar kon dat vanaf 1963 niet meer combineren met haar schaatscarrière. 

De werkzaamheden op het sportveld lopen voorspoedig. Het hoofdveld van de rugby begint 

ondertussen al aardig groen te worden en komende week wordt ook het 2e veld ingezaaid. Begin 

augustus worden ook de hekken geplaatst. Hierna kan het parkeerterrein worden opgeruimd en 

opnieuw van belijning worden voorzien, zodat bij de start van het seizoen 2022-2023 alles er weer 

netjes en opgeruimd bij ligt. 

 

Iedereen een heel fijne vakantie. 

 

Vacature: Excelsior lief & leed 

Het mooie aan vereniging zijn is het delen van lief en leed met elkaar. We 

vieren geboortes, verjaardagen en bruiloften met elkaar! Maar ook in 

mindere tijden staan we voor elkaar klaar. Echte aandacht voor de ander!  

De Lief & leed commissie werd de afgelopen jaren opgepakt door Sandra 

en we zoeken iemand (of meerdere mensen) die haar goede werk willen 

voortzetten. Middels deze weg willen wij Sandra nogmaals hartelijk 

bedanken voor alles wat zij hierin heeft betekend!  

Als onderdeel van de Lief en leed commissie doe je het volgende:  

• Je wordt op de hoogte gehouden door het bestuur en TC van bijzondere momenten voor 

Excelsiorleden en maakt samen een planning voor de komende tijd.  

• Je verzint een passende actie (dit kan een kaartje zijn maar ook iets anders) om iemand bij te 

staan in het bijzondere moment.  

 

Praatjes en mededelingen 
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Praatjes en mededelingen 

Dus ben jij iemand die altijd klaar staat voor anderen? En altijd het juiste weet te zeggen op een mooi 

of moeilijk moment? Dan ben jij degene die we zoeken voor de Lief en leed commissie. 

Dit is een hele belangrijke rol binnen de vereniging, maar het leuke is dat het geen uren per week 

vraagt. Je bent er eens in de zoveel tijd waarschijnlijk een uurtje mee bezig om iets voor een ander te 

betekenen. Met een kleine bijdrage in tijd veel bijdragen aan de vereniging dus!  

Herken jij jezelf hierin en lijkt het jou leuk om onderdeel te worden van de Lief & leed commissie?  

Meld je dan aan Nicole Buis (+31 6 28812581).  

 

Trainers-bedankt-avond 

De trainers-bedankt-avond vond afgelopen vrijdag plaats en wat was het een feest!  

Afgelopen vrijdag (1 juli) stond voor Excelsior in het teken van het bedanken van de trainers van 

afgelopen seizoen. Het was een gezellige avond met ongeveer 30 (van de ongeveer 50) trainers!  

Trainen geven, het was vroeger iets wat er echt bij hoorde voor bijna alle oudere spelers van Excelsior. 

Iedereen deed het eigenlijk. Echter zien we allemaal in de huidige tijd de agenda’s vol lopen en de tijd 

die over blijft voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk afnemen. Dat zien we natuurlijk niet alleen binnen 

onze vereniging, maar dit is een grote uitdaging voor veel verenigingen. Met trainen geven en coachen 

breng je de vereniging, een los team en zelfs een individueel kind (of net-geen-kind-meer      ) verder. 

Trainen geven en coachen is voor een vereniging een van de draaiende krachten achter het wel of niet 

succesvol zijn. Als trainer ben je zó belangrijk en waardevol!  

Als vereniging mogen (of naar mijn mening moeten) we er echt bij stil staan hoe fijn het is dat we zulke 

goede, gedreven trainers hebben. Met dit in het achterhoofd hebben we de trainers dan ook echt even 

goed in de watten gelegd en een leuke avond voor hun georganiseerd.  

