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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 hebben een uitnodigingskaartje ontvangen waarmee zij een vriendje of vriendinnetje 

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 

Praatjes en mededelingen 
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Klaverjassen 

  
KLAVERJASSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vind je het ook leuk om een kaartje 

te komen leggen? 

Kom dan naar de klaverjasavond op  

Vrijdagavond 11 november 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 

Graag vooraf aanmelden via de 

website, zodat we weten hoeveel 

deelnemers we verwachten 

Aanmelden via de website: 

www.ckv-excelsior.nl 

Voor vragen kan u ook mailen naar: 

nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

http://www.ckv-excelsior.nl/
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Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor de grote Clubactie gaat op 14 september van start. Komende dinsdag en 

donderdag zullen we de verkoopboekjes uitdelen aan de jeugd. De senioren zullen we vragen mee ook 

loten te kopen. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen.  

Loten van de grote clubactie 

Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,-per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV 

Excelsior. Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. Bovendien maken 

kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als 

verkoper ook te gekke prijzen winnen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit 

jaar. Omdat wij jouw inzet waarderen mag ieder jeugdlid €0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen 

spaarpot doneren. Net zoals voorgaande jaren zal de verkoop van loten via verkoopboekjes gaat. En 

ook dit jaar kan je online loten verkopen met je eigen verkooplink.  

Verkoopboekjes 

Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. De koper kan via het 

verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code of verkooplink) of hij vult zijn 

gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag 

eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en 

per e-mail. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje (zit rechts naast 

het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. Bekijk de instructie van online loten verkopen via 

het verkoopboekje op de binnenkant van de vooromslag.  

Online 

Je ontvangt van ons op 24 september een e-mail met daarin onze de link naar de verkooppagina en 

een persoonlijke verkooplink. Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail en 

social media en verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper 

afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail. 

Wanneer, waar en hoe? 

De Grote Clubactie 2022 start op zaterdag 24 september. Vanaf die datum mag je beginnen met loten 

verkopen. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden en buren. Let 

erop dat je verantwoord loten verkoopt tijdens de coronacrisis en dat de lotenkopers 18 jaar of ouder 

zijn! De Grote Clubactie loopt tot 21 november en de trekking is op 7 december. 

Leuke acties bij Excelsior! 

Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan ontvang jij ook nog een mooie extra prijs. Iedereen die 

25 loten of meer verkoopt ontvangt in december een medaille. Is jouw boekje vol? Vraag dan even een 

nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je deponeren in de inleverbox die op de bar 

staat. De uiterste inleverdatum voor de verkochte loten via de boekjes is 6 november. Succes met de 

verkoop! 
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Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Een afwisseling van zon en regen, hevig en soms tegelijkertijd, dat zorgde afgelopen zaterdag voor 

grote verschillen in de omstandigheden om te spelen. Bovendien had meer dan de helft van de 

wedstrijden zaterdag een heel spannende slotfase, die door een doelpunt in de allerlaatste seconde(n) 

werd beslist. 

De dag begon het vroegst voor Excelsior 9 dat al voor 10 uur in Pijnacker in het veld stond voor de 

wedstrijd tegen Avanti 11. Deze wedstrijd eindigde moeizaam omdat 2 dames met blessures moesten 

uitvallen; maar na een laatste gedeelte met 7 tegen 8 schoot Erik vlak voor tijd alsnog van ver de 

winnende treffer erin: 7-8. 

Op Biesland startte Excelsior 3 als eerste tegen DES 3, een wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar 

gewaagd waren. Door een snelle blessure van Marieke speelde Floor bijna de hele wedstrijd mee, en bij 

een stand van 14-15 voor DES scoorde de ingezette Jazz ook hier vlak voor het eindsignaal de 

verdiende 15-15. 

Tegen het sterke ONDO 2, dat de mogelijkheid had om veel te wisselen, kwam Excelsior 4 ook op een 

gelijke eindstand uit, ook hier werd het 15-15. 

Na een wat stroeve start kwam Excelsior 5 tegen Valto 5 eerst op achterstand, maar wist dat verschil 

langzaam om te buigen naar een voorsprong, die in de loop van de tweede helft tot een dikke 

overwinning werd uitgebouwd: 18-10. 

Hierin startte Excelsior 8 sterk tegen Avanti 5, maar de ruime voorsprong was niet voldoende; Avanti 

kwam terug tot 6-4 bij rust, en in de tweede helft ging het gelijk op, waarna het toch Avanti was die 

met een 10-11 winst naar huis ging.  

Afsluiter van de dag was Excelsior 10, dat pas hun eerste wedstrijd van het seizoen speelde. Maar het 

10e had geen enkel probleem met Refleks 6 en zette al in de eerste helft een ruime voorsprong op het 

bord. Het werd tenslotte een dikke 12-4 overwinning. 

