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Technische Commissie – gezocht trainer/coach B3 

Bij de afgelopen jaarvergadering is door de technische commissie aangegeven dat het invulling van 

trainers/coaches bij de jeugd- en seniorenteams van beide tc's veel effort zal vragen. Ook is op de 

jaarvergadering aangegeven dat -mocht het niet lukken om voldoende trainers en coaches te vinden 

voor de jeugdteams- het een collectieve verantwoordelijkheid zal zijn van ons als vereniging om dit 

met elkaar op te lossen. 

Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt om voor Excelsior B3 vaste trainers en/of coaches te vinden 

ondanks de vele acties die de jeugd tc hiervoor heeft ondernomen. Hierdoor zijn wij helaas 

genoodzaakt om de wijze waarop de training en coaching op dit moment wordt ingevuld, ook voor de 

zaal door te trekken.  

Dit betekent dat op maandag Excelsior 7,8 en 10 gedurende het zaalseizoen op basis van een 

onderling af te stemmen schema de trainingen voor Excelsior B3 verzorgen. En op donderdag zijn dit 

Excelsior 5 en 6. De coaching op zaterdag zal dan voor rekening komen - ook op basis van een 

onderling af te stemmen schema - van Excelsior 1,2,3 en 9 

Uiteraard blijft de jeugd tc zich inzetten om een vaste trainer/coach te vinden voor Excelsior B3. Dus als 

graag je je wil inzetten voor de B3, dan verneemt de jeugd tc dit graag. En neem contact op met Nicole 

Buis of Lisette Ekelmans. 

Nelleke Kamps 

bestuurslid technische zaken 

 

Friet en Bingo 

Helaas zit het veldseizoen er alweer bijna op en gaan we de kantine verlaten en over naar 

het zaalseizoen. Dit willen we graag leuk met jullie afsluiten door een friet en bingo avond 

te houden! De hele avond lekker frietjes eten en daarna kans maken op leuke prijzen. 

Geef je snel op! Deze avond zal 21 oktober plaatsvinden in het clubhuis van Excelsior, 

voor de F t/m de A teams. Kosten bedragen 5 euro per persoon. 

 

Datum: vrijdag 21 oktober 

Tijd: 17:00 - 20:30 uur 

Locatie: 't Veld 

Kosten: € 5,00 

 

Tot dan!  

 

 

 

  

Praatjes en mededelingen 
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Trainingsschema zaal 

De trainingstijden voor de zaalperiode zijn bekend. Deze zijn terug te vinden op pagina 19 van deze 

korfpraat.  

 

Zomerkamp 
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Klaverjassen 

  
 KLAVERJASSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingen tot 9 oktober 2022 

Erik de Koning 

Riet de Koning 

Bert Buijing 

Bert Begthel 

Joeri Broekhart 

Leen van den Hoof 

 

 

Grote Clubactie 

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

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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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 

Deze week geen mededelingen. 

 

Junioren 

Excelsior A1 speelde de return tegen Dunas A2. Op het eigen Biesland bleek de tegenstander wederom 

een maatje te groot, waardoor met 5-12 verloren werd. Volgende week voor de A1 alweer de laatste 

veldwedstrijd van dit najaar. 

 

Jeugd 

Competitie: 

Afgelopen zaterdag werd alweer de vijfde ronde van de najaarscompetitie gespeeld. Bij winst van de F2 

op ONDO zou de F2 kampioen zijn. Excelsior vocht voor iedere bal en elke meter maar helaas wist 

ONDO te winnen met 9-7. 

As zaterdag spelen de meeste B tm F teams alweer hun laatste wedstrijd van de najaarcompetitie. Voor 

een 6 tal Excelsior teams kan deze zaterdag de kampioensvlag worden gehesen! Excelsior 10, B1, C1, 

D1, E3 en E4 kunnen kampioen worden! Bij gelijk eindigen van meerdere ploegen in een poule in 

de breedtesport (alle teams vanaf Excelsior 7 tm F3 met uitzondering van de B1 en C1) zijn al 

deze teams kampioen. Ook de B2 heeft kampioenskansen maar de B2 moet nog 2 wedstrijden spelen. 

Alle teams veel succes komende zaterdag! Voor de teams die uitspelen: als jullie kampioen worden zal 

de huldiging plaatsvinden in de Excelsiorkantine nadat jullie terug zijn gekomen. Voor de thuisspelende 

ploegen vindt de huldiging uiteraard ook plaats in de Excelsiorkantine maar jullie zijn dan toch al op 

Biesland… 

Willen jullie ook alle ballen uit de shirtstassen halen as zaterdag en ze weer terugleggen in het 

materiaalhok zodat alle ballen ook weer in de zaal gebruikt kunnen worden. 

