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A F B E L L E N ?  

(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een 

wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen gepubliceerd in de e-mailversie van 

de Korfpraat. 

Senioren spelers  
Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  
Wouter le Comte  

Junioren A spelers  
Elke Reurungs  

Junioren A scheidsrechters  
Wouter le Comte  

Junioren A autorijders  
Anja Verwolf 

 
Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 
scheidsrechters 

 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  
Vacant  

Pupillen D, E, F spelers  
Joke Schram  
  

Pupillen D, E,  scheidsrechters  
Anne-Linde vd Pijl  

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf  
 

Pupillen D, E, F autorijders  
Laura Baks  

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht 
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   
 

Een trieste competitiedag voor Excelsior 1 tot en met 4 want zij moesten helaas de punten aan de 

tegenstanders laten. Het 5
e
 was vrij en het 6

e
 haalde op het nippertje de volle winst binnen. 

Excelsior 2 speelde als eerste seniorenteam in De Buitenhof tegen Rust Roest 2 uit Eindhoven een 

gelijkopgaande 1
e
 helft, (8-9 bij rust), maar in de tweede helft liep Rust Roest vrij snel uit naar een 11-

15 voorsprong. Het 2
e
 leek het gat te kunnen dichten, maar in de eindfase maakte Rust Roest van 14-

16 14-17, en werd het toch een 15-17 nederlaag. 

Rust Roest 1 bleek over de hele linie net iets te sterk voor Excelsior 1. Na ruim een kwart van de 

wedstrijd had Excelsior nog slechts 3 doelpunten gemaakt terwijl de Einhovenaren gemakkelijk raak 

schoten. Na een ruststand van 8-15 kwam het 1
e
 behoorlijk goed terug, en bracht halverwege de 

tweede helft een stand van 15-20 op het scorebord. Maar ook de bezoekers bleven scoren en zo werd 

het een toch dikke nederlaag met 23-31.  

 

Excelsior 4 speelde al vroeg in de middag in Barendrecht tegen Vitesse 3. Het 4
e
 miste Astrid door 

een blessure, en daarom gingen Desiree en Annebertien mee als invalster/reserve, bedankt dames. 

Helaas moest het 4
e
 net met een 13-12 nederlaag genoegen nemen. 

Excelsior 3 speelde deze week laat op de avond: in Moordrecht tegen IJsselvogels 3. In het kleine 

eigen halletje is deze ploeg lastig te verslaan. Het werd een 18-12 nederlaag voor het 3
e
 dat hopelijk 

aanstaande zaterdag tegen Avanti 4 de eerste punten kan gaan halen. 

 

De eer van de seniorenteams werd hooggehouden door Excelsior 6 dat tegen het lastige DES 7 een 

hele slechte eerste helft speelde, niet vreemd na alle vermoeiende pietenactiviteiten. Na een 1-4 

ruststand kwam de ommekeer in de tweede helft want stapje voor stapje werd DES ingehaald, en bij 

7-7 schoot Leonie ook nog de winnende erin. Jikke en Okker, zeer bedankt voor het invallen. 

 

Aanstaande zaterdag gaan Excelsior 1 en 2 naar verschillende tegenstanders: Excelsior 1 bezoekt in 

Ermelo Dindoa, dat mede de onderste plaatsen bezet, dus hopelijk kunnen daar de eerste punten 

gehaald worden. Excelsior 2 blijft dichter bij huis en speelt in Capelle a/d IJssel tegen KCC/Delta 

Logistiek 3. 

Excelsior 3 en 4 spelen thuis, en Excelsior 5 en 6 zijn vrij. 

Veel succes gewenst.  

 

Willeke 

  



 
 

 

 
 
 
 

Hallo allemaal,  

Na een super gezellig Sinterklaasfeest vrijdagavond, moest iedereen zaterdag toch weer spelen. Een paar 

teams hadden de pepernootjes nog wel in de benen zitten ;-) 

De F2 moest als eerste spelen tegen KVS. We wisten dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. Toch waren er 

wel kansen op een doelpunt. Jammer genoeg ging er niet een in. Toch knap dat jullie het zo goed bleven 

proberen en door bleven spelen! Er werd verloren met 0-18. 

De E1 speelde tegelijkertijd aan de andere kant van de zaal. De E1 begon goed, maar de tegenstander was toch 

net even een stukje sterker. Vooral in de eerste helft ging het goed. Jammer dat er verloren werd met 0-5.  

Hierna mocht de E2 een leuke wedstrijd spelen. Jullie begonnen erg goed en maakte mooie doelpunten. De 

tweede helft werd de tegenstander ook wakker en ging net even wat beter spelen. Helaas werd er verloren 

met 5-8. 

Aan de andere kant van de zaal speelde de F1. Het ging gelijk op tussen de twee teams. Er werd niet veel 

gescoord. In de laatste tien seconden stond het 6-6! Tien, negen, acht, zeven, Thijs schiet, zes, vijf, de bal gaat 

erin!, vier, drie, twee, een…. Gewonnnen!!! Wat een wedstrijd!!! 