De avond begon met een welkomstdrankje en amuse en toen iedereen zijn plekje gevonden had aan 

een van de grote tafels begon het diner. Onze voorzitter Leen heeft de trainers uitgebreid bedankt 

voor hun waardevolle inzet. Hierna konden de trainers genieten van een echt driegangen menu, mede 

mogelijk gemaakt door de geweldige hulp van Henk, Margreet, Joyce en Job! Als je de kantine in liep 

hoorde je op sommige momenten alleen maar gelach maar er was aan tafel ook ruimte voor een 

serieuzere noot als het ging om het afgelopen jaar.  
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Praatjes en mededelingen 

Na het diner zijn we met elkaar een Retro(spective) met post-its gaan doen. Dit is een manier om snel 

meningen en ideeën te verzamelen. Ideeën over waar we mee zouden moeten starten, stoppen en wat 

we vooral zo moeten blijven doen. De groep heeft dit op drie thema’s gedaan: jezelf als trainer, de 

samenwerking met de TC en de vereniging in het algemeen. Wat een gave en goede ideeën zijn hieruit 

gekomen om volgend jaar mee aan de slag te gaan. Er zit veel creativiteit, reflectie- en kritisch 

vermogen in deze groep en we gaan er voor zorgen dat we hier (als TC, jullie zelf en andere groepen) 

echt iets mee kunnen gaan doen volgend seizoen!  

We hebben de avond afgesloten met een variant op de 

welbekende pubquiz. Dit was het hysterische 

enveloppenspel. Vier teams gingen vol voor de 

overwinning en werden aangevoerd door Martin, Britt, Zoë 

en Sten (Stennnn, Stennnn!!! Het gonst nog door in mijn 

hoofd      ). Wat een lol hebben we gehad! Uiteindelijk 

ging het team van Martin, Pauline, Emily, Robbie Baks, 

Okker en Leen er vandoor met de overwinning! Wat een 

eer! Mocht je benieuwd zijn wat voor spel dit was, dan zou 

ik Joyce even aan haar jasje trekken. Zij heeft dit gave spel 

gevonden en (samen met mij) begeleid, top gedaan Joyce!  

De avond werd rond 23:00 uur afgesloten. En eigenlijk wil ik graag Linda nog quoten, omdat wat zij zei 

alles samenvat. Wat hebben we bij Excelsior toch een geluk en wat is het bijzonder dat we dit hebben met 

elkaar. Van jonge tot wat oudere trainers, we hebben een goed jaar gehad en dit met elkaar op 

bijzondere wijze af mogen sluiten. Laten we beseffen hoe gaaf het is om onderdeel te mogen zijn van 

zo’n mooie groep mensen!  

PS: we zoeken altijd extra trainers, handjes en meedenkers. Wil jij ook onderdeel worden van deze 

geweldige groep? Meld je dan bij de TC.   

 

Middels deze weg wil ik alle trainers namens de Jeugd TC en het bestuur een mooie zomer wensen!  

Sharmaine  
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Praatjes en mededelingen 

Kantinedienst 

Wat is er fijner om na het spelen van- of kijken naar een potje korfbal, dan even af te koelen en bij te 

praten op het terras van Excelsior. 

Of toch maar even die tosti halen, want het was net te vroeg vanochtend (ok, iets te laat opgestaan). 

Zo zijn er natuurlijk legio aan mogelijkheden om het nut van de kantine te benadrukken. Alleen, die 

kantine vult zich niet automatisch, daar is onze inzet voor nodig. 

Het bezetten van de kantine gaat over het algemeen heel aardig, en dat doen we met- en voor elkaar 

en dat is natuurlijk heel mooi. Echter, er waren dit seizoen in de ochtend af en toe wat shifts zonder dat 

daar iemand stond, en om dat is dan natuurlijk onhandig! 

Om dat op te lossen gaan we vanaf augustus de kantinediensten iets anders regelen. Natuurlijk blijft de 

mogelijkheid om jezelf in te schrijven, want die vrijwilligheid is onbetaalbaar. 

Houd daarom de volgende korfpraat - die in augustus weer komt - goed in de gaten. Hierin zullen over 

we de aanpak uitweiden. 

 

Fijne zomervakantie alvast! 

Marco & Erik 

 

Oudertraining 

Vanaf aankomend seizoen gaat de oudertraining of recreantentraining ( al naar gelang de voorkeur ) 

weer van start 

ten minste 

dat willen we heel graag. 