Kampioenswedstrijden 

• Excelsior 10-Avanti 8 14:00 Biesland 

• Excelsior C1-Nieuwerkerk C2 9:30 Biesland 

• Excelsior D1-Dijkvogels D1 9:30 Biesland 

• Excelsior E4-Avanti E7 9:30 Biesland 

• Fortuna B2-Excelsior B1 12:15 Schoemakerstraat 

• Valto E3-Excelsior E3 10:00 De Lier 

Wedstrijdwijzigingen: 

De wedstrijd van zaterdag 25 september van de F3 is verplaatst naar woensdag 12 oktober 17:00 in 

Den Haag. 

Trainingen: 

Verderop in het clubblad is het trainingsschema voor de zaaltrainingen opgenomen. Omdat de 

Wippolderhal pas vanaf 18:00 beschikbaar is op dinsdag (door de naschoolse opvang) trainen de D2 en 

D3 45 minuten op dinsdag. Advies aan de trainers van deze teams: je kunt al wel alvast de palen rond 

17:50 uit het materiaalhok halen en aan de zijkanten neerleggen zodat je om 18:00 kunt starten met de 

training. De eerste zaaltrainingen vinden plaats in de week vanaf maandag 7 november. 

Komende vier weken wordt nog op de volgende data getraind door de B tm F ploegen: 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

• Op dinsdag 18 oktober vervallen alle trainingen voor de B tm F teams omdat jullie trainers 

dan een trainingsbijeenkomst hebben.  

• Op 11, 13, 20 en 27 oktober wordt getraind volgens het veld trainingsschema.  

• Op dinsdag 25 oktober wordt niet getraind door de B tm F teams. 

• Op dinsdag 1 en donderdag 3 november wordt helemaal niet getraind door de B tm F teams 

omdat dan in deze week het materiaal weer verplaatst gaat worden van het veld naar de 

diverse zalen. 

Promotie degradatieregeling B1 en C1: 

B jeugd 1eklasse Najaar 2022 

1. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de B-jeugd 1eklassevoorjaar 2023.  

2.De acht beste nummers 3 (zie punt 5onder algemeen) plaatsen zich voor deB-jeugd 1eklassevoorjaar 

2023.  

3.De overige ploegen worden voorjaar 2023ingedeeld in de B-jeugd 2eklasse. 

C-jeugd 2eklasse Najaar 2022 

1.In de C-jeugd 2eklasse voorjaar 2023 worden ingedeeld de C-jeugd ploegen, opgegeven voor het 

wedstrijdkorfbal, die geen recht hebben op plaatsing in de C-jeugd 1eklasse of hoger. 

Omdat de B1 en C1 wedstrijdkorfbal spelen wordt het kampioenschap aan de hand van onderstaande 

regeling bepaald: 

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 23 augustus 2022 het onderstaande besluit genomen ten 

aanzien van de rangorde in de in artikel 1 genoemde klassen. 

1. Dit besluit is van toepassing op alle klassen van het topkorfbal en het wedstrijdkorfbal voor gemengde 

ploegen en voor alle klassen in het wedstrijdkorfbal voor damesploegen. 

2. a. De rangorde van de ploegen aan het eind van de competitie wordt bepaald aan de hand van het 

aantal wedstrijdpunten, conform het bepaalde in artikel 13 lid 4 van het reglement van wedstrijden. 

b. Eindigen twee of meer ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan wordt de rangorde van die 

ploegen achtereenvolgens bepaald aan de hand van de volgende criteria: 

– het aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten, met in achtneming van het 

bepaalde onder d; 

– het doelsaldo van de onderlinge wedstrijden, met in achtneming van het bepaalde onder d; 

– het aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden, met in achtneming van het bepaalde 

onder d; 

– het doelsaldo van de competitie; 

– het aantal in de competitie gescoorde doelpunten; 

– het resultaat van (een) nader vast te stellen beslissingswedstrijd(en). 

c. Indien na toepassing van een criterium zoals genoemd in lid b er verschil is in de rangorde, maar twee 

of meer teams staan nog gelijk, dan geldt artikel b opnieuw van voren af aan voor het bepalen van de 

rangorde tussen die teams. 

d. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat van de 

onderlinge wedstrijden vastgesteld door de resultaten van de beide wedstrijden in de competitie samen te 

tellen. 

Indien meer dan twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat van de 

onderlinge wedstrijden vastgesteld door het opmaken van een stand, waarin alleen de onderlinge 

wedstrijden van de gelijk geëindigde ploegen worden meegeteld. 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022. 

