
 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van CKV Excelsior 

16 oktober 2022 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 oktober 2022 2 

Inhoudsopgave 

 

 

Praatjes en mededelingen 

Informatie contributieafschrijvingen 

Friet en Bingo 

Zomerkamp 

Klaverjassen 

Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Junioren 

Jeugd 

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Berichten uit de coaches-/trainersapp 

Uitslagen 

Opstellingen 22 oktober 

Wedstrijdprogramma 

Trainingen 

Trainingsschema veld 

Trainingsschema zaal 

Kalenders & roosters 

Filmschema 

Activiteitenkalender 

Schoonmaakrooster 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

   

   

   

   

   

https://www.topdesk.com/nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.oogvoorogen.nl/
https://www.mariekezelisse.nl/
http://www.015rijopleidingen.nl
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net/
http://www.malthasport.nl/
http://www.lennekemeijer.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.zantmanglas.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.suzukidelft.nl
http://www.bjornd.nl
http://www.esfiscaal.nl/
http://www.g-kracht.com/
http://www.servintec.nl
http://www.wasmachinehuis.nl
http://www.wooningairco.nl


 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 oktober 2022 3 

Praatjes en mededelingen 

Informatie contributieafschrijvingen 

Bij Excelsior incasseren we de jaar contributie in termijnen, verdeeld over juli tot en met juni. Leden 

hebben de keus om het jaarbedrag per maand of per kwartaal af te schrijven. Voor 2022 staan de 

volgende datums gepland voor de incasso’s 

Datum Kwartaalincasso Maandincasso 

25 oktober 2022 Kwartaal 4, 2022 Oktober 2022 

24 november 2022 nvt November 2022 

23 december 2022 nvt December 2022 

 

Het is altijd mogelijk is om de frequentie of het rekeningnummer van de incasso’s te wijzigen. Stuur 

hiervoor een mailtje naar micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl. 

 

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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Praatjes en mededelingen 

Zomerkamp 
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Praatjes en mededelingen 

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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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Afgelopen zaterdag was het al weer de laatste speelzaterdag van de najaarscompetitie van Excelsior 7 

t/m 10 (alleen het 8e speelt komende zaterdag nog een inhaalwedstrijd). En wat voor een dag: Excelsior 

10 werd KAMPIOEN!! Het eerste seizoen in de senioren en direct een (gedeelde) eerste plaats 

binnenhalen, in een rechtstreeks duel met Avanti 8. Na de regen in de ochtend ging de zon schijnen en 

met veel publiek langs de kant werd een keurige 9-7 overwinning geboekt, en konden de medailles 

worden uitgereikt aan de trotse ploeg en coaches Wesley, Danique en Linda. 

De dag begon miezerig en als eerst spelende ploeg had Excelsior 7 moeite met scoren tegen KCR 8; 

gelukkig schoot invaller Wesley er een aantal in, maar het werd een nipte nederlaag met 9-10.  

Hierna speelde Excelsior 3 in dezelfde omstandigheden tegen ONDO 3; het 3e kwam in de eerste helft 

op achterstand maar wist die in de 2e helft, o.a. door het sterke invallen van Lotte en Elke, om te keren 

tot een uitstekende 16-12 overwinning. 

De zon ging schijnen tijdens de wedstrijd van (en voor) Excelsior 8, dat tegen Madjoe 4 eindelijk weer 

eens aan de goede kant van de score zat. Met invallers Jordi, Marijn en Pauline werd de trukendoos van 

de tegenstander goed dicht gehouden en de eerste overwinning van het seizoen met 15-11 

binnengehaald. 

Helaas viel er toen een gat, want de tegenstander van Excelsior 4 had geen team; deze wedstrijd wordt 

a.s. woensdag gespeeld.  

Excelsior 5 speelde hierna een vreemde wedstrijd tegen Velocitas 3; de bezoekers leken in de eerste 

helft veel sterker, wat leidde tot een 4-8 achterstand bij rust. Maar het 5e kwam in de tweede helft 

supersterk terug, liet geen doelpunt meer door en won met 10-8.  

Vanwege de vele thuiswedstrijden ook een vol programma op het 2e veld, met goede start de al 

genoemde kampioenswedstrijd van het 10e. 

