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Woord van de redactie 

Door Juan 

Vorige week schetste ik in mijn woord van de redactie een herfstachtige dag, maar deze zondag lijkt het wel of de 

herfst en de winter dit jaar zijn overgeslagen en we meteen op de lente zijn overgestapt! Een zeer aangename 19 

graden, met zelfs later in de week, een twintiger in het vooruitzicht. Zou het kunnen zijn dat Dannie Hoogeveen de 

temperaturen van Brazilië naar Nederland weet te werpen? Of bouwt hij op dit moment mee aan de fundamenten 

om korfbal dusdanig op de kaart te zetten, dat – in navolging van het WK voetbal 2014 – Brazilië in tweeduizend-nog-

wat gastland zal zijn voor het WK korfbal, met tientallen deelnemende landen? Wie zal het zeggen, ook het huidige 

voetbalimperium is ooit begonnen met een bal, een veldje en een paar enthousiastelingen die het wel een goed idee 

vonden om achter een bal op een veldje te rennen. @Dannie, corfebol é o melhor, boa sorte! 

 

Van Brazilië terug naar Nederland, terug naar Delft, terug naar het woonadres van de redacteur van de Korfpraat, 

terug naar zijn zitbank (waarop hij nu deze woordenbrij op zijn laptop aan het schrijven is), terug naar donderdag 17 

oktober jl., terug naar DÉ avond… de avond van teleurstelling, de avond van twijfel, de avond van “waarom?”. De 

avond van… niet gebeld zijn! 

Ok, Zondervan, je voert het een beetje te ver door (zoals mijn dochter zou zeggen: “papááá… je óverdrijft!). Nicole en 

Hillie geven hier tekst en uitleg waarom afgelopen donderdag het aangekondigde belcontact met de selectie in het 

kader van de VriendenLoterij niet heeft plaatsgevonden. Ik kan weer slapen ;) 

 

Verder bericht deze Korfpraat over de geweldige prestaties van Emiel de Kruijff, de aanstaande Bacchus- en Dormus-

activiteiten en een aantal mutaties in het oefenwedstrijdenschema (zaal najaar 2013) (geel gemarkeerd). 

 

Tot slot, de aankondiging van een nieuwe rubriek in de Korfpraat, een rubriek die in haar introductie wordt 

gepresenteerd als “periodiek”, maar uiteindelijk hoopt de status “wekelijks” te bereiken. Even korfpraten met… vóór 

ons, dóór ons. We vinden het geweldig dat Lucía bereid was om bij te dragen aan de geboorte van deze rubriek! 

De rubriek Even korfpraten met… is bedoeld om de Excelsiorianen dichter bij elkaar te brengen. Mochten we het 

voorgenomen doel voorbijschieten, dan is dat – als initiatiefnemer – geheel aan mij te wijten. Maar mocht de rubriek 

door jullie omarmd worden, dan graag jullie complimenten richten aan de totstandkomers: Simon (S1/2), 

Sharmaine (S1/2) en Linda Heemskerk (jeugd TC). 

Veel leesplezier! 

 

Belactie VriendenLoterij niet doorgegaan 

Door Nicole Buis en Hillie Beentjes 

Afgelopen donderdag, om half 7, zat de selectie er helemaal klaar voor. Lekker gegeten (Jesse bedankt!) en in 

afwachting van de medewerker van de VriendenLoterij met de telefoons. Helaas was er bij de VriendenLoterij een 

misverstand en werd aan ons doorgegeven dat de medewerker op het verkeerde adres was (in Goes) en dus niet 

meer op tijd zou kunnen komen. We hadden geen andere keuze dan te besluiten de actie af te blazen en de leden 

van de selectie naar huis te laten gaan. Uiteindelijk kwam er toch een medewerker van de VriendenLoterij, die in de 

file bleek te hebben gestaan. Haar telefoon was uitgevallen, dus ze kon ook niet meer bellen. Kortom, er is jammer 

genoeg van alles misgegaan. We zullen proberen een nieuwe datum te prikken om zo toch loten voor Excelsior te 

kunnen verkopen. Selectie, bedankt voor jullie inzet! 
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Korfballen in de jungle 

Door Simone 

Dannie Hoogeveen, één van onze spelers uit het eerste team, is voor twee weken vertrokken naar Brazilië (Rio de 

Janeiro) om daar Korfbal te promoten.  

