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Praatjes en mededelingen 

Vriendjestrainingen tijdens Delftse Sportweek 

Misschien heb je de aankondigen van de Delftse Sportweek al in de krant zien staan? In deze week 

openen ook wij de deuren voor iedereen die kennis wil maken met korfbal bij Excelsior.  

Alle kinderen ontvangen een uitnodigingskaartje waarmee zij een vriendje kunnen uitnodigen. We 

maken er een feestweek van met een speciaal springkussen!  

Dinsdag 20 september  

Donderdag 22 september  

18.00 tot 19.00 uur.  

Natuurlijk staat er voor de ouders een kopje koffie klaar en na afloop is er fruit en limonade!  

Leden werven doen we samen 

Groetjes van de ledenwerving  

Nicole, Mirjam, Sofie en Malika 
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Praatjes en mededelingen 

 

Kantine 

Het kantinerooster is ingedeeld voor dit seizoen en dit is hier terug te lezen. 

Nog niet overal staan namen, deze zullen 2 weken van tevoren worden gevraagd via de contactouders. 

Natuurlijk blijft het mogelijk om jezelf op een bestaand slot te zetten. 

 

Ouder / Recreanten Training 

Daar stonden ze dan 

Heel soepel te bewegen, technische hoogstandjes uit te voeren en stuk voor stuk blijk te geven een 

krasse knar* te zijn onder het tanende licht van de maandag-avondzon en het opkomen van 

hemelwater. 

Ok, het was een gezellig, ongeregeld groepje dat met een bal en een korf aan de slag was gegaan. 

Ietwat onwennig nog en een gelegenheidstrainer die had verzuimd om na te denken over de invulling 

maar dat mocht de pret niet drukken, ook de regendruppels deerden niet. 

Morgen staan we er weer, met iets beter weer en vol goede moed  

  

Ouder- en recreantentraining is elke maandag avond van 20.00 tot 21.00. 

Meedoen? Gezellig, je bent van harte welkom! Meer weten? Gebruik de Link       

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YbJCzbSGK2hlnz9mcAO4CNJtRwmrlgr8AlXKEIt0zhg/edit#gid=1775934537
https://chat.whatsapp.com/HX5zjTQFPEn1rfSBl9V5SI
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

De eerste competitiezaterdag was na een vrijdag vol regen een in veel opzichten zonnige dag, want 

ondanks een groot aantal afmeldingen plus nog 2 ziekmeldingen op vrijdagavond en zaterdagochtend, 

waardoor er ruim 2 complete teams ontbraken, konden alle teams hun wedstrijden spelen, en met 

goede resultaten. Dat dankzij de inzet van iedereen die gevraagd werd om ergens anders extra in te 

vallen of reserve te zijn. En niet te vergeten de scheidsrechters: niet minder dan 6 

senioren/juniorenwedstrijden, zelfs Excelsior 2, moesten deze zaterdag door onszelf gefloten worden.  

En alle teams die op het centercourt op Biesland speelden, wonnen, vanaf de B1 om half 10 in de 

ochtend tot Excelsior 6 die om 5 uur afsloten. Het mooie weer zorgde in de loop van de dag voor een 

steeds voller terras. 

Excelsior 7 opende het seniorenprogramma tegen KCC 8, en kon niet echt los komen doordat scoren 

niet gemakkelijk ging. Dat leidde tot een spannende eindfase, maar gewonnen werd er wel, met 10-9. 

Excelsior 1 en 2 ontvingen Swift 1 en 2 uit Middelburg, en beide selectieploegen begonnen het seizoen 

flitsend: het 2e liep gemakkelijk uit naar een 23-12 overwinning, en daarna nam Excelsior 1 in de eerste 

helft de wedstrijd volledig in handen; de ruststand was 12-4. In de tweede helft kwam Swift nog wel 

behoorlijk terug in de wedstrijd, maar het gat was duidelijk te groot, en ook Excelsior 1 won dus 

gemakkelijk met 19-13. Als afsluiting speelde Excelsior 6 met Leanne en Nicole als invalsters tegen ALO 

4. Het 6e schoot zuiverder en na een wedstrijd in hoog tempo was de eindstand 19-10. 

Ook Excelsior 9 speelde thuis, maar tegenstander Refleks 5 was een stuk jonger en in alles sneller, wat 

leidde tot een nederlaag met 7-17 voor het 9e. 

In Leiden moest Excelsior 8 ook zijn meerdere erkennen in KZ/Danaïden 5; met de uitstekende invallers 

Eline, Daan, Marijn, Mark en Linda, bleef de lengte van de thuisploeg moeilijk te bespelen; het werd 14-

11. 

