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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

publiceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

Zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

Wouter le Comte 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

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 van der Pijl 

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Simone Ruitenbeek 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Bikolaan 25 

 2622 EH Delft 

ACCOMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

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

Webredactie: Wesley Toet 

  

Redactiepraat  

Beste Korfpraatlezers. 

Deze week weer volop feest bij Excelsior. Nadat vorige 

week Excelsior 6 kampioen werd, was het nu de beurt aan Ex-

celsior C1. Met een mooie overwinning op Achilles C2 werden ze afgelopen zater-

dag kampioen. Van harte gefeliciteerd. 

Ook feest was er bij de F1, zij gingen op bezoek bij Patrick van Auto Nassau om 

een sponsor contract te tekenen en hun gave nieuwe shirts te showen. Nog meer 

goed nieuws kwam er van onze scheidsrechters, door hun inzet heeft onze vereni-

ging een bonus ontvangen voor het grote aantal gefloten wedstrijden. Ook goed 

nieuws is de aankondiging dat er een nieuwe picknicktafel voor het zomerseizoen 

is. Er zit nog meer in het vat maar eerst gaan we 2 weekenden met vakantie. Behalve 

de C2 die moeten op 28 februari een wedstrijd spelen. 

Dan nu maar het slechte nieuws, volgende week geen Korfpraat. Ook wij gaan met 

vakantie. Lees deze week dus de Korfpraat extra aandachtig door. 

De volgende Korfpraat wordt verzorgd door Martine. Wordt vast weer een mooie 

editie! 

Peter

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bvdleeden@hotmail.com
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
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COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland 

 Juan Zondervan 

 Nathan op den Kelder 

 Peter de Block 

 Pim Swinkels 

Controle: Andrea Veraart 

Vormgeving: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Frido Kuijper 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 

Activiteitenkalender: Simone Ruitenbeek 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Linda, Ans, Erik, Jos, Job, Juan, Conno 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 
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Praatjes en mededelingen 

Mooie prestatie scheidsrech-

ters 
Scheidsrechters: allereerst hartelijk dank voor de gefloten wedstrijden! Na jaren van 

boetes kunnen wij nu positief nieuws brengen. Excelsior zal dit zaalseizoen meer 

gaan fluiten dan nodig is! Dit betekent dat Excelsior een bonus uitgekeerd zal krij-

gen! Mede hierdoor zullen de contributies in 2015 niet worden verhoogd! Scheids-

rechters hartelijk dank! Tot en met 15 februari 2015 heeft Excelsior 66 wedstrijden 

gefloten. In 13 weekenden is dat een gemiddelde van 5; waarvan 3 op naam en 2 

op inschrijving of als de aangewezen scheidsrechter niet kwam. Op 28 februari fluit 

Wouter een wedstrijd op naam; op 7 maart is ingeschreven op 2 verenigingswed-

strijden; Jos en Wouter fluiten op naam. Dat zijn nog 5 wedstrijden. Met de 66 ge-

floten wedstrijden komen wij als Excelsior uit op 71 wedstrijden. Er zouden er 66 

gefloten moeten worden. Omdat de grensrechter bij Excelsior er 2 maal niet is ge-

weest werden de 68 te fluiten wedstrijden verlaagd naar 66. Er is dus een bonus 

van 5 stuks (per wedstrijd € 23,40). 

  

Voor het lopende veldseizoen 2014-2015 is de scheidsrechtersituatie ook rooskleu-

rig. Tot en met 1 juni moeten wij, verdeeld over 7 weken, nog maar 19 wedstrijden 

op neutraal terrein fluiten. En dan kan ook hier een bonus worden uitgekeerd! 

  

Job en Bob zijn met een scheidrechter cursus bezig en hopen deze dit seizoen af te 

ronden (tenminste als het KNKV wil meewerken!!). 

Wouter is gestart met de cursus scheidsrechterbeoordelaar en dit weekend heeft 

Wouter voor de cursus al een scheidsrechter beoordeeld. Wouter succes met de 

cursus. 
 

    

  

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Auto Nassau sponsort Excelsior F1  

Zaterdag 14 februari heeft Patrick van Auto Nassau, een sponsorcontract getekend met korfbalvereniging Ex-

celsior. Het is de F1-ploeg die de sponsoring toekomt en nu dankzij Auto Nassau in mooie nieuwe shirts speelt. De kinderen zijn er 

erg blij mee en lopen vol trots rond met Suzuki  - Auto Nassau op hun borst.  

Patrick op zijn beurt is ook trots op de kinderen van de F1. Ze hebben dit seizoen al heel goede prestaties neergezet. Ze hebben een 

eclatant veldkampioenschap in de tweede klasse op hun naam staan, met het hoogste aantal doelpunten van heel korfballend Ne-

derland. En ook nu, in de zaal, weet de ploeg zich heel goed te handhaven in de eerste klasse, en is het een geducht tegenstander. 

De ochtend van de 14e is de wedstrijd voor de F1 helaas niet helemaal succesvol verlopen. De punten zijn voor de tegenstander. 