Een promotietour georganiseerd door de Federação de Corfebol do Estado do Rio de Janeiro, met steun van KNKV en 

de IKF.  

Met een coach, zes mannelijke en zes vrouwelijke spelers reizen ze twee weken door Brazilië en bekijken ze alle ins 

en outs van het Braziliaanse korfbal.  

Het doel van de reis is het bevorderen en ondersteunen van korfbal in Brazilië. De trainers en spelers worden 

getraind, er worden wedstrijden gespeeld, allemaal gericht op het ontwikkelen van korfbal in Brazilië. 

 

 

 

  



Nieuws en mededelingen 
 

Emiel de Kruijff plaatst zich voor Noord-West onder 19 

Door Erik van der Voort 

Afgelopen week heeft Emiel de Kruijff een plekje weten te bemachtigen in de Noord-West-selectie onder 19 jaar. 

Voor Emiel betekent dit, dat hij 1x per 2 weken zal trainen met de grootste talenten in het district Noord-West o.l.v. 

trainers Wim Bakker en Steven Davelaar. Daarnaast zal Emiel geregeld deelnemen aan toernooien tegen andere 

districten en/of reguliere teams. 

Het eerste toernooi waaraan Emiel zal deelnemen, vindt plaats op 22 oktober bij Oranje Wit in Dordrecht: 

Hal 1 Tijden Wedstrijd Scheidsrechter 

U19 09.30-10.15 Zuid-West - Zuid Martin Falkenberg 

U19 10.20-11.05 Oost - Noord Patrick Peeters 

U19 11.10-11.55 Noord-West - Zuid Arjan Maltha 

U19 12.00-12.45 Oost - Zuid-West Martin Falkenberg 

U19 12.50-13.35 Noord - Noord-West Patrick Peeters 

U19 13.40-14.25 Zuid   - Oost Martin Falkenberg 

U19 14.30-15.15 Noord - Zuid-West Arjan Maltha 

U19 15.20-16.05 Noord-West - Oost Patrick Peeters 

U19 16.10-16.55 Zuid - Noord Martin Falkenberg 

U19 17.00-17.45 Zuid-West - Noord-West Arjan Maltha 

 

Namens Excelsior wil ik Emiel feliciteren met deze mooie prestatie! 

 

Wijn kennismaken bij Excelsior 

Door Piet Ekelmans 

De aanmeldingen – inmiddels zo’n 25 deelnemers – voor het proeven van de PLUS-wijnen stromen binnen; een 

goede en stimulerende zaak. Maar wat valt op bij het zien van de ingeschrevenen? Dat het aantal aanmelders veelal 

min of meer doorgewinterde druivennat-innemers zijn. Natuurlijk prima, want deze clubvrienden zijn op zoek naar 

mooie spijs/wijn-combinaties voor de nakende feestdagen, maar…………  

Het zou zo erg leuk zijn als er meer interesse zou komen uit de groep van mensen (leden, ouders/verzorgers etc.) die 

de eerste schreden willen zetten op het enigszins glibberende pad van de kennis van witte, rosé en rode wijnen. 

Daarom wil ik de indruk wegnemen, die wellicht in mijn eerste korfpraatepistel is gewekt, dat deze proeverij bedoeld 

is om slechts de juiste wijnen te vinden bij de juiste spijzen. Driewerf neen, beschouw deze avond óók als een 

kennismaking met het al dan niet bekende edele druivennat. Kortom: WIL JIJ OOK MEER VAN WIJN WETEN? Geef je 

DAN ALS DE WIEDEWEERGA op en neem deel aan deze wijnkennismakingsavond c.q. -proeverij. Wees echter een 

ietwat snel, want ook hier geldt: vol is vol. 

Graag tot vrijdagavond 15 november a.s. in het clubhuis; begintijd 19.30 uur (bijdrage € 5). 