De D1 begon goed tegen het sterke Avanti. De D1 nam zelfs een voorsprong. Er werd erg goed overgespeeld en 

jullie hadden veel de bal. Er werd alleen vergeten om aan te vallen. Avanti scoorde net iets makkelijker. Het 

werd een kleine overwinning voor Avanti. Met 2-6 namen zij de punten mee naar Pijnacker. 

De B2 speelde ook tegen Avanti. De B2 had het duidelijk een stuk makkelijker tegen de ploeg uit Pijnacker. 

Jullie lieten de tegenstander maar 1 keer scoren.  Verder werden er erg mooie doelpunten gemaakt en jullie 

bleven maar scoren. Er werd gewonnen met 19-1. 

Er werd nog een keer door een team gewonnen met deze uitslag en dat was de F3! Wat een prestatie! Goed 

door blijven gaan en we zien dat jullie steeds beter worden! 

De C1 had een moeilijke wedstrijd tegen Fortuna. Fortuna had een aantal snelle en slimme speler die makkelijk 

scoorden. De C1 probeerde het nog wel, maar kon de achterstand niet meer goed maken. Er werd jammer 

genoeg verloren met 4-7. 

De B1 maakte er ook een spannende wedstrijd van. De tegenstander maakt de achterstand wel goed en dat 

maakte de B1 zenuwachtig. Gelukkig was de voorsprong groot genoeg om met 1 punt verschil te winnen. 11-

10. Gefeliciteerd. 

Verder willen we Charlie nog even bedanken voor haar wedstrijden als scheidsrechter. Door het hele late afmelden stond er 

een wedstrijd zonder scheidsrechter. Gelukkig wilde Charlie twee wedstrijden achter elkaar fluiten. Bedankt! 

Lees dus goed de korfpraat of je staat opgesteld om te fluiten of om ergens in te vallen. Als je echt niet kan, meld je dan 

tijdig af zodat de verantwoordelijke mensen tijdig voor vervanging kunnen zorgen!  

Veel trainplezier en tot volgende week! 

Groetjes 

Pauline namens de Jeugd TC 

Senioren  Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

 

 
 
 
 
Jeugdcommissie  
 
 
Zaal – competitie belangrijke data:  
De zaalcompetitie loopt van zaterdag 8 november t/m zaterdag 7 maart.  
Vrije zaterdagen: 27 december, 21 en 28 februari  
(let op Als wedstrijden niet op een ander tijdstip kunnen worden ingepland worden deze zaterdagen wel gebruikt 
om wedstrijden te spelen)  
De B2, E4, F2 en F3 spelen wel op 3 januari.  
De C2 speelt als enige team op 28 februari.  
De E1 speelt ook nog in de zaal op 14 maart.  
 
Zaalwedstrijden moeten ALTIJD doorgang vinden. Is er toch een onvoorziene omstandigheid waardoor een wedstrijd 
niet door kan gaan: bel dan ALTIJD op zaterdag naar Erik de Koning (015-2.611.386). Erik weet dan of dat het 
KNKV bijvoorbeeld iets over doorgang door weersinvloeden heeft geschreven of kan een oplossing verzinnen.  
Iedere zaterdag zal een dagdienst in de sporthal aanwezig zijn. De dagdienst is ook gelijk de zaalcommissaris. Bij 
zaalwedstrijden dient ten alle tijden een zaalcommissaris aanwezig zijn.  
De sporthal de Buitenhof beschikt over tribunes. De tribunes zijn via het restaurant te bereiken. Als het restaurant gesloten is, kun je via de 

sporthal de tribunes bereiken. Ouders bekijken de wedstrijden van hun kinderen vanaf deze tribune. Op de sporthalvloer loop je altijd op 

sportschoenen. Dus niet met gewone schoenen of laarzen. De wedstrijdmappen zijn opgenomen in de plasticbak. Deze bak staat in de rode 

kast in het materiaalhok. In de bak zijn ook twee EHBO- verbandkisten opgenomen. Het scorebord moet je aan het begin van de zaterdag 

aan de beheerder vragen. Na de laatste wedstrijd moet de bediening van het scorebord weer worden afgegeven aan de beheerder en als 

er geen beheerder is, kun je het bedieningspaneel aan Willem in het restaurant afgeven. De rode kast heeft een slot. Doe deze kast na de 

laatste wedstrijd of laatste training altijd op slot. Overdag wordt de sporthal namelijk gebruikt door diverse scholen. 

Reserve staan of invallen in een ander team 

Iedere week staan de mutaties in het clubblad onder het kopje opstellingen. In de B en C teams is de bezetting momenteel vrij krap door oa 

blessures en aanstaande zaterdag hebben al 4 spelers/speelsters zich afgemeld. Kijk dus goed als je naam wordt vermeld als invaller of 

reserve staan. Kun je niet invallen of reserve staan bel dan iedere geval af bij Erik de Koning.  