RvW 3.10 BB 

rangordebepaling 
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior 2 

Excelsior 2 was zaterdag al vroeg naar Den Haag voor de wedstrijd tegen Achilles 3. Niet het tijdstip 

maar het straffe windje over het veld was mede oorzaak van de matige pot, waarbij met 3-10 werd 

gewonnen. Het aantal doelpogingen was geweldig, maar een goede afronding was er helaas niet. 

Anouk(2), Jop(3), Okker(1), Rick (2), Sabine (2) wisten met behulp van hun vak, de mand wel te vinden. 

Toch een gezellige wedstrijd voor publiek en meegekomen selectiespelers. Excelsior 2 staat nu met 10 

punten uit 5 wedstrijden ongeslagen bovenaan in de poule van de Reserve 1e klasse. 

 

 

Excelsior C1 bulderd door richting kampioenschap! 

Op deze vroege zaterdagochtend konden allebei de coaches van onze C1 er helaas niet bij zijn in 

verband met hun eigen wedstrijden. Gelukkig zijn daar de ervaren coaches Pauline en Robin die met 

alle liefde deze taak op zich nemen. Het wedstrijdplan, doorgegeven door onze eigen coaches, is 

duidelijk en met vol goede moed gaat de C1 inschieten. 

De eerste aanval in deze wedstrijd is voor Meervogels maar deze aanval wordt direct onderschept door 

Lisa waardoor de bal bij onze aanval komt. Na een mooie aanval van onze C1 is het Daniël die de 0-1 

erin schiet. 

Meervogels, die veel feller zijn dan in de vorige wedstrijd maken direct daarna de gelijkmaker 1-1. 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Het spel van Excelsior is wat mat en ze lijken meer moeite te hebben met Meervogels dan voorheen. Er 

zijn wel kansen met schoten van Elize, Tijn en Lisa, maar deze kansen worden niet benut. Met de zon in 

het gezicht mist Tijn zijn strafworp en het schot van Elize raakt net de korf, maar gaat er niet in. 

Uiteindelijk neemt Excelsior de voorsprong met een mooie doorloop van Elize 1-2. 

De pit zit nog steeds niet in het spel van Excelsior, maar toch is het Tijn, die na een één-tweetje met 

Elize, met een doorloop de 1-3 erin schiet.  

Dan lijkt Excelsior de korf te hebben gevonden en kort na elkaar zijn het Yara,     

1-4, Stefan van onder de paal 1-5 en Jurjen 1-6 die de voorsprong vergroten.  

Ook in het verdedigingsvak lijkt het beter te gaan lopen. Lise loopt uitstekend bij 

het uitverdedigen en brengt de bal weer naar onze aanval. 

Elize scoort de 1-7 met een strafworp en in haar draai weet Yara prachtig de 1-8 

te noteren. 

Net voor de rust krijgt Meervogels nog een strafworp en zet de ruststand op 2-

8. 

In de rust wordt de C1 nog 

even toegesproken door beide 

coaches waarbij wordt 

aangegeven dat ze zeker moeten blijven schieten. En 

dat doen ze dan ook trouw, afstandsschoten van Tijn 

en Jurjen, twee schoten van Elize en Jurjen schiet ook 

nog eens vanonder de paal. Er wordt snel gefloten 

voor verdedigd en dat lijkt Excelsior weer te 

weerhouden om te schieten.  

Meervogels mist een strafworp 

en nadat Excelsior weer “durft” te 

schieten is het Tijn die met een 

mooi afstandsschot de 2-9 scoort 

en niet veel later ook de 2-10 op 

zijn naam mag schijven. 

Ook Lise laat zien dat ze een 

mooi schot heeft, maar helaas 

gaat deze er niet in. Stefan staat 

afvang en bezorgt de bal bij 

Daniël en hij scoort de 2-11. Yara weet met een doorloop op aangeven van Daniël de 2-12 erin te 

schieten. 

Na een mooie onderschepping van Lisa komt de bal bij Elize die haar afstandsschot zelf afvangt en de 

bal bij Tijn bezorgt. Tijn scoort de 2-13. Nog voordat ze gewisseld wordt weet Lisa haar doorloop te 

verzilveren, 2-14. 

Evi komt erin voor Lisa en Demian komt erin voor Daniël. 

Het derde punt voor Meervogels wordt gescoord met een strafworp en direct daarna scoort Stefan de 

3-15 nadat het schot van Lise uit de korf rolt. 
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Wedstrijden 

Excelsior heeft nu de smaak te 

pakken en er wordt nog volop 

gescoord, Elize doorloop 3-16, Jurjen 

schot 3-17, vrije worp genomen door 

Yara en Stefan scoort 3-18, Yara schot 

3-19 en in de laatste minuut is het Evi 

die de eindstand noteert 3-20.  