 

Piet Ekelmans 

P.ekelmans@ziggo.nl 
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N.B. de reeds aangemelde wijnvrienden zijn: 

 

Simone Ruitenbeek Pieter Swinkels 

Sharmaine Jansen Denise Ekelmans 

André en Jacqueline Verbeek Dieke Ekelmans 

Jan en Nicoline Ekelmans Hans en Patricia van Bommel 

Lisanne Halbe Wilma Gronsven 

Leen en Gonnie van der Hooff Hetty en Rob 

Bert en Carin Beghtel Annabel v.d. Werf 

Henk en Margreet Halbe Theo en Yvonne Korporaal 

Rob Baks  

 

Spelregelcursus Module B 

Door Jos van Velzen 

Afgelopen dinsdagavond zijn we gestart met de nieuwe spelregelcursus Module B.  De bedoeling van de cursus is om 

de kennis van de spelregels en wedstrijdreglementen te verbeteren. Door het verkrijgen van deze kennis is de 

drempel om binnen de vereniging af en toe een wedstrijd te fluiten wellicht lager en blijkt het zelfs leuk te zijn. Het is 

niet de insteek om van ieder lid een scheidsrechter te maken. Wel zijn er cursisten, die aangeven dat zij af en toe 

willen fluiten, maar dit dan wel willen doen met een goede basis. Een aantal van de cursisten heeft onder 

begeleiding afgelopen zaterdag onderlinge wedstrijden van teams gefloten. Met grote dank aan de spelers, coaches 

en ouders/begeleiders, die zich hiervoor in dienst hebben gesteld. 

 

Aanstaande dinsdag 22 oktober zal de 2e theorieavond zijn voor de cursisten, deze duurt 

van 19:00-20:30 uur.  

 

Om de cursisten nogmaals te attenderen op het cursusmateriaal én omdat mogelijk meer leden interesse hebben in 

de regels van het korfbal hebben we de belangrijkste snelkoppelingen naar de site van het KNKV op een rijtje gezet. 

 

▪ Site Arbitrale opleidingen KNKV: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/arbitrale-opleidingen/ 

▪ Uitleg Module B: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/arbitrale-opleidingen/basisopleiding-b/ 

▪ De cursusmap module B: http://www.knkv.nl/userfiles/Cursistenmap_Basisopleiding_B_2012_-_in_pdf_nov2012.pdf 

▪ Proefexamens: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/examen/13/ 

▪ Verkorte zelftest en reglementen: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/test-je-spelregelkennis/ 

 

Op deze laatste pagina vind je diverse automatische testen en proefexamens, die elke keer weer anders zijn en die 

tevens aangeven of het antwoord goed of fout is. En hierbij krijg je ook uitleg bij een fout antwoord. 

 

Let op: Je moet je niet aanmelden op de site van het KNKV. Dat gebeurt collectief door Excelsior. Het aanvragen van 

de daadwerkelijke examens in groepsverband voor de cursisten wordt eveneens door Excelsior georganiseerd. 

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/arbitrale-opleidingen/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/arbitrale-opleidingen/basisopleiding-b/
http://www.knkv.nl/userfiles/Cursistenmap_Basisopleiding_B_2012_-_in_pdf_nov2012.pdf
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/examen/13/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/test-je-spelregelkennis/


Even korfpraten met… 
 

Even korfpraten met… Lucía Almeida Carrion 

“Even korfpraten met…”: een nieuwe rubriek! Een rubriek waarin periodiek een Excelsioriaan aan de hand van een 

interview in beeld wordt gebracht: Een rubriek met een missie: dat iedereen op Excelsior elkaar beter leert kennen. 

We kennen binnen Excelsior elkaar allemaal wel van ‘weleens gezien’, maar wát zit er nou achter al die personen? 

Wat doet iemand nog meer dan korfbal, en hoe kijkt diegene naar het leven? 

Bij de introductie van een nieuwe rubriek mag – nee, moet! – je toch wel flink uitpakken. En als je dan verneemt dat 

Excelsior een potentiële beroemdheid in zijn midden heeft, dan is de keuze voor de eerste gast snel gemaakt. 