De overige uitwedstrijden werden wel alle 3 gewonnen: Excelsior 5 was veel sterker dan VEO 5, en 

maakte er 11-21 van. In Papendrecht speelde Excelsior 4 wel een pittige wedstrijd tegen PKC 4, maar 

wist na een spannende eindfase met 13-15 te winnen. Helemaal aan het eind van de dag speelde 

Excelsior 3 nog in Pijnacker tegen Avanti 4 een wedstrijd met een merkwaardig scoreverloop; een 

achterstand van 5 punten werd omgebogen naar een even grote voorsprong, waarna het naar het 

einde van de wedstrijd toe nog heel spannend werd, maar het 3e kon terecht gaan feesten met een 18-

19 overwinning. 

Helaas meldde de tegenstander van Excelsior 10 vrijdag dat zij geen team hadden; die wedstrijd is 

uitgesteld naar een nog onbekende datum. 

Aanstaande zaterdag hebben we nog steeds te maken met een aantal vakantiegangers, dus blijft het 

nog nodig om invallers/reserves te vinden bij andere teams. Maar… with a little help from your friends 

…. gaat dat vast weer lukken.  

 

Willeke 

 

Junioren 

De A1 begon de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna A4. Een nagenoeg foutloze eerste 

helft zorgde voor een 7-0 ruststand. Niks aan de hand, toch? Niks bleek minder waar, want de A1 werd 

iets onzorgvuldiger en bij Fortuna vloog na rust ineens elke halve kans erin, waardoor Fortuna 

terugkwam tot 7-8. Gelukkig heeft het team in de voorbereiding veel aan teambuilding gedaan, zodat 

Wedstrijdsecretariaat 
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gezamenlijk de schouders er nog even onder werden gezet en er toch met 12-9 gewonnen werd. Op 

naar Dunas A2 volgende week! 

 

Jeugd 

De kop is er af! De eerste competitie zaterdag van de najaarscompetitie is gespeeld. De 

weersvoorspellingen waren vooraf niet goed maar gelukkig klopte dit totaal niet. Het was prima 

korfbalweer en ook op het terras was het goed vertoeven. In de avond gingen de voetjes van de vloer 

tijdens het seizoensopeningfeest. 

De uitslagen waren ook positief. De meeste B t/m F teams wisten hun eerste wedstrijd te winnen. Op 

naar de tweede zaterdag. 

In de B is het krap door afwezigen en blessures. 

 

Spelregelwijziging 

Onderstaande spelregelwijziging is dit seizoen ingegaan: 

In Nederland was het gangbaar dat, als er een speler op de grond lag, er een 1-schotsregel was. Dit is 

echter geen onderdeel van de spelregels. Er mag gewoon worden doorgespeeld.  

Vanaf nu staat in de spelregels dat het spel gestopt moet worden als een speler die valt en/of 

geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie blijft die een 

mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. 

Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige 

spelers zich ergens anders bevinden. 
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Wedstrijdverslag Reeuwijk B1 – Excelsior B2 

Deze mooie zonnige zaterdag had alles wat een mooie 

korfbalwedstrijd nodig had, gemotiveerde spelers van 

onze B2 en positieve coaches langs de kant. Eigenlijk 

had deze wedstrijd nog meer dan wat er nodig is voor 

een mooie wedstrijd en dat waren twee cheerleaders 

langs de kant en op de tribune van de Excelsior 

supporters kwam zelfs de wave na een paar keer 

oefenen goed op gang. 

Alle negen spelers van de B2 aanwezig, maar niet 

allemaal fit waardoor Britt begon op de bank en alleen 

ingezet kon worden wanneer het echt niet anders kon. 

Reeuwijk begon met de eerste aanval maar kon deze niet afronden door een mooie onderschepping 

van Jasper. Hierop volgde een mooie aanval van Excelsior waarbij Sten mooi vrij kwam te staan en met 

een prachtig schot de 0-1 op het scorebord wist te noteren. 

Daarna volgde een lange aanval van Reeuwijk met als resultaat de gelijkmaker, 1-1. En snel daarna nam 

Reeuwijk de voorsprong 2-1. Excelsior krijgt ontzettend veel kansen met schoten van Lizzy, Jasper en 

Josyne, maar het is Reeuwijk die haar voorsprong uitbreid naar 3-1. Het zijn vooral de dames bij 

Reeuwijk die goed op schot zijn en niet veel later scoren zij dan ook de 4-1. 