Daarna bleek het jongere Valto 7 te sterk voor Excelsior 9, al gaat het 9e met coach Renzo steeds beter 

spelen. Maar het werd nu een 15-11 nederlaag.  

Als laatste speelde hier Excelsior 6 tegen DES 5. Al in de eerste helft bleek dat het 6e veel sterker was 

dan de overburen. Na een 8-3 ruststand liep de score op naar een 19-5 overwinning.   

De enige ploegen die uit speelden waren Excelsior 1 en 2, met wedstrijden laat in de middag in 

Ridderkerk tegen KCR 1 en 2. Het 2e ging door met waar het al het hele seizoen mee bezig is: winnen. 

Na een kleine achterstand in het begin van de wedstrijd was de ruststand weer gelijk en liep het 2e uit 

naar een 18-20 overwinning.  

KCR 1 bleek een fysiek heel sterke ploeg, en daarmee te sterk voor Excelsior 1, dat een 17-15 nederlaag 

leed. 

De komende 2 weken spelen alleen nog Excelsior 1 tot en met 6, plus de inhaalwedstrijd van Excelsior 

8. Aanstaande zaterdag de laatste thuiswedstrijden op het veld van dit jaar voor Excelsior 1 en 2, met 

uitwedstrijden voor de overige teams. En dan hopen we op nog 2 zaterdagen met mooi herfstweer. 

Trainingen 

Deze week trainen alle teams nog normaal. 

In de week daarna (22-29 oktober, herfstvakantie) trainen Excelsior 7 t/m 10 één keer (in overleg met 

de trainers dinsdag of donderdag). 

In de week van 1-6 november wordt er niet getraind. 

Per maandag 7 november gaan de zaaltrainingen van start (zie het schema). 

Zaalcompetitie 

De zaalcompetitie start op zaterdag 26 november; daarvoor zijn er oefenwedstrijden op 19 november, 

en voor Excelsior 1 en 2 ook op 12 november. 

Willeke 

 

Wedstrijdsecretariaat 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 oktober 2022 7 

Wedstrijdsecretariaat 

Junioren 

Geen mededelingen deze week. 

 

Jeugd 

Competitie 

Afgelopen zaterdag werd alweer de laatste ronde van de najaarscompetitie gespeeld. Voor de B1, C1, 

D1, E3 en E4 was het hun kampioenswedstrijd.  

C1, D1 en E4 werden kampioen!!! Gefeliciteerd!! 

 

Kampioenswedstrijd 

KVS B3-Excelsior B2 19:00 19 oktober Scheveningen 

Stand per 16 oktober: 

Poule B-061 G P W V G + - D 

1 KVS/Groeneveld Keukens B3 5 8 4 1 0 43 23 20 

2 Excelsior B2 5 8 4 1 0 43 34 9 

3 Reeuwijk B1 5 6 3 2 0 28 26 2 

4 Fortuna/Delta Logistiek B4 5 6 3 2 0 33 38 -5 

5 Phoenix B3 5 4 2 3 0 27 30 -3 

6 Valto B4 6 2 1 5 0 38 55 -17 

7 Achilles (Hg) B3 5 2 1 4 0 24 30 -6 

Voor de B2: als jullie kampioen worden zal de huldiging plaatsvinden in de Excelsiorkantine nadat jullie 

terug zijn gekomen as woensdagavond. 

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 C3, 

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. 

Tov het schema gepubliceerd zijn er een paar wijzigingen: omdat de trainers van de D3 niet konden op 

woensdag gaan jullie trainen op donderdag en de C3 gaat van maandag naar dinsdag. 

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

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

trainingsbijeenkomst hebben.  

• Op 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. 
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Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior C1 KAMPIOEN 

Voorafgaand aan deze kampioenswedstrijd was bij iedere speler wel duidelijk dat er verloren mocht 

worden van Nieuwerkerk met maximaal 3 punten verschil. In dat geval zou het totale doelsaldo 

bepalend zijn en die is voor Excelsior beduidend hoger dan Nieuwerkerk. Dus de kans om vandaag 

kampioen te worden was groot. In de week voorafgaand aan de wedstrijd was dan ook alles al 

geregeld om er een mooi feestje van te maken.  

Taart            Champagne      Confetti kanonnen        Medailles      

Onze C1 start met Stefan en Elize op de bank, in de aanval staan Yara, Lise, Jurjen en Demian en onze 

verdediging wordt bemand door Lisa, Evi, Daniël en Tijn. 