Wij presenteren u met trots: Lucía Almeida Carrion, 10 jaar oud, zit nu voor het 2e jaar op korfbal en speelt in onze 

D1. 

Hoi Lucía! Hoe ben je erop gekomen om te gaan korfballen? 

“Ik was op zoek naar een teamsport en heb wat sporten 

geprobeerd. Ik heb een dag met hockey meegedaan en daarna 

nog 4-tegen-4-voetbal geprobeerd. Dat vond ik leuk, maar ik wilde 

eigenlijk nog iets leuker. Toen zag ik in de Brede school Delft dat je 

ook korfbal kon doen, en dat leek me wel interessant. Ik dacht, ik 

kijk even of ik het leuk vind en toen vond ik het echt superleuk en 

toen ben ik bij Excelsior op korfbal gegaan.” 

En wat vind je dan zo leuk aan korfbal? 

“Ik vind de sport heel leuk, je kan lekker rennen en het is gezond, 

en ik hou ervan om met een bal te spelen.” 

Nu heb je naast korfbal nog een hele grote hobby, iets waar je 

heel goed in bent. Wil je daar iets over vertellen? 

“Ik zing en dans bij het Kinderen voor Kinderen Koor en op de 

nieuwe cd “Klaar voor de Start” en in de nieuwe liveshow zing ik 

met een paar kinderen twee liedjes solo. De cd is net uit. Ik zing in 

de liedjes ‘ik wil in een band’ en ‘als de wereld nou van mij is’.” 

 

Hoe ben je bij Kinderen voor Kinderen terechtgekomen? 

“In 2012 deed mijn vriendinnetje Nadine mee aan het Kinderen voor Kinderen Songfestival. Toen wilde ik ook 

meedoen en ben ik bij de landelijke finale winnares van Zuid-Holland geworden. Toen hoorde ik dat er een koor was 

van Kinderen voor Kinderen en ben ik uitgenodigd om audities te doen.” 

Wordt er in jullie gezin nog meer gezongen, kunnen jouw ouders bijvoorbeeld zingen? 

“Ehmm… nee… ja… eigenlijk niet. Ze zingen wel en zingen ook mee voor de lol, maar soms is het een klein beetje vals 

(ha ha).” 

Je treedt op met Kinderen voor Kinderen, wanneer is dat? 

“Op 25 en 26 oktober in Vredenburg in Utrecht, maar de vier shows zijn al helemaal uitverkocht! Gelukkig is op 9 

november ‘Kinderen voor Kinderen 34 Live in Concert’ op tv, bij Zapp op Nederland 3!” 

 

(wil je meer informatie over Kinderen voor Kinderen, kijk dan eens op www.kvk.vara.nl)

http://www.kvk.vara.nl/
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Seniorencommissie 

Door Willeke 

Wedstrijdverslagen 

Afgelopen week stonden nog 3 wedstrijden op het programma. Op donderdagavond speelde Excelsior 4 de wedstrijd 

in Maasdijk tegen Dijkvogels 3, die eerder niet doorging vanwege een overstroomd veld. In prima 

weersomstandigheden werd het een dikke 5-22 overwinning, mede met dank aan invalster Renate en reserve (op 

het laatste moment opgetrommeld) Marieke. Ook op zaterdag 19 oktober was het nog prima korfbalweer. Helaas 

leverde dat het 5e en 6e, die toen nog het veld in mochten, net geen punten op. 

Excelsior 5 reisde naar Sassenheim met Jörgen en Erik als invallers, en verloor nipt met 14-13 van TOP/Justlease.nl. 

Excelsior 6 kwam in De Lier tegen Valto 7 in de eerste helft wel op voorsprong, maar liet Valto in de eindfase het heft 

in handen nemen en, met 1 punt verschil, de punten in eigen huis houden: 9-8.  

 

Dit waren voorlopig weer de laatste activiteiten op het (kunst)gras. Volgende week nog de complete tussenstanden 

van de senioren in de veldcompetitie. 

 

Zaalcompetitie 

De zaalcompetitie nadert met rasse schreden. De eerste zaaltraining van de eerste selectie is a.s. maandag 21 

oktober, om 20.00 uur in de Wippolderhal; de eerste zaaltraining van Excelsior 3 op donderdag 24 oktober, om 19.30 

uur in de Buitenhof. 