Gelukkig laat Excelsior de koppies niet hangen en blijven we aanvallen waarbij diverse kansen worden 

gecreëerd. Uiteindelijk is het Justin die de 4-2 binnen schiet en niet veel later is het Jasper die Excelsior 

dichter bij Reeuwijk brengt met een prachtig afstandsschot 4-3. 

Dankzij goed verdedigingswerk en onderschepping van Anne krijgt Jasper bal en scoort de 4-4. 

Jasper is in vorm en uit betrouwbare bron is vernomen dat Jasper nu iedere avond voor een wedstrijd 

zelf zijn pizza zal maken. 

Ook Marlou zit lekker in de wedstrijd en is ontzettend gretig naar de bal. Vol overgave onderschept zij 

de bal in de aanval van Reeuwijk en nog voor de rust neemt Excelsior de voorsprong door een mooi 

afstandsschot van Hennieke 4-5. 

Na de rust blijft Excelsior, dankzij (of misschien 

wel ondanks) de lekkere (mierzoete) limonade in 

de rust, aanvallen en is het Anne die een paar 

mooie kansen krijgt met een doorloop en een 

lastige onder de paal. Het lukt echter niet om ze 

erin te schieten, maar we geven niet op en dat 

zorgt ervoor dat het uiteindelijk Justin is die de 

voorsprong kan uitbreiden naar 4-6. 

Nadat Reeuwijk het verschil weer naar 1 punt 

heeft gebracht, 5-6, is het weer Jasper die op 

stoom is en de 5-7 erin schiet. 

Beide teams krijgen nog veel kansen, maar het geluk is meer aan de zijde van Excelsior want door een 

prachtig afstandsschot scoort Justin de 5-8. In het slot van de wedstrijd begaat de tegenstander van 

Justin een overtreding wat resulteert in een strafworp voor Justin. Koelbloedig als hij is schiet hij deze 

er keurig in en zorgt voor de eindstand van 5-9. 

Excelsior B2, wat mogen jullie trots zijn op jullie zelf, gestreden en gevochten en we nemen de punten 

mee naar Delft. 

Wedstrijden 
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Berichten uit de coaches-/trainersapp 

F1: 

De F1 mocht vandaag al vroeg (9 uur) aantreden tegen KCC. Helaas nog zonder de geblesseerde Puck 

(hopelijk kan je snel weer meedoen) maar wel met reserve/invaller Mika (bedankt!). 

Aan het begin van de wedstrijd liep de stand gelijk op, maar langzaam aan kwamen we op voorsprong. 

Er werd goed overgegooid en met name het omschakelen van verdediging naar aanval, waar we 

afgelopen week op hebben getraind, ging goed. Op een gegeven moment kwamen we met 3 

doelpunten voor en moesten we ook tegen de superspeler. Dat was best even wennen. We wisten het 

vol te houden en bleven zelf ook nog scoren, waardoor we uiteindelijk de wedstrijd met 6-10 wonnen. 

Goed gedaan! Een tevreden coach 

F2: 

De eerste competitie zaterdag stond op het programma vandaag. De weergoden hadden geen goede 

vooruitzichten voor ons de gehele week, maar….. het werd een droge zaterdag! Geen regen maar een 

klein blauw luchtje aan de horizon. 

Deze week hebben we veel nieuwe dingen aangepakt op de training, waarbij we als trainers vandaag 

de hoop hadden dat de eerste kleine verbeteringen al te zien zouden zijn in de wedstrijd. Altijd leuk om 

te zien dat jullie er altijd zijn op beide trainingen en net zo graag willen leren, als dat wij jullie wat willen 

leren. 

Onze eerste wedstrijd was uit bij Olympia tegen de plaatselijke F1. Iedereen was op tijd aanwezig dus 

konden we op weg naar Spijkenisse. Daar aangekomen nog even warm worden en wachten op het 

begin signaal van de scheidsrechter. 

Zo! Drie alinea’s verder kunnen we gaan beginnen aan de wedstrijd! Iedereen had er zin in en binnen 

enkele minuten stonden we al 3-0 voor en konden we ons gaan opmaken tegen een team van 5 

tegenspelers. Gelukkig hadden we dit op het toernooi al 2x geoefend dus dit ging eigenlijk al erg goed! 

Meer duidelijke opdrachten hoe dit te verdedigen en dit ging goed hoor!! Wij zijn trots op jullie dat 

hierin al zoveel stappen zijn gemaakt. Uiteindelijk was het eerste kwart voorbij en hadden we al een 

mooie 5-0 score op het bord staan. Het verdedigen ging echt goed en was erg strak (ik moest er van 

fans van de verslagen toch nog wat voetbalhumor in houden dus daar komt die… Wij verdedigde net 

zo strak, als het voorhoofd van ADO coach Dirk Kuijt). 