In de eerste aanval is er al een vrije worp voor Excelsior en zijn er meerdere kansen om de 

openingstreffer van deze wedstrijd te noteren. Na schoten van Jurjen en Lise wordt er nog wat 

rondgespeeld en na een overtreding van Nieuwerkerk op Jurjen mag Jurjen de strafworp nemen. Hij 

benut deze koelbloedig, 1-0. 

Nieuwerkerk gaat vol in de aanval en nadat eerst de gelijkmaker wordt gescoord, 1-1 nemen ze niet 

veel later de voorsprong door het benutten van een strafworp, 1-2.  

Een prachtig afstandsschot van Tijn zorgt weer voor een gelijke stand, 2-2. 

Dan volgt er een tijd van kansen over en weer, maar geen enkele wordt benut. Nieuwerkerk lijkt voor 

rust nog op voorsprong te komen, maar het punt wordt afgekeurd wegens snijden. 

Na de rust komt Elize erin voor Lise en gedurende de tweede helft komt Stefan erin voor Daniël. 

Het is Nieuwerkerk die na de rust veel feller is en waar het beter loopt dan bij Excelsior. Dit zorgt er dan 

ook voor dat zij de stand op drie punten verschil brengen 2-5.  

Aan de zijlijn nemen de spanningen toe, het zal toch niet gebeuren….. 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Excelsior speelt veel te gehaast, maar gelukkig weet Tijn de achterstand weer terug te brengen naar 3-

5. Nieuwerkerk brengt de stand weer op 3 punten verschil 3-6. Na het missen van een strafworp door 

Elize is het Demian die de 4-6 scoort, maar weer is daar Nieuwerker met 4-7. De laatste minuten zijn 

ontzettend spannend, maar gelukkig weet het team van onze C1 de zenuwen ietwat in bedwang te 

houden en scoren zowel Evi 5-7 

als Jurjen 6-7 nog twee punten.  

Het fluitsignaal klinkt en 

Nieuwerkerk viert hun 

overwinning alsof zij kampioen 

zijn geworden. Niets is minder 

waar. Onze Excelsior C1 heeft het 

kampioenschap met bloed, 

zweet en tranen binnengesleept. 

De voorzitter staat al klaar voor 

de huldiging in de kantine en 

heeft een mooi woordje voor 

onze toppers over.  

Na veel pogingen lukt het ook 

om “WE ARE THE CHAMPIONS” 

uit de speakers te laten klinken en na dit feestje wordt er buiten nog even genoten van de heerlijke 

taart en champagne. 

Deze competitie is nu klaar, op naar de zaal. 

 

Berichten uit de coaches-/trainersapp 

F1 

De F1 speelde vandaag tegen Nieuwerkerk de laatste veldwedstrijd van 2022. De F1 had er zin in want 

al na een paar minuten stonden we met 3-0 voor. De superspeler van Nieuwerkerk mocht er dus in 

waardoor we tegen 5 spelers stonden. Het maakte de F1 niet zo veel uit want we liepen uit naar een 7-

0 voorsprong. Er zaten een paar hele mooie aanvallen bij, precies zoals we getraind hebben. 

Uiteindelijk maakte Nieuwerkerk ook nog 1 doelpunt wat de eindstand op 7-1 bracht. Alweer een 

goede overwinning!  

Nu is het nog afwachten op de uitslagen van de 2 wedstrijden van KVS. Er is dan nog een kleine kans 

op het kampioenschap als zij er 1 verliezen. In de tussentijd gaan we donderdag nog 1x buiten trainen 

en ons daarna voorbereiden op het zaalseizoen.  

Groetjes, Simon 

F2 

De laatste veldwedstrijd op het programma voor onze F2. Uit tegen THOR op het gras. Vorige week 

ONDO op gras en nu dus weer op gras. In tegenstelling met vorige week was het nu niet droog maar 

regende het de gehele wedstrijd. Hard harder hardst en weer wat zachter. Dit maakte de wedstrijd er 

niet gemakkelijker op dachten we van te voren en dit bleek uiteindelijk ook zo. 