Autorijders 

Als je naam als autorijder vermeld staat dan word je geacht te rijden. Op eigen gelegenheid gaan is dan alleen een optie mits een andere 

ouder is gevraagd om voor jou te rijden. Als je op eigen gelegenheid gaat naar een uitwedstrijd (dat is eigenlijk niet de bedoeling tenzij er in 

het clubblad staat op eigen gelegenheid) meldt dit dan in iedere geval aan de coaches. Dit voorkomt wachten op iemand die niet komt en 

meestal zijn er dan nog maar 2 auto’s over: de meeste teams bestaan uit 9 of 10 kinderen. In twee standaard auto’s gaat dit niet passen 

want de autorijders moeten zelf namelijk ook mee. 

Kerkpolderhal  
In de sporthal Kerkpolder liggen twee wedstrijdpalen. De palen liggen achterin het materiaalhok achter de 
schuifdeuren. Op de deuren zijn afbeeldingen opgenomen waaruit blijkt welk materiaal achter welke schuifdeur ligt. 
Als je de laatste bent ruim de palen dan ook weer op de juiste plekken. De manden moeten dan van de palen 
worden afgehaald anders passen de palen namelijk niet in het betreffende vak. 
 
Zaaltraining woensdag B2 
De zaaltrainingen van de B2 op woensdag (3 en 17 december) zullen worden gegeven door Linda Heemskerk. 
Danique Halbe heeft aangegeven de trainingen van de B2 op 14 en 28 januari, 11 februari en 4 maart te willen 
doen! 



 
 

 

 
Materiaal in de Buitenhof  
In sporthal de Buitenhof staan de schuifpalen in het materiaalhok. Op de grond is 
aangegeven waar de palen moeten staan. De manden liggen los in de houten stelling. 
Haal de manden dus van de palen af als je het laatste team bent en leg ze terug in de 
houtenstelling, alvast bedankt. Een paar manden is kapot; de gemeente Delft is op de 
hoogte. 
 
De pinquins en de peuterpret  
Jullie trainen op zaterdag in de gymzaal aan de Brahmslaan van 11:00-12:00. Ben je tussen de 2 en 6 jaar en wil 
je eens komen kijken? Kom langs in de gymzaal. 
 
Schoenen voor in de zaal  
In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen. Je mag niet op schoenen spelen in de zaal waarop je ook buiten 
loopt.  
(Deze schoenen zijn oa te koop bij Maltha Sport op de Oude Langendijk 23 te Delft. Als je zegt dat je lid bent 
van CKV Excelsior ontvang je ook nog 10% korting).  
Vertrek uitwedstrijden tijdens de zaalperiode & parkeren Buitenhof  
Bij uitwedstrijden wordt door alle teams vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. Onder de sporthal is een gratis 
parkeergarage. De ingang bevindt zich aan de linkerzijde van de sporthal. Voor de parkeergarage is een hek 
geplaatst. Dit hek gaat open als je tot voor het hek rijdt. Bij binnenkomst ontvang je een parkeerkaartje. Bij uitrijden 
doe je het kaartje weer in de automaat en dan gaat de slagboom omhoog en het hek weer open. De sporthal is 
vanaf de parkeergarage binnendoor te bereiken. De fietsenrekken zijn geplaatst aan de voorkant van sporthal de 
Buitenhof aan de Martinus Nijhofflaanzijde.  
 
Ballen 
Dit jaar ontvangt ieder team in de zaal weer een tas met ballen. Alle teams hebben de ballen nu ontvangen. De 
ballen kunnen niet worden opgeborgen in de sporthal. Op zaterdag moet ieder team ook minimaal twee ballen 
meenemen als thuis wordt gespeeld. Na afloop moeten de ballen weer worden meegenomen. Immers het volgende 
thuis team van Excelsior heeft namelijk zijn eigen ballen om mee te spelen. De eerste ballen zijn alweer blijven 
liggen in de sporthal: in iedere tas zitten 5 ballen. Kijk even in de tas of dat er na jouw training 5 zijn opgeborgen. 
De ballen zijn gemerkt met teamnummers. 
 
Nieuwe leden  
In alle categorieën (B tot en met F) kunnen wij nog versterking gebruiken. Dus ken je iemand die misschien wil 
gaan korfballen: neem hem of haar mee naar jouw training en laat zien hoe leuk korfballen bij Excelsior is!  
 
Reclameborden opzetten/opruimen 
Sponsors zijn heel belangrijk voor onze vereniging. Als Excelsior 1 thuis speelt in de zaal worden er reclameborden 
aan de zijde van de kleedkamers neergezet. In de zaaleditie is een schema opgenomen wie de borden moeten 
opzetten en welk team de borden weer opruimt. De borden staan in het materiaalhok; in het materiaalhok is 
rechtsachter een hok met een schuifdeur. In dit hok staat ook de schrobmachine. De borden kun je neerzetten op 
houders. Ook deze houders liggen in het materiaalhok. Het gaat om ongeveer 7 reclameborden. Deze week is het 
de beurt aan de C2 om de reclameborden op te zetten. 
 
Map meenemen na training 
Wil de E2, E4 en F2 na de training de wedstrijd map meenemen? Als jullie vertrekken is de Buitenhof nog niet 
geopend. In de extra zaaleditie is onder het wedstrijdschema opgenomen als je de map na de training mee moet 
nemen. Kijk hier als coach goed naar. 
 



 
 

 

LEUKE AVOND? 