Na een kleine mini peptalk om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten begon het tweede kwart. 

De opdrachten werden direct goed uitgevoerd en wat pakte we er op deze manier veel ballen uit, erg 

goed!! Uiteindelijk door het goed onderscheppen en snel naar de aanval door wisten we er 3 bij te 

maken en gingen we met 8-0 rusten! 

Even tijd voor wat water uit de bidon en wat extra tips van de trainers. Leuk om te zien hoe blij 

iedereen was maar ook hoe “bezweet”. Iedereen ging er vol voor en probeerde iedere bal eruit te halen 

en volgde de tegenstander over het hele veld.  

Tijd voor de tweede helft! Bij Olympia moest de Superspeler naar een feestje dus de tweede helft was 

het weer 4 tegen 4. Een flitsende start met snelle doelpunten achter elkaar! Elkaars schoten direct 

afvangen zodat er weer geschoten kon worden of na 1-2x overgooien er weer een mooi schot gemaakt 

kon worden.  

Zes doelpunten erbij in het derde kwart maakte er een 14-0 tussenstand van.  

Laatste kwart gaat beginnen, na 16-0 was het eindelijk de beurt aan Olympia om ook te scoren (16-1), 

maar onze toppers gingen gewoon door. Bij de 17-1 had eindelijk iedereen gescoord, een mooie 
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prestatie! Uiteindelijk stopte de teller op 18-1. De strafworpen erna gingen meer gelijk op en daar werd 

het 3-3. 

Een hele mooie score! En wat was het leuk om te zien dat de oefeningen van de training en de 

aanwijzingen in de wedstrijd zo goed werden opgepakt! Deze uitslag hebben jullie aan jullie zelf te 

danken, wat een top team met elkaar en wat 

een plezier maken jullie met elkaar. 

Volgende week staat ONDO op het 

programma. Ook ONDO heeft de eerste 

wedstrijd gewonnen dus dit wordt een leuke 

krachtmeting. Weer 2x trainen om ons spel 

nog beter te maken en dan gaan we er weer 

tegen aan volgende week! 

F3: 

De F3 had haar eerste wedstrijd, voor sommige was dit de eerste wedstrijd ooit! En het ging super 

goed, iedereen had er zin in en had zijn neus naar de juiste korf gewend! Af en toe verslapte de 

aandacht maar dat maakte helemaal niet uit want de tegenstander stond ook soms te dromen. We 

hebben zelf 4 keer gescoord, wat goeddddd! Op naar de volgende wedstrijd! 

E1: 

E1 tegen Dunas E1, op het toernooi hadden we al gemerkt dat de tegenstanders waar we tegen 

moeten spelen best moeilijke tegenstanders zouden worden. Dunas was inderdaad een maatje te groot 

voor ons. Ze waren net iets feller, zuiverder en sneller in de omschakeling. Maar, Sten en ik hebben 

toch zeker ook leuke dingen waar we afgelopen tijd op getraind hadden terug gezien en dat is 

natuurlijk super goed. We verloren 7-15. Komende periode gaan we gewoon hard werken in de 

trainingen en dan weet ik zeker dat het steeds beter gaat.  

Gr Sten en Renzo 

E2: 

De E2 moest vandaag uit  tegen Vriendenschaar. De eerste 10 minuten zaten ze nog te slapen en stond 

het 0-3. De 2e helft ging het veel beter en waren ze veel feller. Na de 2e helft stond het 4-1. Er was een 

hele felle jongen, maar toch kreeg Excelsior hem onder controle. In de allerlaaste paar seconds scoorde 

Noud nog. Het is 7-6 voor Vriendenschaar. Het was een hele spannende wedstrijd! Goed gedaan E2! 

Groetjes, Josyne, Britt en Nynke 

E3: 

De E3 speelde de eerste competitiewedstrijd tegen Die Haghe E4. Het zonnetje scheen en onze toppers 

hadden er zin in! Vanaf de eerste minuut werd er goed gekeken wie de beste kansen hadden om te 

kunnen scoren en dat deden we dan ook! Na 10 minuten spelen stonden we al met 5-0 voor. Mooie 

schoten maar ook goede aanvallen met doorloopballen werden gescoord. Uiteraard ook kansen 

gemist, maar het is heel leuk om te zien dat hetgeen waar jullie op trainen ook terugkomt in de 

wedstrijd. Die Haghe had het lastig, omdat we ze bijna geen kans hebben gegeven. De E3 heeft in 

totaal in de wedstrijd 11 keer gescoord en Die Haghe 1 keer. Een hele goede wedstrijd met een hoop 

mooie doelpunten! 
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D1: 