 

Wij zouden het vandaag moeilijk gaan hebben op het hobbelige grasveld zoals ikzelf denk al 10 jaar 

niet meer heb gespeeld (oké ik speel al een paar jaar niet meer maar zelfs de jaren daarvoor kwamen 

we dit niet meer tegen). THOR begon beter aan de wedstrijd en wij hadden het erg lastig met het 

lopen, gooien en vangen waardoor THOR zelfs op een 2-1 voorsprong kwam. Door een goede aanval 

wisten we net voor het einde van de eerste tien minuten toch de 2-2 te maken.  

 

Even heel veel tips in een minuut of 2 overbrengen op de kids en op naar de tweede tien minuten. 

Deze gingen weer zoals we graag zien! Onderscheppen, doorgooien en uiteindelijk op een mooie 



 

 

 

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 oktober 2022 10 

Wedstrijden 

afstand raak schieten. In deze tien minuten viel bijna ieder schot wat we namen erin. Van 2-2 wisten we 

uit te lopen naar 2-7 en was het gaatje geslagen.  

 

RUST; even de kleedkamer opzoeken want daar was het tenminste droog, iets wat we nog nooit 

hebben gedaan en meestal op het veld blijven maar nu was dat toch wel even erg lekker. Alle 

doorweekte kleren, haren en koppies konden even een paar minuten genieten van een beetje droogte. 

Extra aandacht om te vertellen dat we het ons zoveel makkelijker hadden gemaakt in de tweede tien 

minuten en dat we daardoor ook veel goede schoten konden nemen. De scheidsrechter fluit weer en 

we konden ons gaan opmaken voor het vervolg van de regenbui op ons hoofd. 

 

Na het fluitsignaal begonnen we weer sterk en al snel werd de 2-8 gemaakt. Dit was ook direct ons 

laatste doelpunt in de wedstrijd. We kregen het lastig op het steeds nattere en hobbelige gras, ballen 

kwamen niet even goed meer aan en we kregen het steeds zwaarder om vrij te lopen en te bewegen. 

Als we dan toch iets heel goeds van de tweede helft mogen vertellen was dit het verdedigen. We 

probeerde er overal bij te zijn en overal ertussen te zitten. Dit ging erg goed waardoor THOR niet heel 

veel doelpogingen had om dichterbij te komen. We onderschepte veel ballen maar die deed THOR 

uiteindelijk weer van ons onderscheppen door een wegrollende bal of net die verkeerde natte pass. 

Jammer dat wij zelf niet meer tot hele grote kansen konden komen, en de tegenstander er nog 1 wist 

bij te maken waardoor het uiteindelijk 3-8 werd. Uiteindelijk een prima en zeer verdiende overwinning! 

We hebben gevochten tot het einde, en veel energie in het onderscheppen gegooid en dat was erg 

leuk om te zien. 

 

De strafworpen moesten nog genomen worden, en waar we op de training afgelopen week de 

doorloopbal hebben geïntroduceerd vertelde we vandaag dat ze de laatste 2 strafworpen onderhands 

moesten proberen te nemen. Heel leuk om te zien hoe ze dit doen zonder een keer echt geoefend te 

hebben. Nog een klein stapje erbij, de bal wat ongecontroleerd omhoog.. maar hee, ze doen het maar 

toch! De strafworpen werden verloren maar veel belangrijker is dat we ze weer een stapje vooruit 

hebben gebracht hoe het uiteindelijk echt moet als ze later groot zijn. Leuk om wat vaker te gaan 

oefenen op de trainingen! 

 

We moeten uiteindelijk toch nog wat voetbal erin gooien hè? Oké laten we allemaal hopen dat iedere 

vereniging in Nederland zo snel mogelijk op kunstgras overstappen, maakt het spel leuker, sneller en 

hebben we minder last van de regen. Maar laten we dit in het voetbal dan we zo snel mogelijk 

afschaffen?  Misschien kan er wat onderling geruild worden? 

 

Zo komt het eerste veldseizoen op zijn einde. Met een paar nieuwe gezichten en vol energie zijn we 

erin gesprongen met z’n 7e (5 spelers en 2 t… 

E4 

De E4 had vandaag om 9.30 hun kampioenswedstrijd. 

Tijdens de eerste kwart kwamen ze snel op 4-1 voorsprong, deze stand groeide uiteindelijk uit tot 8-1 

overwinning! Daardoor is de E4 dit veldseizoen kampioen geworden!!                        