Heb jij zin in een leuke en gezellige decemberavond? Zo ja, schrijf je dan nog even 

in voor de interessante Excelsior-wijnproefavond, die gepland staat op vrijdag 12 december a.s.  Het 

kan nog, want er zijn nog voldoende vrije glazen. De wijnavond wordt, zoals gebruikelijk bij Excelsior, 

gesponsord door PLUS/Martin Panis en PLUS heeft een mooie reputatie op dit gebied. Ook is er 

alleen op die avond een leuke aanbieding van PLUS om wijnen te kopen. Dus aarzel niet en schrijf je 

in via onderstaand emailadres en neem gerust  een familielid of vriend(in) of anderszins bekende 

mee. Bijdrage vijf euro per deelnemer; begintijd 19.15 uur. 

Tot de twaalfde, 

Piet Ekelmans 

p.ekelmans@ziggo.nl 

  



 
 

 

 
 
 

Avanti E3 - Excelsior E3 

Na afgelopen week de wedstrijd tegen Achilles verloren te hebben, was E3 er erg op 
gebrand om vandaag weer een succes te behalen. Maar voordat het zo ver was, begon de 
dag met een gezellige bijeenkomst van de spelers, trainers en ouders in huize van der 
Reijken. Bakkie koffie, kopje thee, glaasje limo… effe lekker met z’n allen in gemoedelijke 
sfeer aan de dag beginnen, zo doen we dat bij E3. Zo’n moment is natuurlijk een 
uitgelezen kans voor de spelers en ouders om de trainers eventjes in het zonnetje te zetten. 
Een aangezien de baas met de lange baard op dit moment in ons land verblijft, was dat 
binnen no time geregeld. En zo werden Marieke en Sander blij verrast met een heerlijke 
letter en voor elk een prachtig gedicht.  

Om 10:30 belandden we met z’n allen in sporthal Emerald. Mooie hal, maar vreselijke 
akoestiek. Dat kan een oorzaak zijn geweest dat de E3-spelers niet altijd de aanwijzingen 
van hun coaches opvolgden, het was vaak moeilijk te horen wat er vanaf de zijlijn werd 
geroepen. 

En er vielen meer dingen op die niet gunstig uitpakten voor E3. Zo had de scheidsrechter, 
ik vermoed een B-speler, best wel wat begeleiding mogen krijgen. Een scheidsrechter mag 
je nooit afkraken, het zijn allemaal goedbedoelende vrijwilligers die naar alle eer en geweten 
hun taak proberen uit te voeren. Maar deze scheids miste behoorlijk veel overtredingen, die 
met name in de eerste helft zeer nadelig uitpakten voor E3. Met het onterecht goedkeuren 
van een overduidelijk verdedigd doelpunt van Avanti als grootste misser. 

Waar onze E3 ook tegen moest opboksen, was de lengte van de tegenstander. Ik heb het 
niet nagemeten, maar schat in dat het totale lengteverschil zo om en nabij de gemiddelde 
lengte van een 8-jarige was. Dus eigenlijk was het een wedstrijd van vijf tegen vier :) In het 
laatste kwart kreeg David de langste Avanti-heer als tegenstander. Deze heer had op een 
gegeven moment de bal in bezit en David stond keurig te verdedigen, op een kleine halve 
meter afstand en de hand omhoog. Die hand reikte tot ongeveer de borstkas van de Avanti-
heer. Zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij zag de Avanti-heer David niet eens 
staan, want hij probeerde zelfverzekerd een doelpoging. Ergens heel schattig, maar het geeft 
temeer aan dat E3 het vandaag zwaar had. 



 
 

 

Desalniettemin was het E3 die de stand met 0-1 in de eerste minuut 
van de wedstrijd openbrak. Vanuit een snelle omschakeling belandde 
de bal via Annelin, Julia en als scorende speler Cristina in de korf. 
David zat op dat moment op de bank, zodat Demi de gelegenheid kreeg 
om haar enkel in een wedstrijd uit testen. Gelukkig ging dit goed en kon 
Demi de volledige eerste helft meespelen. 

Nadat Avanti de 0-1 had geïncasseerd kwamen ze beter in de wedstrijd en begonnen ze 
hun lengte ten volle te benutten. De 1-1 kwam al snel in de vierde minuut, waarbij gezegd 
mag worden dat dit een fraai afstandsschot was, en een minuut later viel de 2-1. E3 deed 
erg z’n best, ging niet bij de pakken neerzitten en probeerde vanuit eigen kracht (snelle 
omschakeling, goed overgooien, vrije speler direct vinden etc.) de wedstrijd naar hun hand 
te zetten. Met de 3-1 in de 12e minuut en de 4-1 in de 14e minuut leek dat enigszins een 
kansloze missie te worden. 

Desondanks bleef E3 het ook in de tweede helft proberen. En met succes! Door wederom 
een snelle omschakeling en een geheel vrijstaande Annelin, die zeer beheerst de bal in de 
korf wist te werpen, werd het in de 2e minuut van de tweede helft 4-2. Een 4-3-stand had 
wellicht het verdere verloop van de wedstrijd een andere wending kunnen geven, maar alle 
pogingen van E3 om dat psychologische punt te maken, strandden helaas. In de 18e minuut 
van de tweede helft moest ook nog de 5-2 worden geïncasseerd, tevens de einduitslag van 
de wedstrijd. E3 behaalde wel een kleine overwinning door de strafworpen met 5-6 te 
winnen. 