 

Speciale dank aan de fotograaf       

 

Berichten uit de coaches-/trainersapp 

A1: 

Onze A1 moest het opnemen tegen de koploper Dunas. Een lastig te bedwingen ploeg, die schijnbaar 

persé kampioen willen worden, want die spelen elke wedstrijd met vijf heren. Wij als trainers vinden het 

onsportief, maar het mag allemaal in de breedtesport. 

Onze ploeg moest dit dus compenseren door hard te werken en dat hebben ze wederom gedaan. 

Onder toezicht van veel ouders hebben we wederom met een enorme inzet gespeeld! Dit geeft 

ondanks de nederlaag toch achteraf een heerlijk gevoel, plezier staat bij ons vanaf het begin van het 

seizoen al voorop! Nog één wedstrijd op het veld, dan wacht de zaal. Groet van  een stel TROTSE 

coaches, en niet voor de eerste keer! Namens Carolien, uw reporter ter plaatse, Rob. 

B1: 

De B1 speelde zaterdag tegen KZ Danaïden. Opnieuw een belangrijke pot (er is namelijk nog van alles 

mogelijk in onze poule) tegen een tegenstander die niet onderschat mocht worden. Aan het begin van 

de wedstrijd was het steeds stuivertje wisselen, 1-0 voor, gelijk, 2-1 voor, gelijk, 3-2 voor en opnieuw 

gelijk. Hierna gooide de B1 de schroom van zich af en gaf even goed gas en liep uit naar 10-3! De 

wedstrijd leek zo wel beslist 

Toch werd het nog spannend… In de tweede helft kwam KZ Danaïden volledig terug in de wedstrijd. 

Door achter elkaar te scoren brachten zij de stand terug tot 10-8. Op dat moment schrok de B1 

gelukkig optijd weer wakker en liep toch weer uit naar 13-9. 

De scheidsrechter van dienst (bedankt Konings) heeft ergens tussendoor beide ploegen nog een 

bonuspuntje gegeven, waardoor hij uiteindelijk 14-10 als uitslag invoerde.  

Met deze overwinning staat de B1 op 7 punten uit 5 wedstrijden en is de eerste doelstelling behaald: 

zichzelf plaatsen voor de 1e klasse poule na de zaal! Wij zijn trots op jullie!  

Volgt volgende week alleen nog de wedstrijd tegen Fortuna! Daar hebben we nog een appeltje mee te 

schillen       

C1: 

Vandaag mochten Robin en ik invallen met coachen bij de C1. Sanne en Rik durfden deze wedstrijd wel 

aan ons over te laten na de monsterscore van de vorige keer. Na de instructies van Sanne en Rik door 

te hebben gegeven moest de C1 gefocust beginnen. Meervogels begon wel sterk en kon heel even bij 

blijven. Maar al snel kreeg de C1 de smaak te pakken en zeker de tweede helft vielen de goals 

gemakkelijk. Een hele nette overwinning met 3 -20. Op naar de kampioenswedstrijd          groetjes van 

2 trotse invalcoaches Robin en Pauline 

C3: 

De C3 kwam er vandaag in het eerste kwart van de wedstrijd achter dat dit fortuna een maatje te groot 

was. Al snel stonden we met 6-0 achter en met de rust zelfs 10-0 gelukkig konden we onze supporters 
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Wedstrijden 

wel laten zien dat we onze koppies niet hebben laten hangen en door zijn blijven knokken om dat ene 

doelpunt te maken en het geen 11-0 te laten woorden 

In de rust hadden we af gesproken om ze het zo moeilijk mogelijk te maken in de verdediging en de 

bal dieper vanuit de verdediging de aanval in te gooien dit leverde een paar aardige kansen op in de 

tweede helft en een hoop plezier in het veld verschillende keren stonden we ineens helemaal vrij voor 

de korf en ja dat de bal wat gehaast geschoten werd zo vaak staan we niet zo vrij. In de verdediging 

gingen we daardoor ook veel korter verdedigen met strijd om die bal te willen hebben met nog 10 

minuten te gaan was het ook maar slechts 12-0 en al werd het 13-0 met opgeheven hoofdjes konden 

we het veld verlaten dit fortuna was gewoon een paar maatjes te groot volgende week gaan we er 

weer vol tegen aan in alweer de laatste veld wedstrijd 

Toppers we hebben genoten van jullie 

D1: 

Afgelopen zaterdag mocht de D1 in alle vroegte om 9 uur aantreden tegen ijselvogels. Na een slap 

begin werd er strak verdedigt met veel onderscheppingen en mooie aanvallen wat resulteerde in een 

2-8 ruststand. In de 2e helft heeft de D1 met hard werken de wedstrijd uiteindelijk gewonnen met 5-15. 