C3 

Wow wat een wedstrijd heeft  de c3 vandaag gespeeld uit bij de meervogels van 0-2 achter naar 2-2 

met doelpunten van sieme en jop   door aanvallen waar gewoon niks tegen in te brengen was we 

vochten met en voor elkaar iedere bal wilde we hebben en ondertussen liepen we in het veld echt te 

stralen in de rust was er eigenlijk ook niks te vertellen door de coach dan alleen lekker zo door gaan dit 

gebeurde ook en zelfs de ouders van de tegenstanders vonden het jammer dat het 3-2 voor 

meervogels was geworden ze hadden voor dit leuke team zoals ze zelf zijden liever gehad dat het 3-3 

was geworden iets wat zeker niet onmogelijk was een zeer groot compliment van wederom een 

tegenstander en terecht jullie zijn een geweldig stel ook al zijn de tegenstanders een maatje meer we 

blijven door knokken in de zaal gaan we weer verder met veel plezier maken en dan komen die eerste 

verdiende puntjes vanzelf tot donderdag kanjers       
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Wedstrijden 

E3 

WAT EEN WEDSTRIJD!! De E3 mocht vandaag aantreden tegen het ongeslagen Valto E3. Het team 

waarvan wij de 1e wedstrijd met 15 – 9  van hadden verloren, het team die gemiddeld 17 doelpunten 

maakt per wedstrijd en er maar 5 doorlaat. Het team waarvan de E3 MOEST winnen om gedeeld 

kampioen te worden. Er zat maar één ding op voor de toppers van de E3 en dat is alles geven. We 

starten vandaag zonder Twan, bij hem waren afgelopen woensdag de pennen/pinnen uit zijn arm 

gehaald. Maar gelukkig kon en wilde Tom mee (Bedankt!). De E3 startte de wedstrijd heel erg goed en 

kwam tot aan de rust elke keer een doelpunt voor, maar helaas net voor rust maakte Valto gelijk ; 3 – 3 

(Ivar maakte alle drie de doelpunten, maar door HEEL erg goed samen spelen van het team). En zo 

waren het naast woorden ook daden van onze sterren! Na de rust kwam de E3 voor het eerst op 

achterstand, maar door doelpunten van Mika, Ivar en weer Mika stonden we opeens met 4-6 voor en 

waren er nog maar 10 minuten te spelen. Zou het dan toch….? Tegen zo’n sterke tegenstander stunten, 

het kon….. Na een paar minuutje in het 4e kwart maakte Valto de aansluitingstreffer, 5-6, maar vrij snel 

erna scoorde Sigi de 5-7. Een sensatie hing in de lucht en wat speelde ze goed. Maar helaas.. Valto E3, 

niet voor niets de ongeslagen koploper, wist nog 2 keer te scoren. Mika kreeg met nog 8 seconden te 

gaan het laatste schot, maar kwam helaas op het puntje en viel ernaast. Eindstand 7-7, mega knap, 

maar niet de gewenste en noodzakelijke overwinning voor een kampioenschap. 

Wat een teleurstelling voor de kids, zo goed hun best gedaan, zo goed gespeeld, zo hard ervoor 

gevochten, maar net niet. Voor de coach heerste er alleen maar trots op zijn kids, de wil om te willen 

winnen, de ontwikkeling vanaf de 1e wedstrijd… super gaaf. Wat een wedstrijd!! #trotsecoach 

#ontwikkeling 

A1 

De A1 moest het in zijn laatste wedstrijd voor de zaal opnemen tegen hekkensluiter Nexus. De 

omstandigheden waren niet best in Schiedam en gedurende de wedstrijd was er in mijn ogen meer 

dingen niet best. Ik mag hier van onze trouwste supporters niks verder over zeggen. Ik beloof 

beterschap, absoluut. De eerste helft was Nexus duidelijk beter en wij vervielen in oude fouten en 

scoorden daardoor heel lastig. De tweede helft was duidelijk beter van onze kant. Niet te moeilijk met 

aanvallen, hou het simpel en je ziet de doelpunten dan wel vallen. Eindstand 9-5 verloren. Toch zeker 

weer gestreden, maar er moet een duidelijk een scheppie bovenop met zijn allen. Sfeer is heel goed in 

het team, trainingsopkomst is geweldig, daar ligt het zeker niet aan, dus we gaan met opgeheven 

hoofd de zaal in. Dat was hem weer, uw stoute reporter ter plaatse,  Rob. 