E3 heeft nu drie van de vier wedstrijden in de zaalcompetitie verloren, maar wel tegen de 
teams die de posities 1 t/m 3 in de poule bezetten. Je zou misschien kunnen denken dat 
E3 niet zal meedoen voor de kampioenstitel of zelfs een plek bovenin, maar niets is minder 
waar. Want kijkend naar het wedstrijdverloop en de -uitslagen staat E3 als beginnende 
tweedeklasser in de E-jeugd behoorlijk zijn mannetje. Ze worden  

 

 

 

niet weggeblazen, ze worden niet overweldigd, nee… integendeel. Ze bieden zeer ferme 
tegenstand, zetten zich voor 200% in en weten het verschil met de toppers in deze poule 
zeer klein te houden. Het enige dat op dit moment nog ontbreekt is nét dat ene momentje 



 
 

 

te pakken om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar dat moment 
gaat echt wel komen, is het niet in de eerste helft van het 
zaalseizoen, dan wel in de tweede helft. Daar gaan de trainers en 
spelers, met een zooitje enthousiasmerende ouders op de achtergrond, 
echt wel voor zorgen! 

Nog één afsluitertje en dan stop ik met dit getiepmiep ;) Uit belangstelling surf ik wel eens 
over de clubsites van de E3-tegenstanders, want wellicht dat de “Ken Uw Vijand”-strategie 
iets oplevert :) Op de site van Avanti vond ik een wedstrijdverslag van drie weken geleden 
van hun E3 tegen TOP/Quoratio E4, de tegenstander van onze E3 volgende week zaterdag. 
Ik citeer: 

“Bij eerste aanblik van de tegenstander was het duidelijk, dat wij het wat betreft lengte niet 
gingen winnen. Dit ondanks onze reuzen Britt en Melle.” 

Zucht… 



 
 

 

Excelsiorfeest: 18+ feest 
 

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland op 6 december. Ditmaal zijn de 

regels iets anders als bij de andere feesten. 

 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 18 jaar en ouder en kunnen intro's (vanaf 18 jaar) meebrengen. 

Deze kunnen worden opgegeven via ec@ckv-excelsior.nl, mail naam en geboortedatum. 

 

- Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's meebrengen (vooraf melden, intro's moeten 

18 jaar of ouder zijn!). 

- Excelsior-leden welkom vanaf 18 jaar en ouder. 

- KNKV-leden welkom vanaf 18 jaar en ouder (op vertoon van spelerskaart). 

- Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toegang worden geweigerd. 

 



 
 

 

Foto’s Sinterklaasfeest bij Excelsior 
Vrijdagavond 28 november was Sinterklaas met heel veel pieten bij Excelsior. Bijna 60 

kinderen waren naar de kantine gekomen om de Sint te verwelkomen! Wat was het een 

feest! 

Uiteraard zijn hier ook weer hele leuke foto’s gemaakt, deze zijn terug te vinden op de 
Facebookpagina van CKV Excelsior. Vergeet niet om de pagina te liken, de foto’s te 

taggen en te delen! 

Fotoalbum Sinterklaasfeest 2014 » 

https://www.facebook.com/CKVExcelsior
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765765593502518.1073741865.115601345185616&type=1


 
 

 

KCC A2 -  Excelsior A1   9 - 12    

Vandaag stond in de 4e wedstrijd de topper tegen een van de 3 medekoplopers KCC uit Capelle aan 

de IJssel op het  programma. De A1 en de coaches waren er helemaal klaar voor en reisden gretig af 

naar Capelle, waar men 75 minuten voor aanvang arriveerde (soms kun je ook overdrijven met de 

voorbereiding ;-)). 

Uw verslaggever arriveerde met eega net voor aanvang en had voor de zekerheid (want: wellicht 

weer een topprestatie van de A1) zijn videocamera weer in de aanslag. Zoals u aan de vorm van dit 

verslag kunt zien was het weer een mooi staaltje korfbal wat de A1 het KCC-publiek en meegereisde 

supporters voorschotelde. Dus hiervoor van uw verslaggever weer een tegenprestatie als eerbetoon 

aan het team. Men startte vol vertrouwen aan de wedstrijd. 