Excelsior 1 en 2 speelden uit, waarbij het 2e ’s middags in Hardinxveld tegen het sterk ingeschatte HKC 

2 in de eerste helft een achterstand van 5 punten opliep, maar in de tweede helft heel sterk terugkwam, 

en na een spannende eindfase op het allerlaatst met 12-13 wist te winnen. Daarna was het nog een 

lange tijd wachten voordat de wedstrijd van Excelsior 1 tegen Nieuwerkerk 1 startte, om 18 uur. Dat 

was sowieso een ongunstig tijdstip omdat juist toen een intensieve regenzone over Midden-Nederland 

trok. Ook dit werd het een spannende wedstrijd, waarin de thuisploeg een 10-11 achterstand vlak voor 

tijd ongedaan kon maken, en het een 11-11 gelijkspel werd. 

Ook laat in de middag werd gespeeld - met een veel regen in de 2e helft - Avanti 9 tegen Excelsior 7. 

Hier speelden Yra en Linda al in hun 3e wedstrijd van de dag. Veel dank dames. Maar helaas lukte het 

scoren ondanks het lengteoverwicht niet helemaal, en werd het een 9-6 nederlaag. 

Eerder op de dag had Excelsior 6 in Maasdijk ook moeite met scoren. Tegen Dijkvogels 3 ging het gelijk 

op, en bij 5-6 leek een nederlaag een feit, totdat Bart in de allerlaatste seconde van heel ver er nog een 

bal in schoot: 6-6.  

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis, nu tegen de vrij onbekende tegenstanders 

KOAG 1 en 2. Daarbij zouden 7 van de 10 seniorenteams uit spelen, maar de wedstrijden van Excelsior 

3 en 8 zijn/worden verplaatst. Want het aantal blessures/zieken/afwezigen is nog steeds heel groot, ca 

15 dames/heren. Dat zijn bijna 2 teams, en in de afgelopen weken kon dat door een gelukkig 

tijdschema nog worden opgevangen door diverse mensen die zich wilden inzetten in 2 of zelfs 3 

wedstrijden. Veel dank allemaal. Maar deze week is dat niet haalbaar, en zat er niet anders op dan deze 

wedstrijden te verplaatsen. Alle teams die spelen, veel succes gewenst. 

Willeke 

 

  

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretariaat 

Junioren 

Na de overwinning en de feestelijke seizoensopening van vorige week werd deze week helaas verloren 

van Dunas A2. Aan de teamgeest lag het niet, want een grote groep bleef nog op het veld hangen op 

deze door zon en regen afgewisselde zaterdag. Volgende week tegen de derde en laatste 

tegenstander, Nexus A1. 

 

Jeugd 

Competitie: 

Afgelopen zaterdag werd de tweede ronde van de najaarscompetitie gespeeld. De weersvoorspellingen 

waren vrijdag rampzalig voor zaterdag maar achteraf gezien viel het reuze mee met de hoeveelheid 

regen die viel. 

Tot nu toe hebben de B1, B2, C1, D1, E3, E4 beide wedstrijden gewonnen. 

Wedstrijdwijziging F3: 

De wedstrijd van as zaterdag 25 september van de F3 is verplaatst naar woensdag 28 september 17:00 

in Den Haag. 

Wijziging trainingstijden en veldindeling: 

Omdat de eerste selectie nu al 1x in de week binnen gaat trainen is de trainingstijd van de C1 gewijzigd 

(wordt 18:30 tm 19:30) en gaan ze trainen op veld 4 en mede hierdoor gaat de C3 trainen op veld 2. Zie 

verderop in het clubblad het juiste schema. 

 

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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Wedstrijden Wedstrijden 

Uitstekend teamwork van Excelsior B2 nekt Valto B4 

Vandaag start de B2 van Excelsior zonder de afwezigen Hennieke, Anne en Justin, maar gelukkig waren 

de spelers van de C1 bereid om na hun eigen wedstrijd in te vallen en/of reserve te staan bij onze 

helden van de B2. 

Het eerste verdedigingsvak van onze B2 bestaat uit Josyne, Lizzy, Jasper en Elize en de aanval begint 

met Britt, Sten, Tijn en Marlou. 

De eerste aanval is voor Valto en daarmee laten ze gelijk zien dat ze serieus genomen moeten worden 

want ze maken de openingstreffer en zo is het 0-1. Tijn laat gelijk zien dat hij prima in onze B2 kan 

meespelen want hij weet de gelijkmaker te scoren.  

Dan komt er een bal met een flinke vaart op 

Marlou haar neus wat resulteert in een 

behoorlijke bloedneus. Marlou verlaat het veld en 

Lise valt voor haar in. 

Lizzy laat zich niet van de wijs brengen door wat 

er gebeurt is en scoort vrij snel achter elkaar de 

2-1 en de 3-1. 

Na een aanval van Valto dit direct wordt 

onderbroken door Excelsior is het Tijn die met 

een mooie doorloop de 4-1 scoort. 

De daaropvolgende aanval van Valto wordt het schot afgevangen door Jasper. Nadat Valto de bal in 

ons aanvalsvak uit laat gaan is het Britt die mag ingooien. Een mooie strakke bal naar Tijn die de bal 

aan Lise geeft voor een doorloop en Lise scoort de 5-1. 