B1 

De B1 moest zaterdag uit bij Fortuna. Niet zomaar een wedstrijd, maar de kampioenswedstrijd. In de 

thuiswedstrijd eerder dit seizoen hadden we het erg moeilijk tegen Fortuna en wonnen zij de wedstrijd 

terecht. We hadden dus nog een appeltje te schillen met deze ploeg. 

De opdracht was duidelijk, kei hard werken met z’n allen en daarnaast houden aan je persoonlijke 

opdrachten.  

De B1 vloog uit de startblokken! Binnen de kortste keren stond er zelfs een 0-3 voorsprong op het 

scorebord. Hierna groeide Fortuna in de wedstrijd en lieten wij verdedigend her en der wat steekjes 

vallen. Hierdoor was het een gelijk opgaande wedstrijd waarbij de voorsprong regelmatig wisselde en 

daarna dus weer gelijk werd. Aan het einde van de tweede helft verloor de B1 helaas toch het initiatief 

in de wedstrijd en scoorde onze tegenstanders toch nog een aantal goals, waardoor zij uiteindelijk 

uitliepen naar 16-12. 

Al met al zijn wij toch gigantisch trots op de B1, kei hard gestreden… dit veldseizoen veel betere 

korfballers geworden! 

Onze doelstelling is behaald, we spelen ook na de zaal weer 1e klasse. Het kampioenschap was de kers 

op de taart geweest, dat mag helaas niet zo zijn… daar mogen we van balen, maar we kunnen met de 

kop omhoog richting de zaalcompetitie! Ga zo door B1!          

Lisette en Job  

 

D2 
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Wedstrijden 

De D2 heeft een heel lastige veldcompetitie gespeeld waarin helaas alle wedstrijden werden verloren. 

De spelers van de D2 hadden wel een paar overwinningen verdiend, er is goed gekorfbald, er zijn veel 

mooie doelpunten gemaakt, en het veldspel was heel vaak gelijkwaardig. Helaas lukte het onze 

tegenstanders vaak net wat makkelijker om de doelpunten te maken, terwijl onze aanval dan kans op 

kans miste. Er moet dus meer getraind worden op de afronding. 

Maar als trainers zijn we trots op de D2-spelers die ondanks de tegenslag elke wedstrijd weer keihard 

ervoor gegaan zijn, zich niet lieten kisten, en week na week moedig het veld opgingen, en het korfbal 

plezier toch vonden. Dat is ook een overwinning. 

Deze week verloren we de wedstrijd met 3-7 van ALO. Maar we kijken nu verder naar de zaal, waar we 

weer met frisse moed gaan beginnen. En wat blijft gelden is dat niet alleen een doelpunt iets is om blij 

mee te zijn, maar een mooi duel, een gewonnen rebound, een strakke assist, je tegenstander 

verdedigen, het zijn allemaal dingen om tevreden over te zijn, en dat hebben Sanne, Lieve, Luz, Olivia, 

Yannick, Erik, Jens en Kai alle acht ontzettend vaak gedaan! Martin en Robert  

 

E1 

De E1 tegen Reflex. Vorige keer tegen hun helaas verloren, we hadden dus nog een appeltje met ze te 

schillen. Vol goede moed gingen we heerlijk in de miezer regen naar Rijswijk. De wedstrijd was iets 

verlaat maar dat gaf niet. Konden wij goed warm worden en veel inschieten. We begonnen de wedstrijd 

best goed. Het gooien en vangen was best aardig ondanks dat alles nat was en de kansen werden ook 

vaak afgemaakt waardoor we al redelijk snel op voorsprong kwamen. We hadden alleen wel wat 

moeite met de verdediging. De tegenstanders waren best bewegelijk en rende van de ene kant naar de 

andere waardoor we er vaak achteraan hobbelde. In het begin scoorde reflex nog niet goed maar op 

een gegeven moment gingen de ballen er steeds meer in en reflex kwam gelijk en op voorsprong. Het 

laatste stukje was heel spannend we vochten voor wat we waard waren en kwamen gelijk! Nee.... zelfs 

voor!! Jaja super spannend allemaal, al het meegereisde publiek kreeg weer waar voor hun geld. De 

laatste seconden tikte af, de tegenstanders kregen nog kansen maar wisten die niet meer af te maken. 