De D1 heeft zijn eerste uitwedstrijd er op zitten! Na een goede voorbereiding met een oefenwedstrijd 

en het Excelsior toernooi stonden ze er vanochtend om 10 uur klaar voor om te vertrekken naar 

Nieuwerkerk. Met nog een klein buitje onderweg begon de zon te schijnen toen we aankwamen. De D1 

begon fris en sterk en dat resulteerde in meerdere doelpunten. Na de rust kwam de vermoeidheid wat 

in de benen, maar gaf wissel Sara weer wat nieuwe energie met een paar mooie doelpunten. 

Einduitslag 2-9 en twee ontzettend trotse coaches, want wat we de afgelopen tijd hebben getraind 

hebben wij (Wouter en Jikke) nu al terug gezien in het spel. Op naar de volgende wedstrijd! 

D2: 

De D2 speelde een leuke wedstrijd uit bij Valto. Het was nog vroeg en Valto was wat feller, toch lukte 

het de D2 lang om bij te blijven. Vaak kwamen we tot goeie, mooie aanvallen, maar net zo vaak 

mislukte alles door een slechte pass of een mislukte vangbal. Genoeg om aan te werken, en genoeg 

om trots op te zijn dus! Het werd 12-7. 

C1: 

De eerste competitiewedstrijd van de C1 stond dan toch 

eindelijk op het programma. In de vroege ochtend zijn we 

afgereisd naar Alphen aan de Rijn voor de wedstrijd tegen 

Tempo C2. We hadden er allemaal heel veel zin in. We 

begonnen goed scherp aan de wedstrijd wat resulteerde 

in een aantal goede doelpunten. Verdedigend hadden we 

het goed op orde, waardoor de tegenstander moeite had 

met scoren. Klasse gedaan. Met rust stond 

het 2-7. Na de rust hebben we de score iets 

verder opgekrikt wat resulteerde in een 

winstpartij 3-11. De punten gaan mee naar 

Delft. Zeer tevreden coaches. Op naar 

volgende week! 

C2: 

De C2 speelde de eerste veldwedstrijd tegen GKV C1, wat vooral bestond uit jongens. Een hele pittige 

pot werd het waar om iedere centimeter moest worden geknokt. We stonden binnen no-time 0-3 

achter. Er werd goed gekeken en rondgespeeld. Met rust was het 1-9. Maar in de 2de helft konden we 

echt goed tegenstand bieden. Doelpunten vielen ook eindelijk en zo werd het 5-10 voor GKV. Een hele 

goede 2de helft             . 
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C3: 

De C3 mocht vandaag met een heerlijk Schevenings zonnetje de kop afbijten van de competitie iets 

waar we de eerste 15 minuten best aan moesten wennen KVS had daar zienbaar minder moeite mee en 

liepen iets te makkelijk uit naar 4-0 waarna wij een paar mooie en vooral leuke aanvallen konden 

uitvoeren en het beter begon te lopen bij ons en konden we er 4-1 van maken (Sanne) in de rust 

hebben we toen besproken dat we meer op het voor 

verdedigen gingen letten en de bal niet meer voor de paal 

langs gingen gooien als de bal naar het andere vak moest 

dit ging de tweede helft veel beter KVS kon moeilijke tot 

schot komen en ondanks de uitslag werd het spel 

gelijkwaardig helaas verloren we met 6-1 maar de sfeer in de 

groep was geweldig aankomende week gaan we weer lekker 

trainen en Dan wacht zaterdag onze stadsgenoot Fortuna tot 

dinsdag toppers 

B1: 

Op een hele vroege ochtend mocht de B1 mocht in de eerste competitieronde aantreden tegen Refleks 

B1. Dit was na een intensieve voorbereiding een serieuze test om te kijken waar we nou echt zouden 

staan. Het werd al vrij snel duidelijk dat we er goed opstaan! De B1 startte namelijk erg goed aan de 

wedstrijd, waarbij opdrachten erg goed werden uitgevoerd. En zeker in de eerste helft had de B1 het 

initiatief stevig in handen, wat leidde tot een 7-6 voorsprong. 