Terwijl er heel veel kansen zijn voor Excelsior, schoten van Josyne en Jasper is het Valto die terugkomt 

naar 5-2 en 5-3.  

Voor de rust volgen nog veel kansen, maar deze worden allemaal niet benut. 

Na rust zijn Tijn en Elize gewisseld voor Marlou en Stefan en is er direct een kans voor Britt onder de 

korf. Ook Valto schiet diverse ballen richting de korf, maar uiteindelijk is het Sten die na een mooie 

aanval de 6-3 scoort. 

Valto weet weer op twee punten achterstand te komen 6-4, maar zonder dat er een afvang staat is het 

Lizzy die de 7-4 erin schiet. 

Een schot van Valto wordt prima verdedigd door Britt en nadat Valto een strafworp mist is het Britt die 

afvang staat en de bal weet op te vangen. 

Na een schot van Josyne is het Lizzy die met een doorloop de 8-4 scoort.  

In de verdediging weet Lizzy de bal uit de aanval van Valto te onderscheppen en wanneer de bal weer 

in onze aanval komt is het Lise die de 9-4 op het scorebord noteert.  

Weer volgen veel kansen voor beide teams en is het Valto 

die de achterstand weer inloopt tot 9-5 en 9-6.  

Excelsior is weer wakker geschud en daar is Lizzy weer die 

de 10-6 erin schiet. Wanneer Elize een strafworp krijgt 

schiet ze deze er helaas overheen, maar daar staat zus 

Britt die de bal afvangt en er prachtig inschiet, 11-6. 

In de laatste minuut beslist Valto de eindstand op 11-7. 

Wedstrijden 
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Wedstrijden Wedstrijden 

Net als vorige week was ook deze wedstrijd weer ontzettend leuk om naar te 

kijken. 

Vandaag sluiten we traditiegetrouw de dag af met de derde helft.  

Namens de coaches bedanken wij ook de invallers Lise, Elize, Stefan en Tijn. 

Volgende week staat de wedstrijd tegen medekoploper in de poule Fortuna 

op het programma. Hopelijk is de B2 dan weer compleet en net zo fit en 

strijdlustig als vandaag. 

 

Excelsior C1 oppermachtig tegen Meervogels C2 

Dit seizoen bestaat de C1 uit de volgende topspelers van Excelsior: dames Evie, Lisa, Lise, Yara en Elize 

en de heren Stefan, Daniël, Jurjen, Tijn en Demian. Een complete teamfoto is er nog niet, maar die volgt 

uiteraard zo snel mogelijk.  

Vorige week zaterdag werd de eerste competitiewedstrijd overtuigend gewonnen met een 3-10 uit 

tegen Tempo. Deze week stond de eerste thuiswedstrijd op de planning tegen Meervogels C2. Helaas 

zonder Yara vanwege een blessure aan haar duim, maar gelukkig hebben we nog vier andere dames, 

dus niet getreurd. 

Vanaf het eerste fluitsignaal was onze C1 op dreef, direct werd de toon gezet door op hoog tempo de 

eerste aanvallen op te zetten. In ons aanvalsvak waren Daniël, Demian, Lise en Elize vol op dreef. De 

eerste kans voor Daniël ging er direct in en daarmee was de toon gezet, 1-0. 

Door de scherpe verdediging van Lisa, Evie, Stefan en Jurjen kreeg de aanval van Meervogels geen kans 

en na een afstandsschot van Elize is het Daniël die ook de 2-0 op zijn naam zet.  

Direct na het wisselen van vak liet ook het andere vak van Excelsior zien wat verdedigen is, want weer 

kwam Meervogels niet tot een aanval en werd de bal weer in de aanval van Excelsior gebracht en is het 

Jurjen met een mooi afstandsschot die de 3-0 op het scorebord zet.  

Dan volgen er meerdere kansen voor de aanval van Excelsior, schoten van Jurjen en Stefan, een 

doorloop van Stefan met eigen afvang, schoten van Evie en Lisa, maar de 

bal wilde er niet ingaan.  

Wanneer de bal even in de aanval bij Meervogels komt is Excelsior in de 

verdediging scherp en weet vrij snel de bal te onderscheppen.  

Lisa weet te scoren, maar helaas wordt deze afgefloten wegens lopen. 

Na 10 minuten in de wedstrijd weet uiteindelijk Jurjen de 4-0 te scoren 

en niet veel later is het Demian de 5-0 op zijn naam zet.  

In de 15de minuut weet Meervogels hun eerste schot op de korf te 

maken, maar niet te scoren. Direct na deze aanval is het Demian die een 

strafworp krijgt en de 6-0 weet te scoren. 

Dan laat Lisa zien dat ook zij een prachtig schot heeft en van afstand schiet zij de 7-0 erin.  

Net voor rust krijgt Stefan nog een strafworp, 8-0 en is er een 

afstandsschot van Demian 9-0. Met deze stand en een prachtige 

regenboog, gaan we de rust in.  