Maar leren omgaan met verlies hoort er ook bij. En zo staat er toch een vrolijke bups kinderen in de showroom van Auto Nassau, 

waar het officiële moment plaats vindt. Ze staan er met hun neus bovenop als de handtekeningen worden gezet. 

  

De kinderen gaan op de foto met Patrick en met het Suzuki-showmodel. Het is een gezellige boel in de showroom van Auto Nassau. 

De kids hebben het er prima naar hun zin. De auto’s zijn interessant. Maar vooral enkele stapels nieuwe autobanden hebben grote 

aantrekkingskracht en nodigen uit om erop of erin te klimmen. Patrick ziet het allemaal met een grote glimlach aan. “Dit is waar ik 

het voor doe. Kinderen die samen spelen en veel plezier hebben. Daar kan ik echt van genieten.” 

Patrick wenst Excelsior F1 veel succes. “Ik hoop dat ze nog veel doelpunten zullen scoren 
 

Nieuwe picknicktafel  

Afgelopen week is de nieuwe picknicktafel geleverd. De picknicktafel zal worden 

neergezet op het terras voor onze vertrouwde kantine op het veld. De klussers 

zullen de tafel in elkaar zetten en voorzien van een extra beits laag. De tafel is 

mede mogelijk gemaakt door de verkoop van lootjes bij de thuiswedstrijden van 

Excelsior 1. Ook de scheidsrechters, die op naam van onze vereniging fluiten, heb-

ben een steentje bijgedragen. Zij hebben hun reisgeld beschikbaar gesteld voor 

de aanschaf van de picknicktafel. Allen bedankt! Nu maar hopen dat de zon in het 

voorjaar en tijdens de zomer veelvuldig gaat schijnen. Hieronder zie je een foto 

van onze nieuwe tafel. 
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Secretaripraten 

  

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren & juniorensecretariaat  

Inmiddels komt het einde van de zaalcompetitie in zicht, waarbij in februari nog een week uitvalt vanwege de voorjaarsvakantie. Voor 

alle ploegen staan nog 2 wedstrijden op het programma, gedeeltelijk ook belangrijke wedstrijden. Op 21 en 28 februari zijn alle 

seniorenteams vrij, en op 7 maart spelen we de laatste zaalwedstrijden. (Excelsior 5 speelt niet op 7 maar op 14 maart). 

Dat betekent ook dat er in de vakantieweek (23-28 februari) niet wordt getraind. 

In de week na 7 maart wordt er ook niet getraind, en vanaf maandag 16 maart starten de trainingen op het veld weer.  

Alle seniorenteams spelen oefenwedstrijden op zaterdag 21 maart, en de 2e helft veldcompetitie start op zaterdag 28 maart. 

Nog even verder kijkend ziet de 2e helft veldcompetitie er zo uit: 

 28 maart – competitieronde 8 

 4 april (Paaszaterdag) – competitieronde 9 

 11 april (zaalfinale) – geen competitie 

 18 april – competitieronde 10 

 25 april – competitieronde 11 

 2 mei – inhaalweekeinde 

 9 mei – competitieronde 12 

 16 mei (zaterdag na Hemelvaart) – competitieronde 13 

 23 mei (Pinksterzaterdag – geen competitie 

 30 mei – competitieronde 14 
 

Jeugdsecretariaat  

De pinguïns 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. 
 

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!  
 

Aangepaste trainingstijden 

In de voorjaarsvakantie vanaf maandag 23 februari tot en met donderdag 26 februari wordt er door de B tot en met F teams niet 

getraind. Op zaterdag 21 februari is er helemaal geen competitie en op 28 februari speelt alleen de C2. Speel je in de C2 en ga je op 

vakantie: meld je dan nu alvast af bij Erik. In de week vanaf maandag 16 februari tot en met donderdag 19 februari wordt er dus 

gewoon getraind! Spreek desnoods met andere teams af om tijdens de training wel gebruik te maken van de sporthal maar doe eens 

iets anders dan alleen maar trainen. De sporthal leeg laten staan is geen optie! Een uur sporthal kost in Delft € 60 en een uur annuleren 

kan alleen maar tot 3 maanden van tevoren. De laatste zaaltrainingen staan gepland op donderdag 5 maart voor B tot en met F en 

de pinguïns en peuters trainen op 14 maart voor het laatst in de zaal. De E1 speelt op 14 maart nog een zaalwedstrijd. 

 

Deze Korpraat is voor 2 weken! Vandaar dat het programma van C2 reeds is opgenomen. 
 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  26  6 

Secretaripraten 

 Veldcompetitie 

Excelsior neemt met alle B tot en met F teams deel aan het DKC voorjaarstoernooi dat gehouden wordt op 

zaterdag 21 maart op de velden van Biesland. De 2e helft van de veldcompetitie zal starten op 28 maart. De eerste veldtrainingen 

zullen starten in de week vanaf maandag 16 maart. Dat betekent dat er in de week van 9 maart tot en met donderdag 12 maart ook 

niet wordt getraind. 