Als je interesse hebt, een keer wilt komen proefdraaien, laagdrempelig wilt bewegen (eigenlijk is elke 

reden een goede om langs te komen) neem dan eens contact op met Marco vd Linden of reserveer de 

maandagavond, van 20.00 tot 21.00 dan gaan we trainen. 
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Praatjes en mededelingen 

Save the date: jubileum 100 jaar Excelsior 

Eindelijk! Drie jaar later, op 24 juni 2023, gaan we ons 100-jarig jubileum alsnog vieren! 

Meer informatie over kaartjes e.d. maken we zo snel mogelijk bekend! 
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Praatjes en mededelingen 

Aspiranten en pupillentoernooi zaterdag 3 september 

Wij organiseren op zaterdag 3 september voor de vijftiende maal een aspiranten en pupillen-toernooi. 

Het toernooi start om 9.oo uur en zal duren tot en met 13.10 uur. Er wordt in iedere poule een vijfkamp 

gespeeld. Er zijn in totaal 11 spelrondes van ieder 20 minuten. Vorig jaar was het door 

coronamaatregelen nog gesplitst over 3 verschillende velden. Dit jaar is het rugbyveld niet bespeelbaar. 

Het streven is om zoveel mogelijk wedstrijden op Biesland te laten spelen. Zoals het er nu naar uit ziet, 

zullen de B,C,E en F teams op Biesland spelen. Waarschijnlijk zal de D gaan spelen in Zoetermeer bij 

Phoenix. Phoenix bestond in 2021 100 jaar en zal het Eeuwfeest gaan vieren in augustus 2022. Phoenix 

is intern nog aan het afstemmen of dat de D pupillen in Zoetermeer zullen gaan 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. Hoe 

meer scheidsrechters er beschikbaar zijn, hoe minder wedstrijden per scheidsrechter. Onderstaand de 

scheidsrechters waarvan wij verwachten dat zij een aantal wedstrijden willen fluiten. Als je niet kunt 

fluiten, laat het dan het liefst deze week weten. Komende vrijdag 8 juli beginnen de schoolvakanties. 

Laat het dan niet aankomen op vrijdag 2 september!  

Begint jouw voornaam met de letters A t/m K? Dan kun je afmelden bij Erik de Koning 06-38759744 of 

mailen naar penningmeester@ckv-excelsior.nl appen mag ook.  

Begint jouw voornaam met de letters L t/m Z? Dan kun je afbellen bij Nicole Buis 06-28812581; appen 

mag ook.  

Scheidsrechters Excelsior jeugdtoernooi 3 september: 

Anhouk vd L Gina A Koen T Rick H 

Aniek J Harrie J Koen V Rob M 

Annebertien 

B 

Hessel van 

E 
Lex V 

Robertjan 

H 

Bart de R Inger van D Lucia A 
Sander de 

H 

Bernice H Iris G Lucia B Sander G 

Cynthia W 
Jacqueline 

S 
Mark J Sander v V 

Daan A Jasper V Mart de B Sanne V 

Dani B Jazz H Merit H Sven de V 

Elke R Jelmer B Micke V Thom vd D 

Erik de K Jeroen K 
Milan van 

P 
Ties V 

Fabian G Jill K Nelis B Tim H 

Fabian M Joost G Nico H Vito H 

Femke G Jop de B Okker B Wayne S 

Finnian W Jordi G Piet E Willeke A 

Geeske B Kevin B Pim S Yasmin S 

 

Er zullen deze dag ook hand en spandiensten verricht moeten worden zoals het nalopen van het 

sanitair. Ook hiervoor hebben wij leden aangewezen. Tevens is een tweetal personen nodig die bij 

iedere ronde in de gaten houdt of dat er een scheidsrechter staat. 

  

mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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Hand en spandiensten Excelsior jeugdtoernooi 3 september: 

Anouk de V Lynn H 

Bart-Jan V Mario den B 

Demi vd R Maud vd G 

Fleur vd K Maya  

Jeslyn  Nathalie B 

Joyce D Pieter V 

Leo vd M Rachelle J 

Leonie vd S Roxanne H 

Lieselotte A Simon vd B 

Lisette A Tim S 

Thijs A Veronique T 

 

Sta je opgesteld voor hand- en spandiensten? Maar kun je niet? Ook dan kun je afmelden bij Erik als je 

voornaam begint met de letter A t/m K. Begint jouw naam met de letters L t/m Z? Dan kun je afmelden 

bij Nicole. 