Daarna (vanaf maandag 28 oktober) starten de zaaltrainingen voor alle teams. 

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

staat de eerste wedstrijd van Excelsior 1 – tegen KVS – gepland, met op maandag 28 oktober de 2e wedstrijd tegen 

Sporting Trigon. 

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

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

begint dan de zaalcompetitie. 

Hopelijk kunnen we 3 november het complete zaalprogramma presenteren; dat wordt nog even hard werken voor 

Carolien en de wedstrijdsecretariaten, maar we zullen het proberen. 
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Juniorencommissie 

De juniorencommissie heeft deze week geen mededelingen.  
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Woord van de jeugd TC 

Door Erik de Koning 

Afgelopen zaterdag speelden alle aspiranten- en pupillenteams onderlinge wedstrijdjes. Dit was om nieuwe 

scheidsrechters te laten wennen aan het fluiten. Gelukkig zat het weer mee. 

 

‘s Middags speelde de C2 nog een competitiewedstrijd tegen HKV/OE C2. Het was een leuke wedstrijd waarin wij 

wonnen met 6-7. Lonneke, bedankt voor het invallen. 

 

Met het spelen van de laatste veldwedstrijd is een eind gekomen aan de eerste helft veld najaar 2013. Wij gaan nu 

weer lekker de zaal in. Eerst nog een weekje rust, vanaf maandag 28 oktober wordt binnen getraind. De 

trainingstijden zijn verderop in het clubblad opgenomen. 

 

Vrijdagavond 1 november is het slaapfeest voor B tot en met F. Geef je op. Het wordt echt een leuke activiteit. 

 

Zaalcompetitie 

Op zaterdag 2 november zijn oefenwedstrijden geregeld voor de B t/m F-teams. Let op!!! Want de C1, C2, C3, F1 en 

F2 vertrekken (eenmalig i.v.m. slaapfeest) vanaf het veld. In tegenstelling tot hetgeen vorige week in het clubblad 

stond vertrekken de B1 en B2 GEWOON VANAF DE BUITENHOF!!! 

De D1 en E1 spelen een thuiswedstrijd. 

 

De C1 speelt woensdag 30 oktober een oefenwedstrijd thuis tegen Valto C1. 

 

Op maandag 28 oktober spelen de B1 en B2 op hun trainingsuur een oefenwedstrijd tegen elkaar. 

 

Op zaterdag 9 november zal de zaalcompetitie beginnen en doorlopen tot en met zaterdag 8 maart. In de vakanties 

wordt zo min mogelijk competitie gespeeld, maar soms is dit niet mogelijk i.v.m. beschikbaarheid van sporthallen. 

 

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

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

minder vaak vrij. 

 

In een van aankomende weken zal ook weer een extra editie van ons clubblad de Korfpraat uitkomen met daarin alle 

wedstrijden vanaf 9 november tot en met 8 maart. Hierin staat ook vermeld wanneer u moet rijden voor uw 

kinderen. Tevens staan hierin de scheidsrechters vermeld. Als je bij het uitkomen van deze editie al weet dat je een 

weekend verhinderd bent, laat het de afbeladressen dan nu al weten. Er kan dan hiermee in de Korfpraat van de 

desbetreffende week rekening worden gehouden. Het afbelschema is verderop in het clubblad opgenomen. 

 

In de zaal wordt altijd vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. In sporthal de Buitenhof worden ook alle 

thuiswedstrijden van CKV Excelsior gespeeld. 

Er wordt getraind in 3 verschillende sporthallen (naast de Buitenhof, waar de meeste trainingsuren zijn, ook 

Hoornbloem en Wippolder). 
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In de zaal spelen wij op (indoor)sportschoenen (dus geen kunstgrasschoenen en gympen en ook geen sportschoenen 

waar buiten mee wordt gelopen). De sportschoenen zijn te koop bij Maltha Sport aan de Oude Langendijk 23 te 

Delft. Als je zegt dat je van CKV Excelsior bent, ontvang je ook nog eens 10% korting op jouw aankoopbedrag. 