Ook hier twee trotse coaches!!!! 

E1: 

E1 vs kvs e2. Vorige keer tegen kvs was het een echt spannende gelijkwaardige wedstrijd. En zo was het 

ook deze keer weer. De eerste 10 min waren duidelijk voor ons en we kwamen goed tot scoren. Daarna 

zetten kvs hun beste heer in en dat was te merken. We kregen het een heel stuk zwaarder maarrrr we 

gaven echt niet op. We bleven volle bak doorgaan en we creëerde best wel mooie kansen. De wedstrijd 

was echt een slopende wedstrijd voor onze e1, de bal ging heel snel heen en weer en de kansen ook. 

Kvs kwam steeds dichterbij en het was maar goed dat wij goed raak konden schieten. De laatste 10 min 

waren denk ik wel het spannends, zeker voor de coaches en ook het publiek die voluit mee leefde met 

de wedstrijd. Kvs kwam voor, wij weer gelijk, de laatste minuten nee seconden, ik zweer het je. Wij 

scoorde!!! Wat een wedstrijd dames en heren, de e1 heeft 100% gegeven in de wedstrijd en gewonnen 

!!! Hoera voor je zelf e1       goed gedaan. 

Groetjes Sten en Renzo. 

E2 

Vandaag moest de E2 al om 8 uur verzamelen! De E2 had vandaag een doel: als ze minimaal 3 keer 

gingen voorverdedigen kregen ze van Josyne wat kruidnoten. En nog voor de wedstrijd ging Noud 

trakteren. De Dijkvogels E1 waren in het begin heel fel en begonnen goed. Hierdoor werdt de E2 lekker 

wakker geschut op deze koude ochtend. Dijkvogels scoorde al snel de 2-0. Pas na de 2e rust begon 

excelsior wat meer te scoren. Eindstand was 7-3 voor Dijkvogels. Het is de E2 gelukt om meer dan 3 

keer voor te verdedigen! Super goed gedaan! Bedankt voor het onverwachts invallen Mika! En nog 

gefeliciteerd Noud!              

Groetjes,  

Josyne en Britt 

E3: 

Vandaag mocht de E3 weer spelen, thuis tegen Dijkvogels E2. En wat deden onze toppers het geweldig 

         

Goed naar de bal kijken, voorverdedigen en heel veel onderscheppingen. Echt mega goed! En in de 

aanval werd er, zeker vanaf het 2e kwart, heel erg goed samengespeeld. Deze kanjers probeerden echt 

elke aanval de beste kans te nemen en niet de makkelijkste. Ook, wederom, het omschakelen van een 

eventueel schot naar een doorloop was erg goed.  

Wij als coaches zijn weer erg trots en tevreden over het vertoonde spel en inzet. 
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Wedstrijden 

Volgende week mogen ze de laatste wedstrijd van de competitie spelen en tegen de koploper Valto. Bij 

winst van de E3 zijn ze kampioen,  het zal erg spannend worden en we zullen ze zo goed mogelijk 

voorbereiden      

F1 

De F1 speelde vandaag tegen KVS, een ploeg waar we de vorige wedstrijd nog ruim van hadden 

verloren en die bovenaan staat, maar als we zouden winnen konden we nog kans maken op de 1e plek. 

Het werd een hele spannende wedstrijd, hieronder de berichten uit de F1-appgroep van onze 

supporters ter plaatse: 

1-1 Tatum 

1-2 Tatum 

2-2 

3-2 

4-2 

4-3 Dara 

Kom op F1! 

4-4 Tatum 

5-4 

Spannend 

6-4 

7-4 

Spannend hoor 

Superspeler zit erin 

Kom op!!      

Zij spelen met 3 heren 

Nog 10 min zo 

7-5 Tatum 

8-5 

9-5 

9-6 Dara 

Volgens scheids 9-7 

Nu 9-8 Daaf 

Prima scheids!! 

Ja superspeler moest eruit 

Maar klopt niet 

9-9 Arthur 

Einde 
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Scheids krijgt nog opmerking van tegenpartij over dat ene doelpunt 

Scheids is de baas        

Iedereen heeft heel hard geknokt om dit gelijkspel uit het vuur te slepen. Echt super knap om aan het 

einde van de wedstrijd nog zo sterk terug te komen. Helaas net niet gewonnen, maar iedereen mag 

trots zijn op zulke vechtlust.  