De tweede helft start in de plenzende regen, maar dat weerhoudt 

onze C1 er niet van om weer fel van start te gaan en het is Daniël 

die de 10-0 scoort en niet veel later scoort Jurjen vanonder de 

korf de 11-0. 
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Wedstrijden Wedstrijden 

Stefan zet in de volgende aanval een doorloop in, maar besluit toch maar om te schieten. Stefan mist, 

maar zijn schot wordt afgevangen door Jurjen en die scoort de 12-0. 

Dan is Excelsior op dreef en zijn het Elize met een afstandsschot 13-0 en Demian met een strafworp 14-

0 die de voorsprong verder uitbreiden.  

 

Na een ingooi van Stefan is het Jurjen die de 15-0 scoort met 

een doorloop  

en na een afstandsschot van Evie, een prachtige kans voor Lisa 

vangt Stefan af en scoort de 16-0.  

Tijn komt erin voor Daniël en er volgen nog schoten door Elize 

en Demian, maar is het Tijn die de 17-0 erin schiet. Kort 

daarna krijgt Tijn nog een strafworp, maar die gaat helaas mis. Het is Demian die met een doorloop de 

18-0 erin schiet en na schoten van Lisa en Stefan scoort Jurjen de 19-0 en de 20-0. Het laatste punt van 

Excelsior wordt gescoord door Demian 21-0, maar het allerlaatste punt van deze wedstrijd is tevens het 

eerste punt voor Meervogels, 21-1. Een punt wat door alle toeschouwers met luid gejuich en applaus 

wordt beloond. 

Een dikke overwinning voor onze C1, volgende week staat de uitwedstrijd tegen Nieuwerkerk aan de 

IJssel op het programma, hopelijk  wordt ook dat weer een mooie wedstrijd. 

 

Berichten uit de coaches-/trainersapp 

A1: 

Het is inmiddels zondagnacht, maar ik pers er toch nog effe een verslagje uit van de A1. We waren te 

gast bij Dunas in Den Haag. 

Een open complex en daardoor veel last van de wind. Al snel kwamen we op een 0-1 voorsprong. Maar 

Dunas was qua veldspel toch een maatje te groot. Hun gingen ook makkelijker scoren, terwijl wij ook 

genoeg kansen creëerden maar die bal wilde er gewoon niet in. Uiteindelijk werd het een 7-2 

nederlaag. Die 7 valt wel mee, maar die 2 is gewoon veel te mager. Wat we wel goed deden is dat we 

bleven strijden. Heel goed! Niks aan de hand, lekker en goed trainen en komende zaterdag weer met 

dezelfde inzet en die doelpunten gaan dan wel vallen, let maar op! 

Uw reporter ter plaatse,  

Rob Baks. 

B1: 

De B1 mocht al om 8:45 uur vertrekken naar Leiden om tegen KZ de Danaïden te spelen. De start van 

de wedstrijd was top en we kwamen door leuke aanvallen en goed en snel samenspel op 1-6 voor met 

rust. Ook verdedigend zat het goed in elkaar door veel druk te geven en goed voor te verdedigen. De 

2e helft begonnen we ook weer sterk en snel was het 7-1. Was het daarna het weer, werden we moe, 

we konden er als trainers niet echt een oorzaak voor vinden maar de tegenstander ging ineens wart 

meer raak schieten. De overwinning kwam geen moment in gevaar, uiteindelijk was het 5-8. Komende 

week weer goed trainen zodat we zaterdag ook de laatste 15 minuten ons spel kunnen blijven spelen. 

B2: 

De B2 moest vandaag tegen een bekende tegenstander. Tegen Valto hebben we op het toernooi ook 

al 3x gespeeld en we wisten dat dit een behoorlijk fysieke tegenstander zou zijn. We hadden al wat 

invallers maar vanochtend moesten we er toch nog 1 bij vragen omdat Justin ziek wakker werd. 

Beterschap Justin. Fijn dat Tijn, Stefan, lise en Elize bij ons wilden invallen, bedankt daarvoor. Heel lang 
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Wedstrijden Wedstrijden 

bleef het spannend. Valto schot makkelijk raak en wij hadden wat meer kansen nodig. Uiteindelijk kon 

de B2 uitlopen naar een mooie marge die we niet meer uit handen gaven. Een mooie 11-7 

overwinning!! 

C1: 

Wat een wedstrijd!! Op de vroege zaterdagochtend had Excelsior C1 beduidend geen last van de wind 

en de regen. Het werd maar liefst gewonnen met 21-1. En dat ene doelpunt kwam vanuit een strafworp 

in de laatste seconde. Klasse gedaan. Vanaf het begin zat het tempo er goed in. We speelden met 

elkaar en voor elkaar wat resulteerde in veel kansen en mooie doelpunten. Verdedigend waren we 

scherp. We hebben met z’n alle heel veel ballen onderschept. Een dikke overwinning voor onze 

toppers. Volgende week staat Nieuwerkerk op het programma. Dan gaan we er weer vol voor met z’n 

alle. 

C2: 

Tegen KCC C1 mocht de C2 spelen om 10.00u in Capelle aan den Ijssel. 

Vanaf moment 1 werd er scherp gestart. Vooral de verdediging hield KCC heel lang op 0 doelpunten. 