 

Indeling veldcompetitie B tot en met F m.u.v. B1 en C1 

 

B3F B5H  

ALO B1 Avanti (P) B6  

Avanti (P) B4 DES (D) B4  

DKC B1 Excelsior (D) B3  

Excelsior (D) B2 ONDO (G) B5  

C5A D2F E2J 

DES (D) C3 DKC D1 Excelsior (D) E3 

Excelsior (D) C2 Dubbel Zes D1 LYNX E1 

ONDO (G) C4 Excelsior (D) D1 ODO E1 

VEO C2 Weidevogels D1 Weidevogels E1 

E3D E3R E3U 

ALO E4 Excelsior (D) E2 Avanti (P) E9 

Dijkvogels E3 ODO E3 Excelsior (D) E4 

Dubbel Zes E4 ONDO (G) E4 Pernix E4 

Excelsior (D) E1 Refleks E3 Top/Quoratio E6 

F1C F2M F3D 

Avanti (P) F2 Excelsior (D) F2 Achilles (Hg) F2 

Excelsior (D) F1 Fortuna F5 Excelsior (D) F3 

KVS/Maritiem F1 LYNX F2 ODO F2 

Valto F1 ONDO (G) F4 ONDO (G) F5 
 

Kampioenschappen 

Afgelopen zaterdag is de C1 kampioen geworden! Gefeliciteerd C1! Jullie zullen op 7 maart voor de wedstrijd van Excelsior 1 worden 

gehuldigd en de medailles ontvangen. Ook B2 is nog in de race voor het kampioenschap. Als jullie op 7 maart kampioen worden dan 

zullen ook jullie voor de wedstrijd van Excelsior 1 worden gehuldigd. 
 

Collecte Jantje Beton 

In de week vanaf maandag 9 maart zal de jaarlijkse collecte worden gehouden. Jullie ontvangen nog informatie over de actie en 

wanneer jullie waar worden verwacht om te collecteren. In deze week zijn er geen trainingen dus het kost niet een extra avond. Van 

de door ons opgehaalde opbrengst gaat 50% direct naar CKV Excelsior. 
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Evenementencommissie 

Cocktails maken of FIFA15 toernooi  

 

 

Op vrijdagavond 27 februari kun je vanaf 20.00 uur deelnemen aan een van de twee activiteiten bij Excelsior. Je kunt deze 

avond een keuze maken om deel te nemen aan een workshop cocktails maken (<18 alcoholvrij) of je kunt deelnemen aan 

een FIFA15 toernooi. 

Cocktails maken 

Vanaf 20.00 uur ga je de lekkerste cocktails maken en natuurlijk ook drinken. Alle leden + kader mogen meedoen aan deze workshop. 

Deelname is € 5,00 per persoon, opgeven via het formulier op de website. (<18 alleen alcoholvrije cocktails) 

FIFA15 Toernooi 

In verschillende poules zal er worden gespeeld om de Excelsior FIFA15 bokaal! Koppels worden geloot bij aanvang van de avond, 

loting begint 19.45 uur (incl. team keuze). Toernooi start 20.00 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het speelschema 

gemaakt. Deelname kost € 2,50 per persoon, opgeven via het formulier op de website. 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/411-cocktails-maken-of-fifa15-toernooi
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/411-cocktails-maken-of-fifa15-toernooi
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Wedstrijden 

Uitslagen 

14 februari 2015 

klasse nr Wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2M 17003 Excelsior  3 - Dijkvogels 2 20 15  

R3S 15013 Excelsior  4 - Ventura Sport 2 16 15  

R5E 7018 Excelsior  5 - ONDO  5 11 11  

B1F 19273 Excelsior  B1 - Achilles  B2 13 8  

B4B 4389 Excelsior  B2 - De Meervogels B4 8 4  

B5D 4694 Excelsior  B3 - Pernix B2 5 17  

C2G 20335 Excelsior  C1 - Achilles  C2 18 7  

D1E 8601 Excelsior  D1 - Dubbel Zes D1 6 7  

E2G 10662 Excelsior  E3 - DES  E2 4 10 2  1 

F3C 10306 Excelsior  F3 - VEO F2 10 3 1  2 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 11864 Oost-Arnhem 1 - Excelsior  1 22 20  

ROKC 15187 Avanti  3 - Excelsior  2 21 12  

R6B 7240 ODO 6 - Excelsior  6 12 6  

A1F 17975 Avanti  A1 - Excelsior  A1 21 15  

A3A 5910 Avanti  A3 - Excelsior  A2 15 8  

E3B 11573 Refleks E3 - Excelsior  E1 5 15 2  4 

E3F 11574 ONDO  E4 - Excelsior  E2 9 0 0  3 

E3J 11978 Phoenix E3 - Excelsior  E4 8 1 3  1 

F1E 9598 ONDO  F2 - Excelsior  F1 10 7 5  6 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag reisde Excelsior 1 naar Arnhem voor de wedstrijd tegen middenmoter Oost 