Ook de barcommissie zal weer groot uitpakken met tenten op het veld. Ook hier zal een groot aantal 

leden nodig zijn. 

Het wedstrijdsecretariaat is weer in handen van Lars, Nathan en Erik. Ook omroeper Robbie B zal dit 

jaar niet ontbreken en de al bekende omroepinstallatie van Jacob zal het toernooi compleet maken. 

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 (10 teams), VEO (12 

teams), ONDO (13 teams) en Madjoe (2 teams) zich al ingeschreven. Het totaal aantal deelnemende 

teams bedraagt 106. Alleen voor de B zijn wij nog op zoek naar 1 B team zodat er in iedere poule een 

vijfkamp kan worden gespeeld. 

Komende weken zal het toernooischema worden gemaakt. 

Wij hebben er zin in! Tot zaterdag 3 september. 

Nicole en Erik 

 

Kleding CKV Excelsior 

Hallo ouders van/en spelende leden, 

Het einde van t seizoen nadert met rasse schreden. En dus ook het moment om de wedstrijdshirts en 

de oranje sponsor inschietshirts in te leveren. De sponsorshirts lever je in wanneer je naar een team 

met andere sponsor (of zonder sponsort) gaat.  

Is jouw (sponsorloze) inschietshirt bijna te klein, dan is het slim om deze ook in te leveren. Begin van t 

seizoen krijg je dan een nieuwe. 

Stop je bij Excelsior met spelen of ben je volgend jaar geen trainer/coach meer, lever dan ook je 

kleding in. Dat geldt dus voor alles wat je vanuit Excelsior hebt gekregen. 

Dank 

Groeten Patricia en Natasja 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Een lang seizoen ligt achter ons, niet zozeer in de zin van veel wedstrijden (want in de zaal werd een 

verkorte competitie gespeeld), maar lang in de zin van lang doorlopend: dat de laatste wedstrijden pas 

in het laatste weekend van juni gespeeld werden. Het reguliere laatste speelweekeinde was 18 juni, met 

een leuk thuisprogramma en in Pijnacker zelfs 2 kampioenswedstrijden. Helaas, de wedstrijden van 

Excelsior 3 en 4 konden niet doorgaan omdat beide tegenstanders geen team op de been konden 

brengen. De overige wedstrijden op Biesland werden allemaal gewonnen. Eerst was Excelsior 7 te sterk 

voor Erasmus 4, een 10-8 overwinning als goede afsluiting van het seizoen. Aan de overkant van het 

veld versloeg Excelsior 6 met 3 invaldames DES 5 met de dikke cijfers 5-15. En aan het eind van deze 

zomerse middag, met inmiddels een vol terras, speelde Excelsior 5 tegen KZ Danaïden 4 een heel 

gemakkelijke wedstrijd, won met 17-5, en kon op gepaste wijze afscheid nemen van Lotte, Jessica en 

Pim. 

Excelsior 1 en 2 speelden uit en tegelijkertijd, maar gelukkig stonden voor beide teams geen 

competitiebelangen meer op het spel. Zodat het 1e naar Pernix 1 in Leiden ging met reserves uit het 4e, 

en het 2e met Fabian M en Demi naar Middelburg reisde voor de wedstrijd tegen Swift 2. Met een 

temperatuur voor strandactiviteiten maakte Excelsior 2 er een leuke ontspannen dag van, waarbij de 

11-7 nederlaag niet van groot belang was. Excelsior 1 kwam net iets tekort tegen het sterke Pernix 1 en 

verloor met 18-15.  

Excelsior 9 kon in de ochtend in Pijnacker in een rechtstreeks duel kampioen worden tegen Avanti 9. 

Vanwege een aantal afwezigen bij de heren speelden Sander vV en Marijn mee. Thuis was net 

gewonnen, maar nu was het jongere team van de thuisploeg veel sterker en won met 15-6. Ook hier 

afscheidsbloemen, voor Diana en Carolien. 