Ieder team heeft de afgelopen week de ballen ontvangen waarmee getraind moet worden in de zaal. De ballen zitten 

in een zak of een sporttas en zijn genummerd en tevens staat op iedere bal het teamnummer. Deze ballen moeten 

iedere training worden meegenomen en ook tijdens de thuiswedstrijden moeten minimaal 2 ballen worden 

meegenomen. De ballen kunnen niet achterblijven in de sporthal Buitenhof, omdat hier geen opbergplek voor is. En 

bovendien wordt ook in andere sporthallen getraind. Neem na jouw training of wedstrijd jouw teamballen mee want 

het volgende team heeft eigen ballen. Laat de ballen niet slingeren in de sporthallen! Een nieuwe bal kost de 

vereniging maar liefst €35! 

Ieder team van B tot en met F heeft sponsorshirts van de vereniging. Na de wedstrijd moeten alle shirts worden 

ingeleverd in de sponsortas en deze tas wordt per retourbeurt door de diverse teamleden gewassen. Als je ergens 

anders moet meespelen, heb je jouw eigen sponsorshirt niet nodig, omdat dit andere team eigen sponsorshirts 

heeft. Neem dus jouw sponsorshirt niet mee naar huis, want als je een week later afwezig bent, heeft de invaller 

jouw shirt nodig. 

De pinguïns trainen op zaterdagochtend van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de Brahmslaan (hoek Mozartlaan). De 

eerste zaaltraining is op zaterdag 9 november. Op 2 november spelen de pinguïns een toernooi bij Tempo in 

Alphen aan den Rijn. Informatie hierover volgt per e-mail. 

 

Trainingen B t/m F komende weken 

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

niet getraind.  

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

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

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

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

30 OKTOBER. 

 

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

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

 

UPDATE - Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior 

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

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

maar één week om je aan te melden voor het slaapfeest, dit kan tot en met 27 oktober. 

 

Voor iedere leeftijdscategorie heeft de Evenementencommissie een speciaal en passend programma, met passende 

slaaptijden. Een passend programma en feest dus voor jong tot oud. 

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

net als onderstaande (teamgenoten) bij bent! Meld je aan voor 27 oktober! 

 

Klik hier voor meer info en meld je direct aan! 
 

(bijgewerkt tot 20-10, 12.45 uur) 

Naam Team Naam Team 

Anouk de Vreede B1 Chimène Schut C3 
Dominique Verhagen B1 Denise Glaser C3 
Jazz Heemskerk B1 Fleur van der Burgh C3 
Jikke Been B1 Hugo van der Ster C3 
Gina Atzei B2 Iris Hemstede C3 
Jop de Boo B2 Nadine van Gorp C3 
Kayleigh Verhagen  B2 Ozlem Sen C3 
Lisa Juijn B2 Rik Schrier C3 
Timo van Popering B2 Stefanie Dijkgraaf C3 
Arjen Pel C1 Beau Posthumus D1 
Danielle Razab-Sekh C1 Indi Jorritsma D1 
Dirk van Leipsig C1 Isa Jorritsma D1 
Isabella van der Mast C1 Yra Labrie D1 
Jasper Koops C1 Lyndsey Pieterse E1 
Lonneke van Halem C1 Paul Sijbring E2 
Myrte Sevinga C1 Roy Schut E2 
Timon Kuijper C1 Ryanne van der Linden E2 
Femke Rijpkema C2 Demi van der Reijken F1 
Joanne Maartense C2 Julia Zondervan F1 
Noa Jorritsma C2 Maud van der Gaag F2 
Pom Labrie C2 Thijs de Block F2 
Veerle Muller C2   

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


Commissies 
 
 

 

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


Schema en uitslagen 
 

Oefenwedstrijden zaal 

VOOR DE UITWEDSTRIJDEN: VERTREK VANAF SPORTHAL BUITENHOF! BEHALVE OP ZATERDAG 2 NOVEMBER VOOR C1/C2/C3/E2/F1/F2: VERTREK IS DAN VANAF BIESLAND, I.V.M. HET SLAAPFEEST! 