In het eerste gedeelte na de rust ging het scoren even iets lastiger wat na een 8-7 voorsprong leidde 

tot een 8-10 achterstand. Opgeven komt echter niet in het woordenboek van de B1 voor, wat de stand 

binnen de kortste keren ook weer omdraaide, weer 11-10 in het voordeel van de B1. Het beloofde dus 

nog een spannende eindfase te worden. En dat werd het ook! Met nog zo’n 2 minuten op de klok 

pakte Refleks namelijk opnieuw de leiding, 11-12. En juist in deze fase wist de B1 de rust te bewaren en 

te zoeken naar de juiste kansen. En met succes! De B1 kwam namelijk weer gelijk en met nog maar 

secondes op de klok wist Fenna zelfs de winnende raak te schieten: 13-12! 

Gefeliciteerd B1, leuke en spannende wedstrijd en de eerste punten zijn binnen! Finnian, bedankt voor 

het invallen! Volgende week: KZ Danaïden. 

B2: 

De B2 mocht naar Reeuwijk. De eerste wedstrijd van de competitie is altijd lastig beginnen. De 

tegenstander schoot erg zuiver en wij hadden in het begin iets meer kansen nodig. Maar we kregen 

steeds meer de wedstrijd onder controle, voor rust stonden we alweer 4-5 voor. Tweede helft hebben 

we de voorsprong niet meer uit handen gegeven en een dik verdiende winst van 5-9 binnengehaald. 

Groetjes Elvira en Pauline 

A1: 

Carolien is direct na de wedstrijd de keuken ingegaan voor haar "broodje Caro". Dus moeten jullie het 

met mij doen. De A1 moest voor hun eerste wedstrijd aantreden tegen Fortuna A4. De A1 begon zoals 

afgesproken sprankelend aan de eerste helft en bouwde middels fraaie doelpunten een ruime 

voorsprong op van 6-0. Carolien en ik genoten langs de kant. Maar toen de tweede helft, zo gehoopt 

dat we de lijn konden doortrekken maar Fortuna dacht daar anders over. Bij ons stopte de 

doelpuntenmachine en bij hun kwam ie op gang. Gelukkig konden we middels fraaie doelpunten een 

kleine marge behouden. Dichterbij dan 8-7 kwamen ze niet en wij deden goede dingen in de slotfase. 

Een terechte overwinning met veel vlagen van uitstekend korfbal. 
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Uitslagen 

Zaterdag 10 september 

klasse  wedstrijd  Uitslag    

OKD Excelsior 1 - Swift (M) 1 19 13   

R1H Excelsior 2 - Swift (M) 2 23 12   

R4L Excelsior 6 - ALO 4 19 10   

S-072 Excelsior 7 - KCC/CK Kozijnen 8 10 9   

S-073 Excelsior 9 - Refleks 5 7 17   

A-052 Excelsior A1 - Fortuna/Delta Logistiek A4 12 9   

B1H Excelsior B1 - Refleks B1 13 12   

B-062 Excelsior B3 - KOAG B2 8 11   

C-074 Excelsior C2 - GKV (H) C1 5 10   

D-086 Excelsior D3 - Nieuwerkerk D4 3 9   

E-117 Excelsior E1 - Dunas E1 7 15   

E-120 Excelsior E3 - Die Haghe E4 11 1   

E-145 Excelsior E4 - Die Haghe E6 6 1   

F-065 Excelsior F3 -Dunas F2 4 0   

klasse  wedstrijd        

R2L Avanti/Post Makelaardij 4 - Excelsior 3 18 19   

R2M PKC/Vertom 4 - Excelsior 4 13 15   

R3S VEO 5 - Excelsior 5 11 21   

S-061 KZ Danaïden 5 - Excelsior 8 14 11   

S-078 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 10     uitgesteld naar ? 

B-061 Reeuwijk B1 - Excelsior B2 5 9   

C2D Tempo C2 - Excelsior C1 3 10   

C-080 KVS/Groeneveld C3 - Excelsior C3 6 1   

D-077 Nieuwerkerk D2 - Excelsior D1 2 9   

D-079 Valto D2 - Excelsior D2 12 7   

E-122 Vriendenschaar (B) E1 - Excelsior E2 7 6   

F-052 KCC/CK Kozijnen F1 - Excelsior F1 6 10   

F-053 Olympia (S) F1 - Excelsior F2 1 18   
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Opstellingen 17 september 

team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Femke, Geeske, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne M, Yasmin 

Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Pim V, Rik, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter K 

Iris? Demi (bij S2) 

3 
Demi, Jill G, Marieke, Yara 

Fabian G, Fabian M, Joost, Sven, Vito 

 

 

Dame S4  

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

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

  

5 
Christiane, Elke, Floor H, Floor de J, Leanne 

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Tim S, Wouter V 

 

Koen V, Tim S 
 

 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Yra, 

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

Hanna, Cynthia 

Sander H, Mart 
Invallen Nicole?, Linda  

Res.: Sanne V, Mark J (Exc. 10) 

7 
Bernice, Danique, Eline, Linda, Lucia, Myra, Naomi 

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

Bernice, Eline, Lucia 

 

Yra, Cynthia 

 

8 
Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 

Nynke? 