Arnhem. Er werd een optimale bezetting geregeld om te trachten deze wedstrijd in winst om 

te zetten. Excelsior startte ook voortvarend maar kon dat helaas niet de hele wedstrijd volhou-

den. Al in de loop van de eerste helft kwam Oost Arnhem langszij (ruststand 14-13), en in de 

tweede helft bleef de thuisploeg de leiding in de wedstrijd houden. De ingezette wissels Bertjan 

en Wouter konden het tij niet keren. ’s Avonds bleek dat ook Dindoa had verloren, dus de 

stand onderaan is ongewijzigd gebleven; Dindoa 13-2, Excelsior 13-4. In de laatste wedstrijd 

kan de ploeg uit Ermelo alleen nog langszij komen, wat dan weer betekent dat er eerst onder-

ling een beslissingswedstrijd om de 7e plek gespeeld moet worden. Blijft de stand zo, dan 

speelt Excelsior alleen een beslissingswedstrijd om behoud tegen de nummer 7 van de over-

gangsklasse D. Wie dat gaat worden is nog onzeker omdat in die poule meerdere ploegen 

daarvoor in aanmerking komen. 

De strijd aan de leiding van onze overgangsklasse is nu ontbrand tussen TOP en Tweemaal Zes, en op 1 punt achterstand kan Rust 

Roest alleen nog hopen dat beide ploegen hun laatste wedstrijd verliezen. Excelsior 1 kan dus op 7 maart een zeer gemotiveerd TOP 

1 op bezoek verwachten. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

In de schaduw hiervan speelde Excelsior 2 met een groot aantal invallers de uitwedstrijd in Pijnacker 

tegen Avanti 3, temeer omdat Excelsior 3 nog steeds strijdt om behoud van hun plaats in de reserve 2e 

klasse. Met slechts 4 basisspelers en vooral invallers uit A1 en Annelinde werd een behoorlijk resultaat neer-

gezet: de 21-12 nederlaag was niet minder dan de uitslag die met een compleet 2e was behaald. 

Excelsior 6 speelde in Maasland tegen het lastige ODO 6. Dank aan de reserves die meegingen: Linda en Stella uit A3, plus Daan en 

Myrthe. Helaas werd het één van de mindere wedstrijden van het 6e. Na een 8-4 ruststand leek het tij wel te keren, maar het omge-

keerde was waar. De tweede helft was wel iets beter, maar de ballen wilden er nog steeds niet in, zodat het een 12-6 nederlaag werd. 

Als het 6e nog ongedeeld kampioen wil worden, dan zal er in de laatste wedstrijd tegen concurrent Fluks 4 minimaal een punt gehaald 

moeten worden. 

In de Buitenhof speelde Excelsior 5 tegen ONDO 5 weer eens met een complete basisbezetting. In de wedstrijd werd ook een kleine 

voorsprong opgebouwd, maar in de eindfase wist ONDO toch net langszij te komen, met een 11-11 eindstand als resultaat. 

Excelsior 4 kreeg Ventura Sport 2 op bezoek, de ploeg die op één punt achterstand een bedreiging kon vormen voor de 6e plaats. 

Dit onderlinge duel moest uitmaken wie daar zou terechtkomen. Het 4e liep ruim uit, maar moest in de tweede helft flink de voorraad 

routine in de ploeg aanspreken om ervoor te zorgen dat de winst in Delft bleef. De 16-15 was een nipte maar belangrijke overwinning. 

Excelsior 3 klampt zich vast aan de laatste strohalm om zich in de reserve 2e klasse te handhaven. Nu werd alles op alles gezet om 

het bezoekende Dijkvogels 2 te verslaan. En dat lukte, met Koen weer in de basis, en met weer eens een gemakkelijk scorende ploeg 

werd het een 20-15 overwinning. Daarmee is Velocitas 2 tot op 1 punt genaderd, met nog 1 wedstrijd te spelen. Excelsior 3 speelt op 

7 maart in Capelle a/d IJssel tegen het al gedegradeerde KCC/Delta Logistiek 4, en Velocitas 2 ontvangt IJsselvogels 3. Dus duimen 

dat de concurrent verliest en zelf winnen is het motto. 

De komende 2 weken, 21 en 28 februari zijn alle seniorenteams vrij, en op 7 maart spelen we de laatste zaalwedstrijden. (Excelsior 5 

speelt niet op 7 maar op 14 maart). 

Dat betekent ook dat er in de vakantieweek (23-28 februari) niet wordt getraind. 

In de eerste week van maart worden ook de enquêtes uitgedeeld, waarin gevraagd wordt naar de plannen van alle senioren en 

junioren voor volgend seizoen. Omdat al begin maart de concept teamopgaves naar de bond gestuurd moeten worden, wil de TC 

deze enquêtes graag 7 maart weer terug ontvangen. 

In de week na 7 maart wordt er ook niet getraind, en vanaf maandag 16 maart starten de trainingen op het veld weer. Alle senioren-

teams spelen oefenwedstrijden op zaterdag 21 maart, en de 2e helft veldcompetitie start op zaterdag 28 maart. 