Zaterdag 26 oktober 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves  

Excelsior A2 - PKC A5 10.30 11.10 Robertjan, Simon Bob van der Leeden Buitenhof Annelinde, Lynn, Marit, Marieke, Nynke 

Jelle, Joris, Sander v.V., Thijs, Wouter, Sven 

   

Excelsior A3 - PKC A7 11.30 12.20 Mario, Bob Erik van de Kramer Buitenhof Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

   

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves autorijders 

KVS 1 - Excelsior 1 18.30 20.10 Leon n.v.t. Houtrust, Den Haag Bo, Elke, Kelly, Lisanne 

Bertjan, Dannie, Emiel, Reinier 

Excelsior 2 Haagse korfbaldagen 

VEO 2 - Excelsior 2 16.15 ca. 17.45 Mirjam n.v.t. Essesteyn, Voorburg Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

Jesse, Ryan, Simon Be., Vito, Wesley T. 

  regelt Daan 

Maassluis A1 - Excelsior A1 12.15 13.20 Kelly, Florian n.v.t. Schilp, Rijswijk Britte, Charlotte, Danique, Emily 

Okker, Sander de H., Sander R., Wouter 

Jikke, Dominique, Fabian, 

Maarten (allen B1) 

Haagse korfbaldagen 

Futura A1 - Excelsior A1   16.40 Kelly, Florian n.v.t. Schilp, Rijswijk Britte, Charlotte, Danique, Emily 

Okker, Sander de H., Sander R., Wouter 

Jikke, Dominique, Fabian, 

Maarten (allen B1) 

Haagse korfbaldagen 

 Maandag 28 oktober 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves  

Excelsior 3 - KCC/Delta Log. 5 19.15 20.15 Willeke Jos van Velzen Wippolderhal Christiane, Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Ben, Bob, Dieter, Roy 

Arjan  

Excelsior B1 - Excelsior B2 18.30 19.00 Ben, Dannie, Jill, Emiel Erik de Koning Wippolderhal Exc. B1: Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Exc. B2: - 

   

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves autorijders 

Sporting Trigon 1 - Excelsior 1 19.00 20.45 Leon n.v.t. 3 oktoberhal, Leiden Bo, Elke, Kelly, Lisanne 

Bertjan, Dannie, Emiel, Reinier 

Excelsior 2 Haagse korfbaldagen 

Donderdag 30 oktober 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves opmerking 

Excelsior C1 - Valto C1 18.30 19.00 Laura, Vito Johan vd Veen (klein) Buitenhof Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

  A2 TRAINT DAN EENMALIG OP 

MAANDAG IN DE WIPPOLDERHAL 

  

  



Schema en uitslagen 
 

Zaterdag 2 november 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves  

Excelsior 3 - ODO 2 13.15 14.00 Willeke Frido Kuijper Buitenhof Christiane, Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 
Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter 

   

Excelsior 7 - ODO 6 14.15 15.10 Bob Anne-Linde van der Pijl Buitenhof      

Excelsior 4 - Excelsior 5 15.30 16.20   Wouter le Comte Buitenhof Exc. 4: Eline, Lisette, Nicole, Pauline 
Arjan?, Erik K., Johan B.?, Nelis, Mario, Simon Bo. 
Exc. 5: Annebertien, Desiree, Thanim, Corinne 
Jesper,  Patrick, Jörgen?,  Nathan 

Exc. 4: Corinne? 
 
Exc. 5: Mario? 

 

Excelsior A4 - Albatros  A5 12.00 12.50 Wouter, Leanne Job van den Berg Buitenhof      

Excelsior D1 - Sporting Trigon D1 10:30 11:00 Wouter, Leanne Fabian/Maarten B1 Buitenhof      

Excelsior E1 - ODO E1 11.30 12.00 Shera, Job Dingeman/Linda vd Burgh Buitenhof      

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opstelling reserves autorijders 

IJsselvogels 1 - Excelsior 1 15.45 17.45 Leon n.v.t. Zuidplas, Moordrecht Bo, Elke, Kelly, Lisanne 
Bertjan, Dannie, Emiel, Reinier 

Excelsior 2   

Ijsselvogels 2 - Excelsior 2 14.45 16.30 Mirjam n.v.t. Zuidplas, Moordrecht Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 
Jesse, Ryan, Simon Be., Vito, Wesley T. 