6-8 Winst voor Excelsior                 goed gedaan E1. Door deze mooie winst zijn we heel netjes tweede 

geëindigd en kunnen we terug kijken op een mooie eerste helft veld waar we veel geleerd hebben. Ga 

zo door E1, op naar de zaal! 

Gr Sten en Renzo  

 

E2 

De E2 moest tegen KCR. Het was een hele spannende wedstrijd. De spelers van KCR waren heel fel en 

snel, dus moesten we goed ons best doen om erbij te blijven. Maar door goed samen te spelen en de 

goede kansen te zoeken heeft de E2 de laatste wedstrijd van het seizoen met 4-3 gewonnen! Super 

trots zijn we! 

Josyne, Britt en Nynke 

D1 

De D1 stond een pittige wedstrijd te wachten. De uitwedstrijd tegen Dijkvogels D1 was namelijk een 

lastige pot, waarbij Dijkvogels vooral speelde op twee goede heertjes. Vandaag de return in Delft, dus 

dat opzich was al spannend, maar het werd nog spannender, want het was onze kampioenswedstrijd! 

We begonnen de wedstrijd fel en geconcentreerd met mooie aanvallen, maar de spanning zat er goed 

in bij de kinderen. Zowel aan de Excelsior kant als de Dijkvogels kant, want zij konden ook kampioen 

worden. Dit resulteerde in een 4-3 rust. De tweede helft werd dan ook een belangrijke helft. 

Verdedigend hielden we het goed dicht, maar aanvallend scoorden we maar niet. Aan de kanzen lag 

het niet, want die waren er genoeg. Door samen toch hard te werken en de koppies niet te laten 

zakken eindigde de wedstrijd op een 5-5 gelijkspel! Oftewel KAMPIOEN! Trotse ouders, kinderen en 

coaches die nu al uitkijken naar de zaal! 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

Zaterdag 15 oktober 

klasse  wedstrijd        

R2L Excelsior 3 - ONDO (G) 3 16 12   

R2M Excelsior 4 - KCR 5     verplaatst naar 19/10 

R3S Excelsior 5 - Velocitas 3 10 8   

R4L Excelsior 6 - DES 5 19 5   

S-072 Excelsior 7 - KCR 8 9 10   

S-061 Excelsior 8 - Madjoe 4 15 11   

S-073 Excelsior 9 - Valto 7 11 15   

S-078 Excelsior 10 - Avanti/Post Makelaardij 8 9 7   

B-060 Excelsior B2 - Phoenix B3 5 4   

B-062 Excelsior B3 - KCR B3 7 8   

C2D Excelsior C1 - Nieuwerkerk C2 6 7   

D-077 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 5 5   

D-086 Excelsior D3 - VEO D2 6 7   

E-122 Excelsior E2 - KCR E2 4 3   

E-145 Excelsior E4 - Avanti/Post Makelaardij E7 8 1   

F-052 Excelsior F1 - Nieuwerkerk F2 7 1   

F-065 Excelsior F3 - ALO F2 4 1   

klasse  wedstrijd        

OKD KCR 1 - Excelsior 1 17 15   

R1H KCR 2 - Excelsior 2 18 20   

A-052 Nexus A1 - Excelsior A1 10 6   

B1H Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 16 12   

C-074 Phoenix C3 - Excelsior C2 10 7   

C-080 De Meervogels C3 - Excelsior C3 3 2   

D-079 ALO D1 - Excelsior D2 7 3   

E-117 Refleks E1 - Excelsior E1 6 8   

E-120 Valto E3 - Excelsior E3 7 7   

F-053 Thor (R) F1 - Excelsior F2 3 8   

F-065 ALO F2 - Excelsior F3 2 13 van 12 oktober 
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Wedstrijden 

Opstellingen 22 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 
  

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 S7 of S10 

6 
Cynthia, Gina, Hanna, Lysanne, Yra 

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

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

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

8 
Leonie, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley 

Nynke 

Koen 

Linda, Danique 

Marijn, Ties 

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

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

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

Bram, Mark, Milan, Nico, Rick 
Vrij  

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

Finnian, Thom, Olivier, Leo, Sander, Jay 
Vrij  

B1 
Fenna, Joya, Nathalie,  Romy, Zoë 

Martin, Mees, Micha B, Thijs,  
Vrij  

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

Jasper, Justin, Sten 
opstelling 19 oktober!!!  