Helemaal aan het eind van de middag kon Excelsior 8 tegen Avanti 7 bij winst of gelijkspel ook de 

kampioenstaart gaan aansnijden. In de rust was het 7-4 en leek dat er helemaal niet op. Maar in de 2e 

helft kwam het 8e sterk terug, oa door doelpunten van invaller Marijn (zijn 3e wedstrijd die dag), en 

sleepte het in de spannende eindfase een 9-10 overwinning uit het vuur. Dus op naar de taart!! 

De uitgestelde wedstrijd van Excelsior 4 tegen KOAG 3 werd op woensdagavond gespeeld en die won 

het 4e met 22-17. Op zaterdagochtend van 25 juni speelde Excelsior 3 tegen Phoenix 3, waarin ook de 

lang geblesseerden Jill en Sven weer minuten konden maken (voor hen was het gunstig dat de 

wedstrijd werd uitgesteld). Het 3e sloot het seizoen ook positief af met een 21-13 overwinning. 

Zo kunnen we behoorlijk tevreden terugkijken op het veldseizoen, waarin we bij de senioren niet veel 

(langdurige) blessures kenden, wel regelmatig veel afwezigen vanwege (in te halen) 

vakanties/bruiloften etc, maar ook steeds was er bereidheid van anderen om in te vallen en/of reserve 

te staan. En met goede resultaten, want al vrij ruim voor het einde van de competitie waren alle teams 

veilig van degradatie.  

De trainerswissel tussen zaal en veld gaf Excelsior 1 nieuwe spirit, en zeker de winst in de eerste 

wedstrijd op HKC 1 leverde bonuspunten om zich in de overgangsklasse te handhaven. Dat werd 

tenslotte een 5e plek met evenveel wedstrijdpunten als nr. 4 Pernix 1.  

Excelsior 2 had graag kampioen willen worden in de reserve 1e klasse, maar moest opboksen tegen een 

aantal heel sterke geroutineerde ploegen, en eindigde op de 4e plaats, kans op promotie zat er dit 

seizoen niet in. 

Vorige zomer werd in overleg met Ryan en Linda een gedeeltelijk nieuw Excelsior 3 gevormd met 

spelers die nog moesten wennen aan het niveau in de reserve 2e klasse. Dat is in de loop van het jaar 

heel goed gelukt, want waar in het najaar soms nog kansloos werd verloren, won het 3e nu de meeste 

wedstrijden en klom gestaag op de ranglijst naar de 3e plaats, een uitstekend resultaat. 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

In die reserve 2e klasse zit Excelsior 4 prima op zijn niveau, want dit seizoen waren er ook tegenstanders 

die heel goed tegenstand boden, en wedstrijden die niet allemaal werden gewonnen. Wel eindigde het 

4e als nummer 2, met een gelijk aantal punten als KCR 4.  

In de poule van Excelsior 5 was het geroutineerde DES 4 veruit de sterkste ploeg, maar op ruime 

afstand daarachter eindigde het 5e als koploper van de rest op een prima 2e plek.  

Een vergelijkbare situatie was het in de poule van Excelsior 6, waar VEO 5 met afstand kampioen werd, 

en het 6e, dikwijls gesteund door invallende dames, met 12 punten uit 12 wedstrijden uitstekend 3e 

werd. 

In hun voorjaarspoules speelden Excelsior 7, 8 en 9 mee om de bovenste plek. Helaas moest het 7e in 

Scheveningen een dikke nederlaag slikken van KVS 8, en dat maakte dat het 7e op de 2e plaats kwam. 

Excelsior 8 wist wel de 1e plek te bereiken door alleen uit bij Reeuwijk te verliezen, en Excelsior 9 liet 

tegen Trekvogels 3 punten liggen, verloor dus de beslissende wedstrijd en werd 3e. 

Geniet allemaal van een leuke, ontspannende zomervakantie, en tot ziens in augustus, waarin de 

seniorenteams uitbreiding krijgen met Excelsior 10, een record aantal, en letterlijk de jongste telg 

binnen de senioren, want deze bijzondere ploeg bestaat grotendeels uit dames en heren die dit jaar 

overkomen uit de junioren.  

 

Willeke 

 

Junioren 

Deze week geen mededelingen. 