Een voorsprong kwam er zelfs voor ons. Vlak voor rust was de concentratie wat minder, passes werden 

slordiger wat direct afgestraft werd door KCC. 

2de helft was er 1 met zowel een lekker zonnetje als hoosbui. Een 2de helft met 2 gezichten, dit was 

ook zo in het spel. Het eerste stuk lieten we ons snel afleiden/condentratie was weg, scoorde KCC 

makkelijk. Maar het 2de stuk werd er weer voor iedere bal en centimeter geknokt. Mooie en goede 

combinaties dat werd beloond door doelpunten. Eindstand is 6-5 geworden. Helaas verloren maar het 

was een leuke wedstrijd waarin weer veel is geleerd.              

C3: 

De C3 kreeg vandaag Fortuna op bezoek eindstand 0-7 en net als vorige week was vooral de start 

moeizaam. 

Het werd een wedstrijd waar we met moeite grip op kregen, we een klein beetje de kaas van ons brood 

lieten eten. De fortunezen waren ingesteld op een meer fysiek spel dan wij gewend zijn, waar we ook 

niet zo goed mee om wisten te gaan. Pas in de tweede helft lukte het ons vaker om het spel naar ons 

toe te trekken, helaas zonder tot scoren te komen. Heel jammer want de inzet was er wel. 

D1: 

De D1 heeft vandaag de eerste thuis wedstrijd weten om te zetten in een overwinning. Na een 

moeizame eerste helft, met een 4-5 achterstand bij rust hebben we de wedstrijd uiteindelijk met 12-7 

weten te winnen. De 2e helft hebben ze voor elke bal gestreden en zaten we er verdedigend super bij! 

Al met al 2 blije coaches en Kids met 4 punten na 2 wedstrijden. 

D2: 

Excelsior D2 speelde vandaag een goede wedstrijd tegen Meervogels D1. De kwaliteiten van de D2 

zitten voornamelijk in het team-spel, waarbij goed en snel samenspel tot veel goede kansen leiden. Als 

we die nog meer af gaan maken gaan er nog mooie uitslagen volgen. De Meervogels waren vandaag 

alleen de betere partij. Met name één heer, die de helft van de doelpunten scoorden, maakte het 

verschil. Maar onze heren wisten hem steeds beter te verdedigen. Daarnaast zijn onze tegenstanders 

meestal wat feller. Als de D2 ook daar in groeit kan het hoge ogen gaan gooien dit jaar. Het werd 6-10. 

Martin en Robert 

E1: 

Vandaag stond KVS e2 op het programma voor onze e1. Lekker in de ochtend met hier en daar een 

bui. We begonnen iets later omdat er vanuit kvs geen scheids was. Toen er 1 gevonden was en we 

begonne  was het gelukkig droog       jee. Eigenlijk hadden we verwacht dat kvs voluit zou gaan maar 

dat viel heel erg mee. We waren goed wakker en konden de tegenstander lekker volgen en moeilijk 
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maken. We haalde veel ballen er uit en schakelde snel over van aanval naar verdediging en weer terug. 

Daarbij schoten we van alle hoeken en gaten raak. In de eerste 10 min stond het al 0-5. Dat ging lekker. 

Tweede 10 min gingen ook erg goed maar kvs had gewisseld en een veel beter team op gesteld. Dat 

was te merken het ging een stuk stroever maar toch.. we bleven  maar door scoren. Na de rust bleef 

kvs goed door spelen en kregen wij het steeds lastig. Je merkte dat de fut er een beetje uit begon te 

gaan. Maar toch... we bleven maar raak schieten... laatste 10 min waren echt het spannends kvs ging 

goed door maar wij gelukkig ook. De einddatum was 9-11 wat natuurlijk een hele mooie stand is. Goed 

gedaan E1. Top wedstrijd hoor. En weet je.... we hebben geen druppel regen gehad tijdens de wedstrijd 

alleen tijdens de pauze en na de wedstrijd               

Gr Sten en Renzo 

E3: 

Dijkvogels vandaag, daarvan weten we die zijn op hun best met wind en regen en wij uit Delft houden 

toch meer van een strakke blauwe lucht. We vertrokken met de regenboog en kwamen aan met zon 

dus onze toppers van de E3 hadden er zin in!  Bij het eerste fluitsignaal begon het ook te regenen, 

maar het regende ook doelpunten voor Excelsior! We stonden al snel met 0-4 voor. De bal werd wat 

gladder, maar door goed te kijken wie er vrij stonden, kleine stukjes te gooien én uitstekend te 

verdedigen kon de voorsprong verder worden uitgebouwd naar een 1-8 eindstand! Een trotse (inval) 

coach die vindt dat jullie met elkaar mooie aanvallen neerzetten en veel ballen kunnen onderscheppen. 

Dus ja, houden we nu van zon of regen? Het maakt voor de E3 niet uit die gaan er altijd voor, toppers! 