Supporters bedankt!  

Een trotse coach 

F2: 

Vandaag stond voor de F2 een kampioenswedstrijd op het programma. Wij hadden dit van te voren 

niet gemeld zodat de kinderen een eigen wedstrijd konden gaan spelen en zo het goede spel van de 

afgelopen weken konden doortrekken. Het werd al snel duidelijk dat vandaag een andere wedstrijd 

was. Tegen een tegenstander (ONDO) die net zoals ons vandaag kampioen kon worden en met extra 

(fanatieke) supporters, ouders en coaches langs de kant van beide teams op een GRASveld waar 

iedereen  op de zijlijnen stond (en sommige wat dichterbij ;-)).  

Ik wil als Ajacied niet teveel terugkijken op afgelopen dinsdag. Het werd al snel duidelijk dat vandaag 

een pittig wedstrijdje ging worden tegen ONDO. Net zoals afgelopen dinsdag bij Ajax, kwam onze F2 

snel op een 1-0 voorsprong. ONDO vocht zich echter snel terug in de wedstrijd en wist snel achter 

elkaar te scoren. Uiteindelijk kwam ONDO zelfs op een 5-1 tussenstand uit. Ik kan alvast vertellen.. de 

F2 wilde er wel nog voor gaan vechten dus zo oorwassing als in Amsterdam zou het vandaag niet 

worden. 

Inmiddels hadden wij een Superspeler erin staan maar hebben we ook nog een tijdje zonder 

superspeler gespeeld door wat pijntjes. Gelukkig waren die op een gegeven moment voorbij en 

konden we de onze rug gaan rechten en laten zien wat we met elkaar allemaal al bereikt hebben qua 

spel.  

Na de 5- wist ONDO toch weer wat uit te lopen waardoor het zelfs even 8-2 is geworden. Alle 

spanningen konden er nu echt af en kijken waar het schip gaat stranden. Doordat we nog nooit met 

een superspeler hadden gespeeld was dit best even zoeken in het begin maar dit ging uiteindelijk 

steeds beter. Het spel werd weer gemaakt en we wisten de vrije persoon goed te vinden. Door veel 

goede aanvallen kwamen we terug tot 8-6 waardoor onze superspeler er weer uit moest.  

Hier maakte ONDO direct weer gebruik van door snel de 9-6 te scoren. Een spannende laatste gedeelte 

zou gaan aanbreken. Supporters en coaches op het puntjes van de denkbeeldige stoel kijken wat er 

nog ging gebeuren. Excelsior komt terug tot 9-7 en er zijn nog een paar minuten te gaan. Helaas is er 

op het eind niet meer gescoord waardoor ONDO kampioen wordt en wij teleurgesteld (maar vooral erg 

trots) achter bleven. 

Eerlijk is eerlijk, ONDO was vandaag misschien een maatje te groot en wisten zeker in het begin erg 

goed aan te vallen en snel tot doelpunten te komen. Voor onze F2’ers was het in het begin nog erg 

zoeken hoe hard we moesten gooien naar elkaar en hoe we de bal goed moesten blijven klemmen met 

het vangen. Of het dan toch een beetje spanning was zullen we nooit weten, maar het zal er vast een 

beetje mee te maken hebben gehad. 

Na de wedstrijd kregen alle spelers van de oma van Dex toch een chocolade medaille. Iets waar wij ons 

als trainers volledig bij aansluiten. Voor ons zijn jullie allemaal winnaars! Hoe moeilijk het ook was 

vandaag, wij zijn heel trots op hoe we toch vandaag hebben geprobeerd door te blijven korfballen en 

hoe we afgelopen weken ook zijn gegroeid als spelers, maar ook als team. Daar hoort soms een 

nederlaag bij, dat is alleen maar goed en bewijst ook dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor de 

trainingen. En volgens mij hebben we daar allemaal heel veel zin in!  
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Aanstaande week weer trainen en dan gaan we voor de laatste veld wedstrijd. Er is nog een heeele 

kleine kans dat als we winnen (en ONDO verliest) we gedeeld kampioen zijn, maar daar gaan we met 

een schuin oog kijkende naar de andere uitslagen niet vanuit.  