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

Daniel, Thomas v G, Nick, Rick, Senne 
Vrij  

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

Daniël, Demian, Jurjen, Stefan, Tijn 
Vrij  

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

Bjorn, Marten, Micha K. 
Vrij  

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

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

D1 
Evi E, Milou,  Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Beau, Otis, Reinout 
Vrij  

D2 
Lieve, Luz,  Olivia, Sanne vd H,  

Erik, Jens, Kai, Yannick 
Vrij  

D3 
Cyara, Flore, Lizz, Nora 

Abe, Daan, Eliott, Thomas, Ramon 
Vrij  

E1 
Hanna, Sophie, Britt M 

Tom, Eduard 
Vrij  

E2 
Dorien, Ezra 

Wouter, Noud, Krijn 
Vrij  

E3 
Evi, Sigi 

Ivar, Mika, Twan 
Vrij  

E4 
Mirelle, Elize, Julia 

Jim, Nathan, Roan 
Vrij  

F1 
Dara, Puck, Tatum 

Arthur, Daaf 
Vrij  

F2 
Anouk, Fenne 

Dex, Finn, Mees 
Vrij  

F3 
Elyse, Isa, Isabel, Mintu 

Luuk 
Vrij  

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 

 



 

 

  

 C.K.V. Excelsior De Korfpraat - 16 oktober 2022 15 

Wedstrijden 

Wedstrijdprogramma 

Woensdag 19 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2M Excelsior 4 - KCR 5 19:30 20:15   A. Leeuwenhoek 1K40   

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

B-061 KVS/Groeneveld Keukens B3-Excelsior B2 18:00 19:00 Elvira, Pauline Cas van Dijkpark, Den Haag 2K40 regelt contactouder 

 

Zaterdag 22 oktober 

klasse  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

OKD Excelsior 1 - ONDO (G) 1 14:00 15:30 Jorrith, Kelly M.J. Coenraads & R. Coenraads 1K40   

R1H Excelsior 2 - TOP (A) 3 13:00 14:00 Gijs S. Dikkeboom 1K40   

S-061 Excelsior 8 - KZ Danaïden 5 11:45 12:30 Willeke Micke V 1K40   

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

R2L VEO 3 - Excelsior 3 09:45 11:00 Linda, Ryan Sportcomplex Westvliet, Voorburg 1K40 zelf regelen 

R2M VEO 4 - Excelsior 4 11:15 12:30   Sportcomplex Westvliet, Voorburg 1K40 zelf regelen 

R3S Maassluis 3 - Excelsior 5 11:30 13:00   Wipperspark, Maassluis 1K40 zelf regelen 

R4L Valto 6 - Excelsior 6 11:15 12:30   Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 zelf regelen 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30 geen dienst   1K40=hoofdveld K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 geen dienst   2aK40=veld 2 voor oude garageboxen; met dugouts   

14:00 16:30 3x Excelsior 3   3aK40=veld 3 achter hoofdveld; 4K40=veld 4 achter veld 3   

16:30 19:00 3x Excelsior 1 & 2   2b1K24/2b2K24, 3b1K24/3b2K24=monovelden veld 2 & 3 (rood)   
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Trainingen 

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 
    

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen 
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Trainingen 

Trainingsschema zaal 

Vanaf maandag 7 november 

 
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 
B2, B3 

D3 

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 S4, S9 

  
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 
  

S4, S9 

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 

 

Sporthal Buitenhof: Duke Ellingtonstraat 2, 2625 GB  Delft 

Sporthal Kerkpolder: Kerkpolderweg 14, 2625 EB  Delft 

Sporthal Wippolder: Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft 
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Kalenders & roosters 

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 

21-10-2022 Friet en Bingo A t/m F (17:00 - 20:30 uur) 

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 (vanaf 20:00 uur) 

03-12-2022 Teamavond A1 (vanaf 17:00 uur) 

12-05-2023 Schoolkorfbaltoernooi  

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

08-07-2023 Zomerkamp 2023 A t/m E (t/m 15 juli) 

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

 

Schoonmaakrooster 

Datum Team Coördinator 

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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