    

ODO 5 - Excelsior 6 15.30 16.50   n.v.t. de Hofstede, Maasland Anne A., Roxanne, Annemieke, reservedame A2 
Erik v.d. K., Job, Nathan, Wesley N., Lars 

Edith?   

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

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

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

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

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

ODO E3 - Excelsior E2 11.00 12.00 Danique, Marieke n.v.t. De Hofstede, Maasland     Sijbring, van der Linden  

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

ODO F2 - Excelsior F2 volgt volgt Sharmaine, Nynke, Dominique n.v.t. De Hofstede, Maasland     van der Gaag, Plomp 

 



Schema en uitslagen 
 

Uitslagen 

17 oktober 2013 

    

wedstrijd uitslag strafworpen 

Dijkvogels 3 - Excelsior  4 5 22   

    

19 oktober 2013 

    

wedstrijd uitslag strafworpen 

TOP/Wereldtickets.nl 6 - Excelsior  5 14 13   

Valto 7 - Excelsior  6 9 8   

HKV/Ons Eibernest C2 - Excelsior  C2 6 7   



Kalenders en roosters 
 

Activiteitenkalender 

datum activiteit   datum activiteit 

13 september Klaverjassen   17 januari Spelletjesavond voor iedereen 

4 oktober Klaverjassen   18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest 

15 oktober Scheidsrechtercursus   januari Nieuwjaarsreceptie 

23 oktober AED instructie   31 januari Pokeravond 

25 oktober Klaverjassen   februari Het grote Excelsior-Diner 

1 november Slaapfeest voor jeugd   14 februari Valentijnborrel 

2 november Kantine bezet: Familie Bron   7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

8 november Klaverjassen   14 maart Aspirantenavond 

15 november Wijnproeverij    12 april Junioren/seniorenfeest 

22 november Klaverjassen   21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

23 november Junioren/seniorenfeest   17 mei 25+ feest 

29 november Sinterklaasfeest    29 mei Dubbelschiettoernooi 

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek   14 juni Kampioenendag 

6 december Darttoernooi    20 juni Voetbaltoernooi 

13 december Klaverjassen   21 juni Schoolkorfbal 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten   28 juni Jeugdtoernooi 

31 december Oliebollen bakken en verkopen     

        

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

 

Schoonmaakrooster 

 25 oktober  1 november 

 Joyce Dijkgraaf  Elke Reurings 

 Simon Bolle  Marloes van Egdom 

 Shera Desaunois  Kayleigh Verhagen 

 Sander van Vliet  Simon vd Berg 

 Annelinde Pijl, van der  Lynn Heemskerk 

 Jelle Schipper  Maarten de Boer 

 Tom van Dorp  Marvin Batenburg 

 

 

  

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


Kalenders en roosters 
 

Trainingsschema 

Zaaltrainingen vanaf maandag 28 oktober 

 

  maandag maandag woensdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Wippolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof 

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

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

18.30 - 19.30     A3 - A4   A1 - B1 

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

19.30 - 20.30                                  3 - A2 

20.00 - 21.00                                4/5 - 6   

20.00 - 21.30   1 + 2       

20.30 - 22.00         1 + 2 

21.00 - 22.00       3 - 7   

      

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

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

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

      

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

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

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



Contactgegevens 
 

Afbellen 

Categorie Functie Naam Telefoonnummer 

Senioren  
spelers  Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

Junioren A 

spelers  Bep van Dorp 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

autorijders  
Anja Verwolf 
Hans ‘t Hart 

Aspiranten B,C  

spelers  
Erik de Koning* 

scheidsrechters  

autorijders  Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F  

spelers  Joke Schram 

scheidsrechters  Nicole Buis  

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

overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

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

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Leden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek slruitenbeek@gmail.com 

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

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

Activiteiten Zaken Nicole Buis niccie84@hotmail.com 

 

Algemeen 

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

Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 015 - 2.611.925 

Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

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

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