Nathan 
 

Invallen Marijn, reserve Jordi 

9 
Alicia, Annebertien, Elvira, Fabien, Nathalie, Veronique 

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

Alicia 

Harrie 
 

10 
Aniek, Anouk L, Dani, Inger, Sanne V 

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 

  

Thom 

A1 
Demi, Lieselotte, Maud, Jeslyn, Maya, Eline 

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 
Eline  

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs,  
  

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

Jasper, Justin, Sten 
Hennieke  

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

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick 
  

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

Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn 
  

C2 
Fenke, Fiene, Mijke, Roos, Sem, Sjors, Yessica 

Bjorn, Marten, Micha K., 

Roos 
 

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

Axel, Daan, Jip D., Jop, Fedde, .Sieme, Senne 

Fenna 
 

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 
  

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
  

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Thomas, Ramon 
  

E1 
Hanna, Sophie, Britt M 

Tom, Eduard 
  

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 
  

E3 
Evi, Sigi 

Ivar, Mika, Twan 
  

E4 
Mirelle, Elize 

Jim, Nathan, Roan 
  

F1 
Dara, Puck, Tatum 

Arthur, Daaf 

Tatum Anouk/Fenne  

F2 
Anouk, Fenne 

Dex, Finn, Mees 
  

F3 
Elyse, Isa, Isabel, Mintu 

Luuk 
  

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. Alleen bij 

ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

Spelers senioren Willeke   

Spelers jeugd A Thijs  woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd B Erik de K.  woensdag 19:00-20:00 

Spelers jeugd C Okker  woensdag 18:00-19:00 

Spelers jeugd D Robert   

Spelers jeugd E, F Nicole  woensdag 18:00-19:00 

Scheidsrechters jeugd  B t/m F Erik de K.  woensdag 19:00-20:00 
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Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 17 september 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2L Excelsior 3 - DES (D) 3 09:45 10:45 Linda, Ryan G. Plaisier 1K40 Fleur 

R2M Excelsior 4 - ONDO (G) 2 11:15 12:10   Erik de K 1K40   

R3S Excelsior 5 - Valto 5 12:45 13:40   Tim H 1K40   

S-061 Excelsior 8 - Avanti/Post Makelaardij 5 14:15 15:10 Willeke Micke V 1K40   

S-078 Excelsior 10 - Refleks 6 15:45 16:35 Danique, Linda, Wesley Elke R 1K40   

B-061 Excelsior B2 - Valto B4 13:15 13:45 Elvira, Pauline Fabian M 2aK40   

C2D Excelsior C1 - De Meervogels C2 09:15 09:45 Sanne, Rik T. Provoost 1K40   

C-080 Excelsior C3 - Fortuna/Delta Logistiek C3 12:15 12:45 Fabiën, Johan Joost G 2aK40   

D-077 Excelsior D1 - IJsselvogels D1 10:15 10:45 Jikke, Wouter Ties V 2aK40   

D-079 Excelsior D2 - De Meervogels D1 11:15 11:45 Martin, Robert Annebertien B 2aK40   

E-122 Excelsior E2 - Dijkvogels E1 12:00 12:30 Britt, Josyne, Nynke Koen T 3b1K24   

F-052 Excelsior F1 - KVS/Groeneveld F2 11:00 11:30 Simon Bernice H 3b1K24   

F-053 Excelsior F2 - ONDO (G) F1 09:00 09:30 Nicole, Wesley Myra N 3b1K24   

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

OKD Nieuwerkerk 1 - Excelsior 1 16:15 18:00 Jorrith, Kelly De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 1K40 zelf regelen 

R1H HKC (Ha) 2 - Excelsior 2 11:45 13:45 Gijs Sportveld Boven Hardinxveld, Boven Hardinxveld 1K40 zelf regelen 

R4K Dijkvogels 3 - Excelsior 6 10:45 12:15   Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 2aK40 zelf regelen 

S-072 Avanti/Post Makelaardij 9 - Excelsior 7 16:00 17:15 Rob G Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 zelf regelen 

S-073 Avanti/Post Makelaardij 11 - Excelsior 9 08:45 09:45   Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 zelf regelen 