Hoofd omhoog, borst vooruit en weer door naar de volgende wedstrijd! Nicole & Wesley 

 

 

Uitslagen 

zaterdag 8 oktober   
     
klasse  wedstrijd      

R2L Excelsior 3 - Valto 3 21 22 

R2M Excelsior 4 - Albatros 3 20 12 

S-072 Excelsior 7 - Avanti/Post Makelaardij 9 15 11 

S-073 Excelsior 9 - Avanti/Post Makelaardij 11 7 10 

A-052 Excelsior A1 - Dunas A2 5 12 

B1H Excelsior B1 - KZ Danaïden B1 14 10 

B-062 Excelsior B3 - Nikantes B1 2 17 

C-074 Excelsior C2 - KCC/CK Kozijnen C1 5 7 

D-086 Excelsior D3 - IJsselvogels D2 3 6 

E-117 Excelsior E1 - KVS/Groeneveld E2 10 9 

E-120 Excelsior E3 - Dijkvogels E2 16 2 

E-145 Excelsior E4 - Dunas E4 6 3 

F-065 Excelsior F3 - GKV (H) F1 4 8 

klasse  wedstrijd      

OKD GKV/Enomics 1 - Excelsior 1 14 17 

R1H Achilles (Hg) 3 - Excelsior 2 3 10 

R3S Refleks 4 - Excelsior 5 8 10 

R4L Paal Centraal 2 - Excelsior 6 13 12 

S-061 Avanti/Post Makelaardij 5 - Excelsior 8 15 7 

S-078 Refleks 6 - Excelsior 10 10 13 

C2D De Meervogels C2 - Excelsior C1 3 20 

C-080 Fortuna/Delta Logistiek C3 - Excelsior C3 13 0 

D-077 IJsselvogels D1 - Excelsior D1 5 15 

D-079 De Meervogels D1 - Excelsior D2 11 4 

E-122 Dijkvogels E1 - Excelsior E2 7 3 

F-052 KVS/Groeneveld F2 - Excelsior F1 9 9 

F-053 ONDO (G) F1 - Excelsior F2 9 7 
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Opstellingen 15 oktober  

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 

Pim V 

 

 

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 

Floor de J 

Tim S, Jeroen 

Dame ? 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Yra, 

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

 

 

Marit 

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

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

Myra 

Tim, Ties, Sander 

Wesley N, Mark J 

8 
Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 

Nynke 

Nathan 

Linda 

Marijn, Jordi 

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

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

 

 

 

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

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 

 

 

 

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

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 
  

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs,  
 

 

Finnian, Demian 

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

Jasper, Justin, Sten 
Lizzy  

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

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick, Senne 
  

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 

 
 

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 
 

Yannick (D2) 

 

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
 

Thomas (D3) 

 

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Thomas, Ramon 
 

Olivia (D2) 

 

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 
Mirelle  

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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maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

  
 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 C2, C3 

D3 
B2, B3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8 

roulerend  

met S9, S10 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
   

S1, S2 

 
20:30-20:45 

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

21:00-21:15 
  

S9, S10 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

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

22:00-22:15       22:00-22:15 

 

 

Wedstrijdprogramma 

woensdag 12 oktober       
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 

         

zaterdag 15 oktober       
klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2L Excelsior 3 - ONDO (G) 3 11:00 11:55 Linda, Ryan R. Speckens 1K40 Alicea + Veronique 

R2M Excelsior 4 - KCR 5 13:45 14:45   I. van Haren 1K40   

R3S Excelsior 5 - Velocitas 3 15:15 16:10   Robin vd K 1K40   

R4L Excelsior 6 - DES 5 16:00 16:50   Erik de K 2aK40   

S-072 Excelsior 7 - KCR 8 09:45 10:30 Rob G Micke V 1K40   

S-061 Excelsior 8 - Madjoe 4 12:30 13:20 Willeke NOG REGELEN 1K40   

S-073 Excelsior 9 - Valto 7 14:30 15:25   Lars N 2aK40   

S-078 Excelsior 10 - Avanti/Post Makelaardij 8 13:00 14:00 Danique, Linda, Wesley Lex V ? 2aK40   

B-060 Excelsior B2 - Achilles (H) B3 12:15 12:45 Elvira, Pauline Daan A 2aK40   

B-062 Excelsior B3 - KCR B3 11:00 11:30 Lucia, Eline Jasper V 2aK40   

C2D Excelsior C1 - Nieuwerkerk C2 09:00 09:30 Sanne, Rik Robin vd K 1K40   

D-077 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 09:00 09:30 Jikke, Wouter Hessel v E 2aK40   

D-086 Excelsior D3 - VEO D2 09:00 09:30 Marrijn, Yra Harrie J 4K40   

E-122 Excelsior E2 - KCR E2 10:00 10:30 Britt, Josyne, Nynke Bart d R 3b2K24   

E-145 Excelsior E4 - Avanti/Post Makelaardij E7 09:00 09:30 Jay, Olivier Sanne V 3b2K24   