Nog even verder kijkend ziet de 2e helft veldcompetitie er zo uit: 

28 maart – competitieronde 8 

4 april (Paaszaterdag) – competitieronde 9 

11 april (zaalfinale) – geen competitie 

18 april – competitieronde 10 

25 april – competitieronde 11 

2 mei – inhaalweekeinde 

9 mei – competitieronde 12 

16 mei (zaterdag na Hemelvaart) – competitieronde 13 

23 mei (Pinksterzaterdag) – geen competitie 

30 mei – competitieronde 14 

Willeke 
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Jeugd 

Verslag van de zaalcommisaris 

Nu ik op zondag 15 februari een stukje schrijf over zaterdag 14 februari realiseer ik me dat ik wel wat feestelijkers  had kunnen maken 

van Valentijnsdag… 

Trainers, spelers en tegenstanders verwelkomen met rozenblaadjes of chocolaatjes. Of een hele lieve spreuk.. nou ja in gedachte dan 

maar… 

Ik hoop dat iedereen heeft ontvangen wat hij of zij graag deze dag heeft gewenst, of juist heeft gegeven met deze liefdevolle dag. 

Alweer één van de laatste zaterdagen in de zaalcompetitie. Achteraf kun je alleen maar concluderen dat het weer ontzettend snel 

gaat. C2 speelt als enige op zaterdag 28 februari een wedstrijd en dan is op 7 maart alweer de allerlaatste speeldag. Op die dag kan 

er nog van alles gebeuren.  

Eerst een stukje over zaterdag de 14e van 2015.  

F1, E1, E2 en E4 speelden allemaal uit en vertrokken tussen 8:00 en 9:00 uur. Organisatorisch is lastig omdat er dan moeilijk kan 

worden ingevallen bij andere teams. F1 en E2 speelden achterelkaar bij Ondo.  De E2 had zieken en dat is niet heel raar ten tijden 

van een griep epidemie. Gelukkig was Martin van F1 bereid te blijven en de E2 uit de brand te helpen. Dank je wel Martin! De F1 

gingen samen door voor de ondertekening van een sponsorcontract. Dat is natuurlijk een feestelijk moment. Zie het stukje en de 

foto’s verderop. 

Helaas konden er 3 ploegen de punten niet mee naar Delft nemen. Van de E4 trainers heb ik begrepen dat het steeds beter gaat 

maar dat het nog lastig blijft om een hele wedstrijd goed te concentreren waardoor op het laatste moment de tegendoelpunten 

vallen. 

Tsja en ondanks ik het de “wet van de langste” vind, dat korfbal zonder verdedigen in de F, zie ik wel hele leuke uitslagen. Vroeger 

hield het echt vaak bij 1 of 2-0. Nu was de uitslag van F1 maar liefst 7-10. De E1 heeft glorieus gewonnen met 5-15. Eva vond dat het 

heel goed was gegaan . In de Buitenhof startte we om 10.00 uur en met dank aan Dik vd R voor de sleutel en alle zaalhulp voor het 

opzetten van de spullen kwamen we er prima uit. We weten echter nog steeds niet waarom in de Buitenhof een stopcontact op 2 

meter hoogte een kinderslot is, maar goed…. Het was er gezellig druk en om 10:00 uur startte E3 olv Fabian en F3 olv Indi die haar 

eerste wedstrijd floot, goed gedaan en. beide bedankt. 

De E3 had het best lastig tegen DES. Wat je goed kon zien was dat DES 2e jaars E kinderen had, die net wat meer ervaring hebben. 

Jullie lieten je echter niet kisten en er werd hard gevochten met z’n vieren, goed gedaan! Een wedstrijd verloren betekent niet dat je 

niet goed gespeeld hebt en dat is bij jullie het geval. Aan de andere kant van de Buitenhof was een daverende pot bij de F3. Wat 

speelden jullie goed rond zeg en die ballen gingen toch wel makkelijk in de korf. Goed gedaan F3 en veel geleerd. Jullie wonnen 

overtuigend met 10-3! 

Na de 2 mono wedstrijden mocht het gehavende D1 het blauwe veld betreden. Afwezig waren Inger, Lucia en Aniek. Tsja, soms heb 

je een zieke dochter en breng je vervolgens je fitte zoon, Mark dank je wel (mooie goal ook ). Aangezien ook Paul de hele week 

ziek was geweest, zochten we reserves en de 1e helft waren dat Julia en David uit de E3. Dank jullie wel beide, dat was heel stoer. De 

2e helft kwamen de wat grotere E1’’ers Joran en Eva het van jullie overnemen. Eva mocht invallen en deed dat heel goed. Eva en Joran 

bedankt! Jullie zijn één van de weinige uit de vereniging die zowel in de E in 2 vakken als in 1 vak hebben gespeeld. En in de D was 

het weer even overschakelen naar 2 vakken, maar goed gedaan. Marijn, dank voor het fluiten. Het was weer rennen en vliegen. Eerst 

werken en dan snel naar de Buitenhof om te fluiten. Ik had je moeder nog gebeld of je wel kwam, was natuurlijk een domme zet van 

mij want Marijn komt altijd.  
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C1 kampioen 

Tsja…en daar sta je dan met z’n allen met roze sokken aan…hoe leuk is dat? Nou, ik vond het er leuk uit 

zien C1, echt een team en los van de sokken was het een wedstrijd met een gouden randje.  Jullie hebben gespeeld als waardige 

kampioenen en hebben die snoepzakken, medailles (die komen nog) taart en champagne dubbel en dwars verdiend. Eerst een span-

nende stand aanhouden om daarna glorieus en overtuigd kampioen te worden met 18-7. Jullie zijn met elkaar een leergierig en 

hardwerkend team want ook op trainingen wordt er hard gewerkt en dat werpt zijn vruchten af. Van harte gefeliciteerd C1! Leuk he 

zo’n volle Buitenhof! Ik verwacht nog wel een volledig verslag van deze of gene…. 