E4: 

De e4 had vandaag hun tweede competitie wedstrijd, in het begin was het allemaal noh even wennen 

maar uiteindelijk liep de score op naar 4-0 voor dat de laatste 10minuten begonnen, uit eindelijk werd 

het nog spannend met 4-2. Maar de E4 kwam sterk met een 6-2 overwinning 

F1: 

De F1 speelde vandaag een net zo wisselvallige wedstrijd als het weer. Tussen de buien door ging het 

de 1e helft heel goed. Er werden bijna geen kansen weggegeven. Met rust stond het 2-2. In de 2e helft 

ging het helaas wat minder. Tegenstander KVS zette de turbo aan waardoor het voor ons allemaal wat 

te snel ging en we de wedstrijd met 3-10 verloren. Volgende week weer een nieuwe wedstrijd en als we 

dan 2 helften lang net zo als de 1e helft spelen hebben we een goede kans om dan wel te winnen. 

F2: 

De tweede competitiewedstrijd op het programma. De weersvoorspellingen zouden niet super zijn, dus 

de kans dat alle F’jes zwemmen in het water zouden gaan doen was vrij aannemelijk. Gelukkig werd de 

hele dag regen een ochtend met buitjes/droog/buitjes/droog. Vandaag ONDO F1 op het programma. 

Ook ONDO had de eerste wedstrijd ruim gewonnen dus dit zou op voorhand een spannende wedstrijd 

gaan worden… Ik kan u alvast verklappen het werd een spannende wedstrijd! 

Klokslag half 10 begon de wedstrijd, en gelukkig.. HET WAS DROOG! Op naar een leuke wedstrijd. De 

F2 ging als een razende raket van start en binnen de minuut stond de 1-0 op het scorebord. Een goed 

uitgespeelde eerste aanval waarin iedereen meedeed zorgde voor het openingsdoelpunt van Finn. Via 

2-0 en al snel de 3-0 kwam er bij ONDO een superspeler in. ONDO wist al snel het poppetje extra te 

benutten waardoor het 3-1 werd en de superspeler er weer uit ging. Het eerste kwart is afgelopen, en 

gelukkig is het nog steeds droog.  

Het tweede kwart ging er gelijk op, er valt niet heel veel over te zeggen. Veel van het spel gebeurde op 

het midden gedeelte en beide teams hebben de nodige kansen gekregen. Doordat beide teams erg 

goed verdedigde en er veel ballen tussen uit haalde wisten we beide 1x te scoren waardoor we met 4-2 

de rust in gingen. 

Dan denk je rust, wat komt er…. REGEN!!! Wat een feest! Of toch niet. Als trainers konden we de goede 

punten benadrukken (wat werd er goed verdedigd), maar moesten we ook vooral veel puntjes op de 

spreekwoordelijke I zien te krijgen om in de tweede helft toch sneller en beter naar de overkant te 
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komen zodat we konden gaan scoren  Na een korte rust floot de scheidsrechter weer voor de tweede 

helft zodat we snel konden gaan starten.  

ONDO kwam beter uit de rust en wist al snel de aansluitingstreffer te maken. Zoals het ook in het 

tweede kwart was, gebeurde nu hetzelfde. Veel gebeurde in het midden met af en toe een goede 

uitbraak van zowel Excelsior, als ONDO. Vanuit beide teams werd er niet gescoord meer en zo gingen 

we ons opmaken voor de laatste 10 minuten met een 4-3 voorsprong. 

Ik haal er voor de liefhebbers toch nog even een anekdote van ADO coach Dirk Kuijt bij. Enkele weken 

geleden vertelde hij in een interview dat zijn team een belangrijk aspect was vergeten “voetballen”.. Ik 

wil niet zeggen dat wij vergeten waren om te korfballen, maar als we de bal iets sneller hadden rond 

gegooid en beter in elkaars handen, dan hadden we zeker meer doelpogingen gehad en zijn wij als 

coaches ervan overtuigd dat we met een ruimere voorsprong het laatste kwart in zouden gaan. Genoeg 

leermomenten dus weer voor de training aankomende weken, en dat kan niet iedere wedstrijd zo goed 

gaan als vorige week. 

Met wat kleine 1 minuut nat/1 minuut droog momenten in de laatste 10 minuten wist ONDO snel 

achter elkaar 2 doelpunten te maken waardoor we tegen een 4-5 stand aankeken. Het startsein om de 

achtervolging in te zetten! Iedereen ging er de laatste 3/4 minuten keihard voor. Voor iedere 

centimeter werd er geknokt en werden er zoals de hele wedstrijd veel ballen tussenuit gehaald. Met 

Mees als echte aanjager ging iedereen ervoor en wisten we de bal weer eens te onderscheppen, dit 

maal met snel overgooien gingen we richting de korf van ONDO om die gelijkmaker erin te schieten. 

Fenne krijgt de bal aangespeeld… schiet…. SCOORT!.. 5-5 na heel hard werken van iedereen! Nog een 

kleine 2 minuten te gaan en het kan alle kanten op. Onze toppers van de F2 zijn erop gebrand om in 

ieder geval niks meer door te laten, en misschien te dromen van nog een doelpunt. Net zo fel als Mees 

waren ook Dex, Fenne en Anouk (en Finn daarvoor al voordat hij eruit ging) de laatste 2 minuten aan 

het verdedigen. Wat ging dit goed, we onderschepte nog een keer de bal en gingen richting de aanval.. 

helaas was er niet meer genoeg tijd en floot de scheidsrechter af bij 5-5. 