A-052 Dunas A2 - Excelsior A1 12:15 13:30 Carolien, Rob B Stokroosveld, Den Haag 2aK40 zelf regelen 

B1H KZ Danaïden B1 - Excelsior B1 08:45 10:00 Job, Lisette Montgomerystraat, Leiden 1K40 regelt contactouder 

B-062 Nikantes B1 - Excelsior B3 10:00 11:00 Johan Sportcomplex Botreep, Rotterdam 1bK40 regelt contactouder 

C-074 KCC/CK Kozijnen C1 - Excelsior C2 09:00 10:00 Astrid, Joyce Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel (in oranje) 3aK40 regelt contactouder 

D-086 IJsselvogels D2 - Excelsior D3 08:30 09:30 Marrijn, Yra Sportlaan, Moordrecht 1K40 regelt contactouder 

E-117 KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E1 09:00 10:00 Sten, Renzo Cas van Dijkpark, Den Haag 5K24 regelt contactouder 

E-120 Dijkvogels E2 - Excelsior E3 10:15 11:15 Fenna,Maarten, Zoë Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 1K40 regelt contactouder 

E-145 Dunas E4 - Excelsior E4 10:00 11:00 Jay, Olivier Stokroosveld, Den Haag 2b1K24 regelt contactouder 

F-065 GKV (H) F1 - Excelsior F3 08:15 09:00 Pim Bezuidenhoutseweg, Den Haag 1K24 regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30 Nathalie (B1), Evi (C1), Tom (E1)   1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Elize (C1), Sanne (D2), Erik (D2)   2aK40=veld 2 voor oude garageboxen; met dugouts   

14:00 16:30 Excelsior 4 (4p)   3aK40=veld 3 achter hoofdveld; 4K40=veld 4 achter veld 3   

16:30 19:00 Excelsior 6 (4p)   2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 (rood)   

 

  



 

 

  

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 11 september 2022 16 

Error! Use the Home tab 

to apply Kop 1;KP Sectie 

Titel to the text that you 

want to appear here. 

Wedstrijden 

Trainingsschema veld 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 

  

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

18:00-18:15 
  

D1 

D2 

D3 

F1 

F2 

F3 

E1 

E2 

E3 

E4 

    

D1 

D2 

D3 

F1 

F2 

F3 

E1 

E2 

E3 

E4 

  
18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 

18:30-18:45 
        

18:30-18:45 

18:45-19:00 18:45-19:00 

19:00-19:15 
  

C1 

B1 

S3 

B2 

B3 

S10 

A1 

C2 

C3 

  

S3 

B1 

C1 

C2 

C3 

S10 

A1 

B2 

B3 

19:00-19:15 

19:15-19:30 19:15-19:30 

19:30-19:45 
    

19:30-19:45 

19:45-20:00 19:45-20:00 

20:00-20:15 

recreanten S6 
S7 

S8 

S1 

S2 

  

S4 

    
  

  
S7 

S8 

20:00-20:15 

20:15-20:30   

S9 

20:15-20:30 

20:30-20:45 
  

S1 

S2 

S5 

S6 

(S1) 

(S2) 

20:30-20:45 

20:45-21:00 20:45-21:00 

21:00-21:15 
  

S1 

S2 

        
21:00-21:15 

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

21:30-21:45 
                

21:30-21:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

 

 

 

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 

Filmschema 

Datum Wedstrijd Aanv Filmen Eigen wedstrijd 

24-09-2022 Excelsior 2 - KOAG 2 14:00 C1 10.00 Uit Nieuwerkerk C2 

 Excelsior 1 - KOAG 1 15:30   

01-10-2022 Excelsior 2 - Oranje wit 2 14:00 B2 09:25 Thuis 

 Excelsior 1 - Valto 1 15:30   

22-10-2022 Excelsior 2 - TOP (A) 3 14:00 B3 Vrij 

 Excelsior 1 - ONDO 1 15:30   

 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

14-09-2022 ALV Paal Centraal 

19/26-09-2022/03-10-

2022 
Rijschool 

24-06-2023 Excelsior 100 jaar 3 jaar later; let op in 2023!!! 

Voor de meest actuele agenda: https://www.ckv-excelsior.nl/agenda  

 

Schoonmaakrooster 

Datum Team Coördinator 

16 september Excelsior 10 + A1  Sanne V 

23 september Excelsior 6  Lysanne 

30 september Excelsior 5  Lex 

7 oktober Excelsior 4  Erik vd V 

14 oktober Excelsior 3  Vito 

21 oktober Excelsior 2  volgt 

28 oktober Excelsior 1  volgt 

 

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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