 
Excelsior A1 : het hechte team, dat vandaag in het vertrouwde oranje aantrad. Char, 
Sabine, Sander en (de voorlopig geblesseerde) Fabian naast Luuk en Wesley op de bank. 
 KCC 2 maal van afstand via de heren in de 

eerste 5 minuten:    0 – 2 (3e en 5e minuut) 
 
 
 
 

De Excelsior-aanval had iets meer tijd nodig, 
maar trok ook via afstandschoten van Pim 
en Mart de stand weer gelijk: 2 – 2 (15e 
minuut) 



 
 

 

 
 

 
 
 
Het verdedigingsvak kreeg prima greep op 
de KCC aanval, maar moest uiteindelijk toch 
een doelpunt uit een kort schot van één van 
de dames toestaan: 
 
KCC:  3 -3  (22e minuut) 

Okker had een behoorlijke kluif aan zijn nog 
langere tegenstander, maar toch konden in 
deze aanval meer dan voldoende 
schotkansen worden gecreëerd. Uit een korte 
kans was het 
Do: die de 2 – 3  noteerde  (17e minuut) 
 

 
 
 
 
 

 
Direct na de vakwissel waren de heren in de 
Excelsior-aanval binnen 1 minuut trefzeker: 
 Mart uit een korte kans, en  Pim (3-5) – 
23e minuut) 



 
 

 

   
 

 

KCC in 27e minuut van afstand: 4-5 
 
 Do(orloop): 4-6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Direct na de vakwissel, scoorde Mart 
weer van afstand: 4-7! 
 
Maar Maarten’s tegenstander antwoordde 
meteen ook van afstand 5-7 en bij deze 
stand konden de ploegen de kleedkamers 
opzoeken. 
De wedstrijd was nog niet gespeeld! 



 
 

 

  
 

 
 

                                             
RUST 

Voor Excelsior was het zaak om de 
ingeslagen weg goed vast  te houden en 
niet te verslappen, waar van KCC verwacht 
kon worden dat ze na de rust een paar 
tandjes zouden bijschakelen. 

 

 
Net als vorige week kwam de tegenstander 
beter uit de pauze dan Excelsior. 
KCC kwam explosief uit de startblokken na 
de rust en binnen 2 minuten was de stand 
gelijkgetrokken (7-7) door 2 afstandschoten 
van Pim’s heer en werd er met een 
oorlogskreet van vakken gewisseld. 
 

 

Dat had KCC beter niet kunnen doen. 
Excelsior was nu weer meteen volledig uit 
de roes ontwaakt en voor de KCC-heren 
was hiermee het kruit op en zouden er 
alleen nog scores van de KCC-dames 
volgen. 
 
In de daaropvolgende aanvalsbeurt zette Pim 
van afstand Excelsior direct weer op 
voorsprong.  
 
De tegenstandster van Do maakte direct 
weer gelijk uit een afstandschot:  8-8  (37e 
minuut) 
 



 
 

 

 
In dezelfde minuut was het ook Britte die 
haar tegenstandster verschalkte en met een 
heel fraaie doorloop het verschil weer naar 2 
punten tilde:  8–10! 

Maar ook deze wedstrijd toonde Excelsior A1 
haar enorme veerkracht en wil om te 
winnen. 
Verdedigend werd er nu bijna geen kans 
meer weggegeven.  
In de aanval kreeg Okker meer en meer 
grip op zijn lengtegenoot, ging ook meer in 
de ruimte bewegen en scoorde in de 42e 
minuut heel mooi van afstand:  8-9 ! 
 
 

 
Een KCC dame scoorde na de vakwissel 
direct van afstand weer de aansluiting: 9-10, 
Maar Jikke werd listig aangespeeld achter 
de paal en prikte deze superbelangrijke 
treffer binnen: 9-11.  
Nog 9 minuten te gaan! 

 

 
Het eerste verdedingsvak liet in de 
resterende tijd zien waarom ze hiervoor zijn 
aangesteld. 
KCC, dat de meest scorende ploeg van de 
poule was, werd zo kort op de huid gezeten 
en zo scherp verdedigd en onderschept, dat 
op de tribune iedereen van Excelsior vol 
vertrouwen de wedstrijd uitkeek. 

 



 
 

 

Groot compliment ook voor Merit die haar 
tegenstandster verdedigend volledig uit de 
wedstrijd hield en hiermee een belangrijke 
bijdrage had aan deze overwinning. 

 
 

Maarten gaf 3 minuten voor tijd KCC de 
nekslag: 9-12, en was de buit weer binnen! 

 
 
Door de resultaten uit de andere wedstrijden 
staat Excelsior A1 nu alleen aan kop, met 1 
punt voorsprong op de tegenstander van 
volgende week: Weidevogels A1. 
Volgende week 6 december, 12:00 uur 
Sporthal de Buitenhof! 
 
 

 

 

  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

 

 

 

 

Kamp deelnemers tot nu toe 

 

 

 

  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 
 

Verdien geld voor Excelsior 
 
Steun Excelsior door je bestelling bij onderstaande webwinkels te 
plaatsen via onze website. Er zijn zelfs nog meer webwinkels, klik 
hier voor alle deelnemende webwinkels. Voor iedere bestelling die 
je plaatst, ontvangen wij als vereniging een commissie. Alle beetjes 
helpen, dus steun Excelsior! Kortom, je bestelt zelf bij je favoriete webwinkel. 

Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Excelsior een commissie op terwijl 
je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

Reeds opgebracht:  

€433,21 

Mededeling  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
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Wedstrijden 
  datum 6 december      
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKC 12157 Excelsior  1 - Tweemaal Zes 1 15.45 17:10 Denise  B ter Weel  10:00-12:30 dagdienst  

ROKC 15710 Excelsior  2 - Tweemaal Zes 2 14.30 15:40 Leon  J. Ontwedder  12:30-15:30 Reinier van de Hoek 

R2M 14088 Excelsior  3 - Phoenix 4 13.15 14:20    L. Wesseling 15:30-18:30 Jeroen Evers 

A1F 18164 Excelsior  A1 - Weidevogels A1 11:00 12:00 Wesley en Luuk  R. Dijkhuizen  

A3A 5980 Excelsior  A2 - DES  A1 12:10 13:10 Koen en Ryan Nathan op den Kelder  

B5D 4225 Excelsior  B3 - Phoenix B3 10:15 11:00 Erik, Nathan, Wesley Dingeman Pel  

C5A 4924 Excelsior  C2 - Tempo C5 09:15 10:00 Joris, Maarten Sander de Hoog  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R3S 14097 KCR 4 - Excelsior  4 14.45 16:20   De Fakkel, Ridderkerk   

R5E 6289 DES  6 - Excelsior  5 
AW 

19.30 
20:20   De Hoornbloem, Den Hoorn 

  

R6B 7195 Valto 5 - Excelsior  6 14.00 15:10 Willeke Vreeloo-hal, de Lier   

B1F 19005 ONDO  B1 - Excelsior  B1 12:45 14:00 Ron, Nikki De Hoekstee, Hoek van Holland Jazz, Jop, Anouk, Kayleigh 

B4B 4223 Weidevogels B3 - Excelsior  B2 16:30 17:40 vervangende coach regelen Rijneveen Bleiswijk Denise, Reinier, Sanne 

C2G 20101 Dijkvogels C1 - Excelsior  C1 10:45 12:00 Vito, Jill Sporthal Maasdijk Isabella, Arjen, Dirk 

E3B 11358 DKC E1 - Excelsior  E1 
AW 

13.30  
14:00 Okker, Jikke Wippolder, Delft 

Eigen gelegenheid  

E3F 11353 Dijkvogels E1 - Excelsior  E2 08.45 09:45 Hanna, Marloes Sporthal Maasdijk van Merwijk en vd Gaag 

E2G 10639 TOP  E4 - Excelsior  E3 11.00 12:00 Marieke, Sander De Wasbeek, Sassenheim Almeida en Zondervan 

E3J 11977 ONDO  E3 - Excelsior  E4 09.00 10:00   De Hoekstee, Hoek van Holland Maya, Mirre 

F2C 9901 Dijkvogels F1 - Excelsior  F2 08.45 09:45 Pauline, Dominique, Anouk  Sporthal Maasdijk Scheurwater en de Block  
         
  Sporthal open van 9:30-19:00;       
  restaurant heeft andere openingstijden      
         
  E2, E4, F2 MAP MEENEMEN NA TRAINING      
         
  Reclame borden opzetten: C2      
  Reclameborden opruimen: 1+2      

http://biemondenvanpelt.nl/
http://www.plus.nl/supermarkten/delft/plus-martin-panis/over-ons/openingstijden
http://zantmanglas.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/http:/www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.hoekedelft.nl/
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Opstellingen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

 

team Opstellingen  6 December reserves 

1/2 

Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Shera 
Charlie, Leanne, Marieke, Sabine, Sharmaine 

 Bertjan, Dannie, Reinier, Ryan, Wesley T. 
Jesse, Sander R, Simon Be, Vito, Wouter K. 

3 
Bob, Dieter, Joris, Roy, Jeroen 

 Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Henk, Daan, Simon Bo, Wouter le C, Johan v. 

Renate 
Nicole, Astrid Rachelle, christiane 

5 
 

Erik K, Mario, Micke, Patrick, Robert, Robin 
Nicole? 

Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

6 
Erik Kr, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

  
Janna, Leonie, Lynn, Nynke 

A1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

 
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 

A2 
Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

  Sven, Dingeman, Koen T, Daan, Sander H, Sander V 

A3 

Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne 

 

Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 

B1 

Kayleigh, Anouk, Gina, Jazz  Merit, dominque, isabella, 
Myrthe 
Timon Floris, Tjarko, Jop, Daan Arkesteijn 

B2 

Lonneke, Noa, Sanne, Joanne, Femke 
 Veerle (b3) 
 

Jasper, Wesley, Reinier, Arjan/Wouter (C1) 

B3 

Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie 
  
 

Rik,Daan Invallen Maaike/Lisa (a2) 

C1 

Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 
  
 

Arjan, Timon, Wouter, Wesley Timp(B2) 

C2 

Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

 Fleur 

Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 

Vrij 

  

 

E1 

Eva, Lindsey, Romy 

  

Joran, Roy 

E2 

Ryanne, Maud  

  

Nathan, Tygo, Max 

E3 

Demi, Julia, Annelin, Cristina 

  

David  

E4 

Mirre, Maya, Renske, inJoya, Sara 

Thijs (F1) 

 

F1 

Vrij 

  

 

F2 

Britt, Mara 

  

Luk, Sten, Pjotr, Lars 

F3 

Vrij 

  