F-052 Excelsior F1 - Nieuwerkerk F2 09:00 09:30 Simon Joost G 3b1K24   

F-065 Excelsior F3 - ALO F2 10:00 10:30 Pim Jacqueline S 3b1K24   

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

OKD KCR 1 - Excelsior 1 14:15 16:30 Jorrith, Kelly Reyerpark KCR, Ridderkerk 1K40 zelf regelen 

R1H KCR 2 - Excelsior 2 13:15 15:00 Gijs Reyerpark KCR, Ridderkerk 1K40 zelf regelen 

A-052 Nexus A1 - Excelsior A1 10:45 11:45 Carolien, Rob B Sportpark Thurlede, Schiedam 1aK40 zelf regelen 

B1H Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 
11:30 

aanw 
12:15 Job, Lisette Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1K40 op eigen gelegenheid 

C-074 Phoenix C3 - Excelsior C2 09:30 10:30 Astrid, Joyce Van Doornenplantsoen (veld), Zoetermeer 2K40 regelt contactouder 

C-080 De Meervogels C3 - Excelsior C3 12:00 13:00 Fabiën, Johan Vernedesportpark, Zoetermeer 2bK40 regelt contactouder 

D-079 ALO D1 - Excelsior D2 11:00 12:00 Martin, Robert Bosjes van Pex, Den Haag 1K40 regelt contactouder 

E-117 Refleks E1 - Excelsior E1 12:00 13:00 Sten, Renzo Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 3aK60 regelt contactouder 

E-120 Valto E3 - Excelsior E3 09:00 10:00 Fenna,Maarten, Zoë Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 regelt contactouder 

F-053 Thor (R) F1 - Excelsior F2 09:30 10:30 Nicole, Wesley Sportveld Ellemare, Rotterdam 1G (G) regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30 Nora (D3), Yare (C1), Lisa (C1)   1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 B3, B3, B2   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 9   2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 (rood)   
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maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

  
 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 C2, C3 

D3 
B2, B3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8 

roulerend  

met S9, S10 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
   

S1, S2 

 
20:30-20:45 

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

21:00-21:15 
  

S9, S10 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

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

22:00-22:15       22:00-22:15 

 

 

 

  

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 
    

C1 

    
18:30-18:45 

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

19:00-19:15 
  

S3 

B1 

B2 

B3 

C3 

S10 

A1 
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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Trainingstijden veld Trainingsschema zaal 

Trainingsschema zaal 

 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

  
 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 C2, C3 

D3 
B2, B3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8 

roulerend  

met S9, S10 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
   

S1, S2 

 
20:30-20:45 

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

21:00-21:15 
  

S9, S10 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

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

22:00-22:15       22:00-22:15 

 

 

 

Trainingsschema zaal 2022-2023 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

  
 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 C2, C3 

D3 
B2, B3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8 

roulerend  

met S9, S10 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
   

S1, S2 

 
20:30-20:45 

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

21:00-21:15 
  

S9, S10 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

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

22:00-22:15       22:00-22:15 
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Kalenders & roosters Trainingsschema zaal 

Trainingsschema zaal 

 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag  

Buitenhof Kerkpolder Wippolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder  

17:30-17:45 
 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

  
 

D1, D2 

 
17:30-17:45 

17:45-18:00 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3 

17:45-18:00 

18:00-18:15 

B2, B3 

C3 

D2, D3 C2, C3 

D3 
B2, B3 

18:00-18:15 

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

18:30-18:45 

A1 

D1 
C1, C2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1 

C1 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7, S8, S10 
A1 

S10 

 

S5, S6 

19:00-19:15 

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

19:30-19:45 
  

B1 

S3 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S1, S2 

19:45-20:00 

20:00-20:15 
  

S7, S8 

roulerend  

met S9, S10 

  
20:00-20:15 

20:15-20:30 20:15-20:30 

20:30-20:45 
   

S1, S2 

 
20:30-20:45 

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

21:00-21:15 
  

S9, S10 

roulerend 

met S7, S8 

  
21:00-21:15 

21:15-21:30 

S3, S6 

21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

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

22:00-22:15       22:00-22:15 

 

 

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 Aanw. Trainers 

22-10-

2022 
Excelsior 2 - TOP (A) 3 14:00 B3 Vrij 13:45 onbekend 

 Excelsior 1 - ONDO 1 15:30     

 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

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 Jeugdactiviteit 

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) 

11-11-2022 Klaverjasavond 

12-05-2023 Schoolkorfbaltoernooi  

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 

7 oktober Excelsior 4 en 10  Erik vd V 

14 oktober Excelsior 3  Vito 

21 oktober Excelsior 2  Okker van B 

28 oktober Excelsior 1  Wouter K 

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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