B2 moest vandaag winnen om op 7 maart de kampioenswedstrijd te mogen spelen. Ik weet niet wat het precies was, maar er miste 

zo her en der een stukje overtuiging. Winnen betekent niet altijd dat je een goede pot speelt. Sommige van jullie  waren er niet 

helemaal bij en daar zal ik het maar bij laten. Gewoon punten gepakt en op naar 7 maart. Sander weer bedankt voor het fluiten.  

B3 startte met de invallers Denise, Reinier, Wesley en Indi. Jullie speelden tegen de kampioenen en dat was vanaf minuut 1 duidelijk. 

Die gasten schoten ze er wel heel makkelijk van alle kanten in. Jullie gaven echter goed tegengas en ik heb leuke aanvallen gezien. 

De eindstand was 5-17. Linda (vd B), die was even heel stoer, die heeft gewoon de B3 gefloten. Heel goed gedaan en enorm bedankt 

Linda! 

Afsluitend (voor mijn programma) was de B1. Jammer is het dan, dat je na een seizoen hard werken voor een plek naar het NK, 

keihard 2e wordt. Ook dat hoort bij sport. Je merkte dat in de wedstrijd de druk van de ketel was en Excelsior deed het prima tegen 

het duw en trek werk van Achilles. Petje af voor jullie door je zo rustig te houden. Mirte, Isabella, Fabian, Merrit, Timon, Jasper, Noa, 

Indi, allemaal bedankt voor al die inval/reservebeurten om te helpen dit team naar de hoogste plaats te helpen. 13-8 terechte eind-

stand hier.  
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Belangrijke data: 

Woensdag 18 februari - 20-21 uur spelen de ouders tegen het 6e in de Buitenhof  

Zaterdag 21 februari – geen competitie 

Voorjaarsvakantie – geen trainingen 

Zaterdag 28 februari – alleen C2 speelt 

Donderdag 5 maart – laatste zaaltraining 

Zaterdag 7 maart – laatste zaalcompetitiedag 

Maandag 16 maart – start trainingen op het veld  

Zaterdag 21 maart – DKC toernooi (B t/m F teams) 

Zaterdag 28 maart – competitieronde 8  

Zaterdag 4 april  – competitieronde 9 (Pasen)  

Zaterdag 11 april  – geen competitie (Zaalfinale) 

Zaterdag 18 april – competitieronde 10  

Zaterdag 25 april – competitieronde 11  

Zaterdag 2 mei – inhaalweekeinde  

Zaterdag  9 mei – competitieronde 12  

Zaterdag 16 mei  – competitieronde 13 (Hemelvaart)  

Zaterdag 23 mei – geen competitie Pinksteren  

Zaterdag 30 mei – competitieronde 14  

 

Trainingstijden veld even checken, kan op de website.  

Nog een prettige week gewenst en geniet van de vrije zaterdagen (niet te lui doen ) en tot snel.  

Linda Heemskerk 
 

Excelsior E3 – DES E2 

Gelijkwaardig. Onnauwkeurig. Geketend. Overklast. Vier woorden, om even zoveel kwarten in de wedstrijd van E3 tegen DES kort en 

bondig samen te vatten. 

Laat ik maar beginnen met de eindconclusie van het optreden van E3 vandaag, dan hebben we dat maar gehad: het was niet best. 

Afgelopen twee weken was ik lyrisch over het spel en de groei van E3 en oh, wat had ik graag het zaalcompetitieverhaal 2014/2015 

van E3 willen afsluiten met een knallend laatste hoofdstuk. Zo’n hoofdstuk, waarbij je na het lezen van het laatste woord bij jezelf 

denkt: “oei oei oei, ik kan bijna niet wachten op het volgende deel van de serie, het veldcompetitieverhaal voorjaar 2015, wanneer 

komt ie uit???”. 

Helaas bevat dit hoofdstuk geen onverwachte plotwendingen, eyeopeners of spanningsbogen. De pen is lauw, de inkt is tam, het 

verhaal is mat. Het is niet anders. 