 

Jeugd 

Aanstaande donderdag 7 juli is alweer de laatste training voor de zomervakantie. De zomervakantie in 

onze regio begint op vrijdag 8 juli en loopt door t/m zondag 21 augustus. Een groot aantal kinderen 

gaat ook nog mee op het mooie Excelsior zomerkamp. 

Trainingstijden donderdag 7 juli: 

De F, E & D trainen van 18.00 tot 19.00 uur.  

Veld 2 D1; D2; D3;  

Veld 3 F groep;  

veld 4 E1; E2; E3; E4 

 

De C & B trainen van 19.00 tot 20.00 uur.  

Veld 1 B1; C1; 

 Veld 3 B2; B3;  

Veld 4 C2; C3 

 

Namens de Jeugd TC, hierbij de opstellingen voor de B, C, D en E-teams en de F-groep. De F groep zal 

gaan trainen als 1 trainingsgroep. Dit omdat we nog in afwachting zijn van nieuwe leden en geen 

kinderen willen teleurstellen als er toch nog wijzigingen mochten komen. 
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Teamindeling B t/m F 

 Spelers Trainers 

B1 
Zoë, Fenna, Joya, Romy, Nathalie 

Mees, Micha B., Martin, Thijs 
Job, Lisette 

B2 
Josyne, Lizzy, Eline, Hennieke, Britt A., Marlou, Anne 

Sten, Jasper, Justin 
Pauline, Elvira 

B3 
Mariana, Merle, Sofie, Sanne H., Stephanie 

Thomas v. G, Nick, Rick 
vacant 

C1 
Elize, Yara, Lisa, Lise, Evi N. 

Demian, Stefan, Jurjen, Daniel 
Sanne, vacant 

C2 
Femke, Roos, Mijke, Yessica, Sem, Fiene 

Björn, Marten, Tijn, Micha K. 
Rik, Astrid 

C3 
Brigitte, Amber, Erlijn, Fenna, Sanne v. N., Jip K. 

Jip D., Sieme, Senne, Jop, Fedde  
Johan, Fabienne 

D1 
Milou, Evi E., Tess, Sara, Rebecca 

Anthony, Beau, Reinout, Otis 
Jikke, Wouter 

D2 
Olivia, Luz, Sanne vd H., Lieve  

Yannick, Jens, Kai, Erik 
Robert, Martin 

D3 
Lizz, Flore, Cyara, Nora 

Daan, Ramon, Abe, Thomas D., Eliott 
Yra, Marijn 

E1 
Hanna, Sophie, Britt M. 

Tom, Eduard 
Renzo, Sten 

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 
Nynke, Britt, Sofie 

E3 
Evi, Sigi 

Mika, Twan, Ivar 
Maarten, Zoë 

E4 
Mirelle, Elize 

Nathan, Roan, Jim 
Olivier, Jay 

F 
Tatum, Fenne, Dara, Anouk, Puck, Isabel, Isa, Elyse, Minttu 

Dex, Finn, Arthur, Luuk, Daaf, Mees 

Nicole, Wesley, Simon, 

Margreet, Pim, Henk 

 

Zoals u kunt zien, zijn nog een paar plekken vacant bij de trainers. De komende periode gaat de TC hun 

uiterste best doen deze in te vullen voor de start van het nieuwe seizoen. Lijkt het jou leuk om 

aankomend seizoen trainer/coach te zijn van één van de teams? Laat dit dan weten aan één van onze 

TC-leden! 

Trainingen augustus: 

De eerste trainingen in augustus zullen plaatsvinden op dinsdag 23 augustus. De tweede training zal 

zijn op donderdag 25 augustus. De trainingstijden zijn: 

De F, E & D trainen van 18.00 tot 19.00 uur.  

Veld 2 D1; D2; D3;  

Veld 3 F groep;  

veld 4 E1; E2; E3; E4 

De C & B trainen van 19.00 tot 20.00 uur.  