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.oogvoorogen.nl
http://www.koosderoos.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Uitslagen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

  datum 29 november    

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

R2M 15624 Excelsior  3 - Avanti  4 15 18   

R3S 15453 Excelsior  4 - Kinderdijk 3     niet gespeeld 

B1F 19395 Excelsior  B1 - Weidevogels B1 11 10   

B4B 4459 Excelsior  B2 - Avanti  B5 19 1   

B5D 4474 Excelsior  B3 - DES  B4 5 9   

C2G 21490 Excelsior  C1 - Fortuna/My Collections C2 4 7   

D1E 8707 Excelsior  D1 - Avanti  D2 2 6   

E3B 11028 Excelsior  E1 - Fortuna/My Collections E5 0 5 2   2 

E3F 11029 Excelsior  E2 - Fortuna/My Collections E7 4 8 3   2 

F1E 9627 Excelsior  F1 - KVS/Maritiem F1 4 5 4   5 

F2C 10030 Excelsior  F2 - KVS/Maritiem F2 0 18 1   4 

klasse nr wedstrijd       

OKC 12082 Dindoa 1 - Excelsior  1 23 20   

ROKC 15560 KCC/Delta Logistiek 3 - Excelsior  2 20 17   

A1F 18116 KCC/Delta Logistiek A2 - Excelsior  A1 9 12   

A3A 5959 HKV/Ons Eibernest A2 - Excelsior  A2 6 10   

A4B 5961 Dijkvogels A2 - Excelsior  A3 17 11   

C5A 4918 Avanti  C6 - Excelsior  C2 4 4   

E2G 10549 Avanti  E3 - Excelsior  E3 5 2 5   6 

E3J 11969 DES  E3 - Excelsior  E4 7 0 2   0 

F3C 10230 ODO F2 - Excelsior  F3 1 19 2   3 

       

  Sporthal open van 9:30-20:00;     

  restaurant heeft andere openingstijden    

       

  F3 MAP MEENEMEN NA TRAINING    

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 06-12-2014 C2G 20086 ODO C1 - Achilles (Hg) C2 13:15 Inkoop Erik de Koning 
De Hofstede Maasland, Veld 
1 

za. 06-12-2014 C2G 20523 Avanti (P) C2 - Reeuwijk C1 13:15 Inkoop Henk Smienk ?? Emerald Delfgauw, Veld 1 

za. 06-12-2014 CHKD 20095 
Maassluis C1 - Oranje Wit (D) 
C1 

11:00 KNKV Wouter le Comte Olympia, Maasluis 

za. 06-12-2014 A1G 18160 Maassluis A1 - ADO A1 14:00 KNKV Jos van Velzen Olympia, Maasluis 
 

  

http://funnys.eu/
http://www.speltherapierijswijk.nl/


 
 

 

Trainingstijden 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

 

  maandag dinsdag woensdag woensdag donderdag   
              

  Buitenhof Kerkpolder 
2/3 

Hoornbloem Buitenhof Buitenhof   
              
17.30 - 18.30   B2  -  C2        B2/C1*-E1/2/3/4- 17.30 - 18.30 

              

18.00 - 19.00 
B3  - D1- 
F1/2/3     

F1/2/3 - 
E1/2/3/4   18.00 - 19.00 

              
18.30 - 19.30   A2   -   C1 A3  -   D1   A1     -    A2 18.30 - 19.30 

              

19.00 - 20.00 S6   -   B1     
B2/C1* -  B3 - 

C2   19.00 - 20.00 
              

19.30 - 20.30                            S3   -   A1     S3    -   B1 19.30 - 20.30 
              

20.00 - 21.00                                S6  -  ouders   20.00 - 21.00 
              

20.30 - 22.00   S1 + S2     S1 + S2 20.30 - 22.00 
              

21.00 - 22.00       S4 + S5   21.00 - 22.00 
              

Zaterdag 
      

       11.00 - 12.00 Zaterdag Pinquins Peuterpret Brahmslaan   11.00 - 12.00 

       * Let op B2 en C1: jullie trainen de ene week op woensdag de andere week op donderdag volgens onderstaand 
schema: 

       Woensdag: 
 

Donderdag: 
    19-nov B2 20-nov C1 

   26-nov C1 27-nov B2 
   3-dec B2 4-dec C1 
   10-dec C1 11-dec B2 
   17-dec B2 18-dec C1 
   7-jan C1 8-jan B2 
   14-jan B2 15-jan C1 
   21-jan C1 22-jan B2 
   28-jan B2 29-jan C1 
   4-feb C1 5-feb B2 
   11-feb B2 12-feb C1 
   18-feb C1 19-feb B2 
   4-mrt B2 5-mrt C1 
    



 
 

 

Agenda 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

datum activiteit 

 
datum activiteit 

24 oktober Slaapfeest Pupillen / Aspiranten  

 

27  februari Verenigings Evenement  

25 oktober Selectie kantine gereserveerd 

 

6 maart Paasfeest Pupillen 

31 oktober B1 kantine gereserveerd 

 
8 maart Koplopers 

9 november Koplopers 

 
27 maart  Paasklaverjassen 

14 november  Verenigings Evenement  

 

4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

22 november Kantine gehuurd fam Bron 

 
24 april Koningsklaverjassen 

28 november Sinterklaasfeest Pupillen  

 

9 mei  21+ feest Senioren  

     