Een punt! Een zwaar bevochten punt waar we heel trots op mogen zijn. Ondanks de regen, en de grote 

en snelle tegenstanders gingen jullie er vandaag alle 5 voor! Verdedigend stond het erg goed en 

wisten we er erg veel ballen uit te halen. Soms zag je dat al dat verdedigen erg veel energie koste 

waardoor het wat lastiger ging om naar de aanval te komen. Gelukkig weten wij dat jullie dit heel goed 

kunnen, dus gaan we  aankomende weken verder in de oefeningen hiervoor om te zorgen dat we ook 

als het iets lastiger gaat we op een goede, mooie en snelle manier naar de overkant komen om zelf te 

gaan scoren. 

Jullie mogen alle 5 trots zijn op jullie zelf, dat zijn wij namelijk ook! Tot dinsdag!! Nicole & Wesley 
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Uitslagen 17 september 

klasse  wedstrijd      

R2L Excelsior 3 - DES (D) 3 15 15 

R2M Excelsior 4 - ONDO (G) 2 15 15 

R3S Excelsior 5 - Valto 5 18 10 

S-061 Excelsior 8 - Avanti/Post Makelaardij 5 10 11 

S-078 Excelsior 10 - Refleks 6 12 4 

B-061 Excelsior B2 - Valto B4 11 7 

C2D Excelsior C1 - De Meervogels C2 21 1 

C-080 Excelsior C3 - Fortuna/Delta Logistiek C3 0 7 

D-077 Excelsior D1 - IJsselvogels D1 12 7 

D-079 Excelsior D2 - De Meervogels D1 6 10 

E-122 Excelsior E2 - Dijkvogels E1 5 8 

F-052 Excelsior F1 - KVS/Groeneveld F2 3 10 

F-053 Excelsior F2 - ONDO (G) F1 5 5 

klasse  wedstrijd      

OKD Nieuwerkerk 1 - Excelsior 1 11 11 

R1H HKC (Ha) 2 - Excelsior 2 12 13 

R4K Dijkvogels 3 - Excelsior 6 6 6 

S-072 Avanti/Post Makelaardij 9 - Excelsior 7 9 6 

S-073 Avanti/Post Makelaardij 11 - Excelsior 9 7 8 

A-052 Dunas A2 - Excelsior A1     

B1H KZ Danaïden B1 - Excelsior B1     

B-062 Nikantes B1 - Excelsior B3 14 0 

C-074 KCC/CK Kozijnen C1 - Excelsior C2 6 5 

D-086 IJsselvogels D2 - Excelsior D3 5 2 

E-117 KVS/Groeneveld E2 - Excelsior E1 9 11 

E-120 Dijkvogels E2 - Excelsior E3 1 8 

E-145 Dunas E4 - Excelsior E4 2 6 

F-065 GKV (H) F1 - Excelsior F3 5 1 

 

  



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 18 september 2022 16 

Wedstrijden Wedstrijden 

 

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 

Di 27-9 Sven 

 

 Dame?, Simon 

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 

Floor H, Tim S, 

Bart-Jan 

 

Cynthia? 

 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Yra, 

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

Hanna, Mart Invallen Demi, reserve ? 

 

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

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

Ties 

 

 

8 
Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 

Wordt 

verplaatst 

 

 

 

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

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

Alicia 

 

 

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

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 

24 en 27 sept Thom 

 

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

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 
  

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs,  
Romy 

(geblesseerd) 
 

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

Jasper, Justin, Sten 
  

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., 

 
 

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

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

 
 

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 

   

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 24 september 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD Excelsior 1 - KOAG 1 14:30 16:00 Jorrith, Kelly R. Dekker 1K40 Ans 

R1H Excelsior 2 - KOAG 2 13:30 14:30 Gijs J. van der Leeden 1K40   

R4K Excelsior 6 - ONDO 4 09:45 10:30   (Job) R. Pardoen 1K40   

A-052 Excelsior A1 - Nexus A1 11:00 11:55 Carolien, Rob B Rob M 1K40   

B1H Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 12:30 13:15 Job, Lisette J. van der Horst 1K40   

C-074 Excelsior C2 - Phoenix C3 09:00 09:30 Astrid, Joyce Sander v V 1K40   

C-080 Excelsior C3 - De Meervogels C3 13:00 13:30 Fabiën, Johan Harrie J 2aK40   

D-079 Excelsior D2 - ALO D1 12:00 12:30 Martin, Robert Jop de B 2aK40   

E-117 Excelsior E1 - Refleks E1 10:30 11:00 Sten, Renzo Geeske v B 3b1K24   

E-120 Excelsior E3 - Valto E3 11:30 12:00 Fenna,Maarten, Zoë Sven de V 3b1K24   

F-053 Excelsior F2 - Thor (R) F1 10:30 11:00 Nicole,Wesley Koen V 3b2K24   

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

R2M Sporting Delta 3 - Excelsior 4 11:00 12:30   Sportcomplex Gravensingel, Dordrecht 1aK40 zelf regelen 