Gelijkwaardig. Dat typeerde het eerste kwartbedrijf. E3 bezette de volledige wedstrijd met Demi, Julia, Annelin en David. Cristina 

moest helaas vanwege andere verplichtingen deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Zowel E3 als DES begon voorzichtig aan de 

wedstrijd. Beide teams waren nogal traag in de opbouw en het tempo lag laag. De 1-0 door een doorloop van Annelin in de 2e 

minuut gaf wel wat kleur aan de eerste fase, de 1-1 vlak daarna reflecteerde de verhoudingen in deze fase: beide teams waren goed 

aan elkaar gewaagd, hoewel de wedstrijd wel wat meer pit kon gebruiken. Die “pit” werd door beide teams in de laatste fase van het 

eerste kwart in de strijd gebracht. Opeens werden de loopacties een stuk sneller, werd het tempo van de opbouw flink opgeschroefd 

en werd het een paar minutenlang een zeer aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Als ik ooit nog eens aan deze wedstrijd 

terugdenk, dan hoop ik dat zal blijken dat mijn geheugen de gebeurtenissen in deze wedstrijdfase heeft opgeslagen. Want dit was 

E3 in volle potentie, de “yes, we can!”-E3. De verdedigde en daarom afgekeurde doelpunten van David en Annelin waren spijtig, als 

ook de gemiste kans van Julia, na een mooie en snelle omschakeling. Uiteindelijk trok DES in de 8e minuut aan het langste eind in dit 

wedstrijdtumult door de 1-2 te scoren. Nog niks aan de hand, minuutje rust en dan gaat E3 weer knallen. Toch? 

http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/26/competitie/trainingstijden
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Onnauwkeurig. Achteraf gezien is het tweede kwart misschien wel bepalend geweest voor het verdere 

verloop van de wedstrijd. Als tienminutenlang elke zuivere kans (en het waren er veel voor E3!) resulteert 

in een onnauwkeurig schot, dat het mandje niet vindt, dan kan ik me voorstellen dat kopjes gaan hangen en 

het geloof verdwijnt. Alle spelers waren gezamenlijk tot acht keer toe dichtbij een doelpunt, maar geen wilde er in. Zelfs een duik-

val-en-glij-actie van David om de bal te veroveren, waarna hij vervolgens een vrijstaande Julia aanspeelde, leidde niet tot een puntje 

meer op het scorebord. En ook een fraaie aanval van Annelin, via Demi, naar David mondde uit in een puntloos resultaat. DES 

sprokkelde wel zijn puntjes bij elkaar: 1-3 in de 15e minuut (een fraaie doorloop, moet ik zeggen) en 1-4 in de 20e minuut. 

Geketend. Na de rust werd snel duidelijk dat het tweede kwart meer was dan slechts een minder momentje voor E3 in de wedstrijd. 

Er was sprake van een helling. Een helling naar beneden. Een spelerswisseling bij DES schroefde de verdedigende kwaliteiten van de 

tegenstander een stuk omhoog. Hoewel E3 meer dan voldoende balbezit had, lukte het de spelers bijna niet om goede aanvalskansen 

te creëren. DES verdedigde als een rots zijn korf. Alsof E3 in de boeien geslagen was, lukte het ze niet om een doorbraak te forceren. 

Toch wist Annelin het minieme kansje in de 29e minuut te verzilveren, en verdubbelde daarmee het aantal punten voor E3: 2-5. 

Overklast. Laat ik deze paragraaf over het vierde kwart positief beginnen en terug grijpen op de typering van het eerste kwart: 

gelijkwaardig. Want als beide teams in het laatste kwart hun puntenaantal weten te verdubbelen, dan is dat toch ook een soort van 

gelijkwaardig??? ;) In het laatste kwart was E3 er wel klaar mee. De fut was eruit, de pit was weg en de rek was ver te zoeken. De 2-6 

in de 34e minuut werd in de 36e minuut nog door Demi gepareerd met de 3-6, maar vervolgens was het voor DES prijsschieten: 

binnen een krappe 4 minuten was de 6 gegroeid naar 10. Het laatste doelpunt van de wedstrijd, van Demi, bracht de eindstand op 

4-10. 

E3, wat was er vandaag aan de hand??? Ik heb jullie echt wel zien strijden, zien gaan, maar het leek wel of de spaarstand was geacti-

veerd. Uiteraard is besparen een deugd, maar niet in de korfbalcompetitie. Thermostaat op 24 graden, lampen op volle sterkte en 

een tank vol met euro 95 (of diesel, in jullie geval), dat is het devies voor de veldcompetitie voorjaar. Jullie kunnen het en jullie hebben 

het. 

Demi, Cristina, Julia, Annelin en David: de zaalcompetitie 2014/2015 is voor jullie ten einde en we laten het achter ons. Vooropgesteld 

en laat dit duidelijk zijn!: jullie gehele kader is er ontzettend trots op hoe jullie dit zaalseizoen als E3 alle nieuwe uitdagingen het 

hoofd hebben weten te bieden en op een middenmootplek hebben weten te eindigen (of TOP moet nog rare fratsen weten uit te 

halen, dan worden jullie 6e i.p.v. 5e… maar ik verwacht het niet). Zo’n jong team, dat meteen de tweede klasse in de E-jeugd betreedt, 

en dan vet weerstand weet te bieden tegen de favorieten… echt klasse! Tegelijkertijd denk ik ook (en ik vermoed dat coach Sander 

het met me eens is): waarom genoegen nemen met “vet weerstand” als een “vette (of “net aan”, ook goed :D) overwinning” ook in 

het bereik ligt? 