Veld 1 B1 (op dinsdag tm 20:15) ; C1 (op donderdag) 

Veld 2: C1 (op dinsdag) en B1 op donderdag; C2; C3 

Veld 4 B2; B3 

Let op! Omdat bij de senioren (in de 1e selectie) nog selecties plaatsvinden en bij sommige jeugdteams 

nog een trainer wordt gezocht kan het zijn dat in augustus nog (kleine) wijzigingen plaatsvinden in het 

trainingstijdstip of veldindeling. 
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Oefenwedstrijden: 

Op zaterdag 27 augustus spelen een aantal B t/m F teams al oefenwedstrijden.  

Op zaterdag 3 september wordt het Excelsior jeugdtoernooi gehouden voor alle B t/m F teams van 

9:00 t/m 13.10. Meer informatie hierover is elders in deze Korfpraat gegeven. 

De B1 heeft ook nog een oefenwedstrijd op een doordeweekse avond namelijk 24 augustus. Het 

oefenschema is verderop in deze Korfpraat opgenomen. 

Rest ons nog een ieder een prettige vakantie toe te wensen en wij zien elkaar weer (heel) op de eerste 

training op dinsdag 23 augustus. 
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Oefenprogramma Veld 

Vertrek vanaf sportpark Biesland 

 Uit       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Di.16/08 DES/Excelsior 1 DES/Excelsior 1 20.00 20.45 Jorrith en Kelly ? ? 

Di.16/08 DES/Excelsior 2 DES/Excelsior 2 18.45 19.30 ? ? ? 
 Uit       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Za. 20/08 ZKV 1 Excelsior 1 13.30 15.30 Jorrith en Kelly N.V.T. 
Sportlaan 1, 1508 DZ Zaandam, oranje 
inschietshirts 

Za. 20/08 ZKV 2 Excelsior 2 12.00 14.00 ? N.V.T. 
Sportlaan 1, 1508 DZ Zaandam, oranje 
inschietshirts 

 Uit       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Di. 23/08 Refleks 1 Excelsior 1 19.45 20.45 Jorrith en Kelly N.V.T. Schaapweg 2d, 2285 SP Rijswijk 

Di. 23/08 Refleks 2 Excelsior 2 18.30 19.30 ? N.V.T. Schaapweg 2d, 2285 SP Rijswijk 

 Uit       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Wo. 24/08 VEO B1 Excelsior B1 18.00 19.15   N.V.T. Westvlietweg Voorburg 

 Thuis       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Za. 27/08 Excelsior 1   1 ? ? Jorrith en Kelly ? Biesland ?  

Za. 27/08 Excelsior 2   2 ? ? ? ? Biesland ? 

Za. 27/08 Excelsior 4 ODO 3 13.00 14.00 Zelf Nog regelen Biesland veld 1 

Za. 27/08 Excelsior C1 Maassluis  C1 11.15 12.00 Sanne Nog regelen Biesland veld 1 

Za. 27/08 Excelsior C2 Dunas C3 10.15 11.00 Rik, Astrid Nog regelen Biesland veld 1 

Za. 27/08 Excelsior D1 Maassluis  D1 9.30 10.00 Jikke, Wouter Nog regelen Biesland veld 1 

Za. 27/08 Excelsior D3 ODO D3 10.30 11.00 Yra, Marijn Nog regelen Biesland veld 2 

Za. 27/08 
Excelsior F1 Maassluis  F1 9.30 10.00 

Nicole, Wesley, 
Simon, Margreet, 
Pim, Henk 

Nog regelen Biesland veld 3 

Za. 27/08 Excelsior F2 Meervogels F1 8.30 9.00 
Nicole, Wesley, 
Simon, Margreet, 
Pim, Henk 

Nog regelen Biesland veld 3 

 Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Za. 27/08 Meervogels B1 Excelsior B2 volgt volgt Pauline, Elvira N.V.T. Vernede sportpark Zoetermeer 

Za. 27/08 Meervogels C3 Excelsior C3 volgt volgt Johan, Fabienne N.V.T. Vernede sportpark Zoetermeer 

Za. 27/08 Meervogels D2 Excelsior D2 volgt volgt Robert, Martin N.V.T. Vernede sportpark Zoetermeer 
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Za. 27/08 Maassluis E1 Excelsior E1   11.00 Renzo, Sten N.V.T. Wipperspark Maassluis 