R3S Weidevogels 4 - Excelsior 5 11:45 13:00   Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 zelf regelen 

S-061 wordt verplaatst             Madjoe 4 - Excelsior 8 12:30 14:00 Willeke Waardlaan, Rijnsburg 1aK60 zelf regelen 

S-072 KCR 8 - Excelsior 7 11:00 12:30 Rob G Reyerpark KCR, Ridderkerk 4K40 zelf regelen 

S-073 Valto 7 - Excelsior 9 15:30 16:45   Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 zelf regelen 

S-078 Avanti/Post Makelaardij 8 - Excelsior 10 15:00 16:15 Danique, Linda, Wesley Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 zelf regelen 

B-061 Fortuna/Delta Logistiek B4 - Excelsior B2 
AW    

11:15 
12:00 Elvira, Pauline Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 3aK40 op eigen gelegenheid 

B-062 KCR B3 - Excelsior B3 10:15 11:15 Naomi, Jordi Reyerpark KCR, Ridderkerk 4K40 regelt contactouder 

C2D Nieuwerkerk C2 - Excelsior C1 09:00 10:00 Sanne, Rik De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 1K40 regelt contactouder 

D-077 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 09:30 10:30 Jikke, Wouter Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 1K40 regelt contactouder 

D-086 VEO D2 - Excelsior D3 08:45 09:30 Marrijn, Yra Sportcomplex Westvliet, Voorburg 2aK40 regelt contactouder 

E-122 KCR E2 - Excelsior E2 09:00 10:00 Britt, Josyne, Nynke Reyerpark KCR, Ridderkerk 7K24 regelt contactouder 

E-145 Avanti/Post Makelaardij E7 - Excelsior E4 08:15 09:00 Jay, Olivier Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelt contactouder 

F-052 Nieuwerkerk F2 - Excelsior F1 08:00 09:00 Simon De Kleine Vink Veld, Nieuwerkerk a/d Ijssel 2aK40 regelt contactouder 

09:00 11:30 Marten (C2) Femke (C2) Micha (C2) Mijke (C2)   1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Jik K (C3) C4, F2, F2   2aK40=veld 2 voor oude garageboxen; met dugouts   

14:00 16:45 Excelsior 7   3aK40=veld 3 achter hoofdveld; 4K40=veld 4 achter veld 3   

16:45 19:30 Excelsior 8   2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 (rood)   
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dinsdag 27 september       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 

R2L Die Haghe 3 - Excelsior 3 18:00 19:15 Linda, Ryan Baambruggestraat 10, Den Haag 1K40 zelf regelen 

S-078 Fortuna/Delta Logistiek 7 - Excelsior 10 aw 19:30 20:00 Danique, Linda, Wesley Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 
               

 

 

woensdag 28 september       
klasse  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 

F-065 ALO F2 - Excelsior F3 16:00 17:00 Pim Bosjes van Pex, Den Haag 1K40 regelt contactouder 

 

 

 

 

Barrooster zaterdag 24 september 

Shift Plek 1 Plek 2 Plek 3 Plek 4 

9:00 - 11:30 Marten (C2) Femke (C2) Micha (C2) Mijke (C2) 

11:30 - 14:00 Jip K C3 C3 Fenne (F2) Finn (f2) dex (f2)  

14:00 - 16:30 7 7 7 7 

16:30 - 19:00 8 8 8 8 
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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 
  

S3 

B1 

C3 

B2 

B3 

S10 

A1 

C1 18:30-

19:30 

C2 

  

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 

19-09-2022 kantine bezet: rijschool 

23-09-2022 schoonmaken Excelsior 6 

24-09-2022 Filmen 14.00-15.30 uur: C1 

24-09-2022 3e competitie zaterdag (16.00 uur Exc 1 - KOAG) 

26-09-2022 kantine bezet: rijschool 

30-09-2022 schoonmaken Excelsior 5 

01-10-2022 Filmen 14.00-15.30 uur: B2 

01-10-2022 4e competitie zaterdag (15.30 uur Exc 1 - Valto) 

03-10-2022 kantine bezet: rijschool 

07-10-2022 schoonmaken Excelsior 4 

08-10-2022 5e competitie zaterdag (15.30 uur GKV/Enomics - Exc 1) 

14-10-2022 schoonmaken Excelsior 3 

15-10-2022 6e competitie zaterdag (16.30 uur KCR - Exc 1) 

21-10-2022 schoonmaken Excelsior 2 

22-10-2022 Filmen 14.00-15.30 uur: B3 

22-10-2022 7e competitie zaterdag (15.30 uur Exc 1 - ONDO) 

28-10-2022 schoonmaken Excelsior 1 

29-10-2022 8e competitie zaterdag (17.30 uur Swift - Exc 1) 

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 

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;  

Kalenders & roosters 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
mailto:nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:job.vandenberg@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenadministratie@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/agenda
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Kalenders & roosters Wedstrijden 

▪ 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 

 