Za. 27/08 
Maassluis E2 Excelsior E2   11.00 

Nynke, Britt, 
Josyne 

N.V.T. Wipperspark Maassluis 

Za. 27/08 Maassluis E3 Excelsior E3   11.00 Maarten, Zoë N.V.T. Wipperspark Maassluis 
 Thuis       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Do. 01/09 Excelsior 1 Valto 1 20.00 20.45 Jorrith en Kelly Nog regelen Hoofdveld 

Do. 01/09 Excelsior 2 Valto 2 19.00 19.30 ? Nog regelen Hoofdveld 

 Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Do. 01/09 Merwede 3 Excelsior 3 19.00 20.30 Linda en Ryan N.V.T. Thorbeckelaan 104, 3362 BV Sliedrecht 
 Thuis       Aanwezig Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Za. 03/09 Excelsior 1 Ondo (g) 1 14.30 15.30 Jorrith en Kelly Nog regelen Biesland veld 1 

Za. 03/09 Excelsior 2 Ondo (g) 2 13.00 14.00 ? Nog regelen Biesland veld 1 

Za. 03/09 Excelsior 3 Ondo (g) 3 14.30 15.30 Linda en Ryan Nog regelen Biesland veld 2 

Za. 03/09 Excelsior 4 KZ/Danaïden 3 13.30 14.00 Zelf Nog regelen Biesland veld 2 

Za. 03/09 Excelsior A1 Gemini A1 13.00 14.00 Rob B & Carolien Nog regelen Biesland veld 3 

Za. 03/09 
Excelsior B1 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Job, Lisette   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior B2 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Pauline, Elvira   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior B3 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Vacant   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior C1 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Sanne   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior C2 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Rik, Astrid   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior C3 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Johan, Fabienne   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior E1 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Renzo, Sten   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior E2 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 
Nynke, Britt, 
Josyne 

  
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior E3 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Maarten, Zoë   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior E4 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 Olivier, Jay   
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior F1 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 
Nicole, Wesley, 
Simon, Margreet, 
Pim, Henk 

  
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 
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Za. 03/09 
Excelsior F2 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 
Nicole, Wesley, 
Simon, Margreet, 
Pim, Henk 

  
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

Za. 03/09 
Excelsior F3 

Excelsior 
jeugdtoernooi 

  8.30 9.00 
Nicole, Wesley, 
Simon, Margreet, 
Pim, Henk 

  
Excelsior jeugdtoernooi duurt van 9.00 
tm 13.10 

 Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Veld 

Za. 03/09 KZ/Danaïden 6 Excelsior 7 12.30 14.00 Rob G N.V.T. Montgomerystraat 50, 2321 CC Leiden 

Za. 03/09 KZ/Danaïden 8 Excelsior 8 14.00 15.30 Willeke N.V.T. Montgomerystraat 50, 2321 CC Leiden 

Za. 03/09 KZ/Danaïden 9 Excelsior 9 15.30 17.00 Zelf/Vacant N.V.T. Montgomerystraat 50, 2321 CC Leiden 

Za. 03/09 Merwede 6 Excelsior 10 15.00 16.30 ? N.V.T. Thorbeckelaan 104, 3362 BV Sliedrecht 

Za. 03/09 
Excelsior 
jeugdtoernooi 

  Excelsior D1 8.00 9.00     
DOORDAT HET RUGBYGRASVELD 
NIET BESCHIKBAAR IS IN 
ZOETERMEER 

Za. 03/09 
Excelsior 
jeugdtoernooi 

  Excelsior D2 8.00 9.00     
DOORDAT HET RUGBYGRASVELD 
NIET BESCHIKBAAR IS IN 
ZOETERMEER 

Za. 03/09 
Excelsior 
jeugdtoernooi 

  Excelsior D3 8.00 9.00     
DOORDAT HET RUGBYGRASVELD 
NIET BESCHIKBAAR IS IN 
ZOETERMEER 

Za. 03/09 
Excelsior 
jeugdtoernooi 

  Excelsior D4 8.00 9.00     
DOORDAT HET RUGBYGRASVELD 
NIET BESCHIKBAAR IS IN 
ZOETERMEER 
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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 

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) 

24-06-2023 Excelsior 103 jaar 
 

 

Kalenders & roosters 
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