Eind maart zal ik wederom over jullie verrichtingen schrijven, na de eerste wedstrijd in de veldvoorjaarscompetitie. Doe me een lol: 

speel overtuigend! Dat maakt het schrijven van een verslag een stuk eenvoudiger. :D 
 

ONDO F2 – Excelsior F1 

De F1 ging goed uit de startblokken. In het eerste kwart was het balbezit vooral voor Excelsior. Niettemin was het ONDO die het 

eerste doelpunt maakte, omdat de ballen bij Excelsior er maar niet in wilden. Gelukkig werd de stand weer snel gelijk getrokken door 

een doelpunt van Pieter. En toen ging de F1 er maar gelijk overheen met twee mooie doelpunten van Thijs. 

Het tweede kwart werd iets rommeliger, waarbij ONDO scherper begon dan Excelsior, en daarom ook al snel een doelpunt liet 

optekenen. Dit schudde Excelsior wakker en maakte de spelers weer strijdlustig. De bal ging over en weer met kansen voor beide 

partijen, maar lang zonder dat hij korf trof. Uiteindelijk lukte het Zoë om twee keer de mand te raken, en zo ging Excelsior met een 

5-2 voorsprong de rust in. 

Het derde kwart was het vooral ONDO wat de klok sloeg. ONDO stond in het begin natuurlijk met één speler meer, en met dit overtal 

had Excelsior overduidelijk moeite. Maar ook toen de super speler weer het veld uit moest na een doelpunt van ONDO bleef Excelsior 

het onderspit delven. In de verdediging waren ze vaak te laat bij de tegenstander. Aanvallend bereikten de ballen de medespelers 

niet. Zo kreeg ONDO volop de kans om de achterstand weg te werken, en die deden dat dan ook. Het was 5-5 na dit kwart. 
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Het laatste kwart was het dus erop of eronder. Het werd eronder, want ONDO hield de stijgende lijn 

vast, en Excelsior had daar geen goed antwoord op. Het spel werd te gejaagd, en de alertheid in de 

verdediging was niet voldoende. ONDO scoorde 5 mooie doelpunten. En de twee doelpunten van Eline waren 

er dus duidelijk niet genoeg. De zege was voor ONDO met een uitslag van 10-7. 

Er is wel hard gestreden door de F1, maar niet effectief. Een troost was de winst bij de strafworpen. De uitslag daarvan was 5-6. 

Niettemin stond er een klein uurtje later een vrolijke ploeg in showroom Auto Nassau, de nieuwe sponsor van de F1. Mocht de 

korfbalcarrière voor deze kids niet lukken, dan kunnen ze vast nog fotomodel worden. (zie elders in deze korfpraat). 

Tekst van Ans (moeder van Thijs), foto van Robert (vader Martin)  
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Opstellingen 

28 februari 2015 
team opstellingen reserves 

½ Vrij  

3 Vrij  

4 Vrij  

5 Vrij  

6 Vrij  

A1 Vrij  

A2 Vrij  

A3 Vrij  

B1 Vrij  

B2 Vrij  

B3 Vrij  

C1 Vrij  

C2 Chimene, Iris, Nathalie, Nadine, Nico, Rick Mark, Mark  Lucia (D1), Paul (D1) 

D1 Vrij  

E1 Vrij  

E2 Vrij  

E3 Vrij  

E4 Vrij  

F1 Vrij  

F2 Vrij  

F3 Vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

28 februari 2015 
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

C5A 4897 de Meervogels C4-Excelsior C2 11:45 13:00 Joris, Maarten de Veur, Zoetermeer Nathalie, Mark S, Rick & Nico 

 Sporthal is niet geopend!!! 

 C2 map meenemen na training 12 feb 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

Za. 07-03-2015 DHKD 21170 Refleks D1 – Fortuna/My Collections D1 10:15 Inkoop Micke Vrolijk De Schilp (sportpark Prinses Irene), Veld 1 

Za. 07-03-2015 C2G 21500 Fortuna/My Collections C2 – Avanti (P) C2 12:00 Inkoop Erik de Koning Fortuna-hal, Veld 1 

Za. 07-03-2015 A1E 17998 Refleks A1 – HKV/Ons Eibernest A1 12:50 KNKV Wouter le Comte Marimbahal, Rijswijk, Veld 1 

Za. 07-03-2015 R2O 15264 Oranje Nassau/Spirit 2 – Merwede 2 18:00 KNKV Jos van Velzen Westwijk, Westwijk 2 Oranje Nassau 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://zantmanglas.nl/
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Wedstrijden 
Trainingstijden 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag 

   Buitenhof  Kerkpolder  2/3 Hoornbloem Buitenhof  Buitenhof 

17.30-18.30    B2-C2    
 B2/C1* 

E1-E2-E3-E4 

18.00-19.00  
B3-D1 

F1-F2-F3 
    

F1-F2-F3 

E1-E2-E3-E4 

 
 

18.30-19.30    A2-C1  A3-B1   A1-A2 

19.00-20.00  S6-B1     
B2/C1* 

B3-C2 

 
 

19.30-20.30    S3-A1     S3-B1 

20.00-21.00       S6-Ouders   

20.30-22.00    S1-S2     S1-S2 

21.00-22.00       S4-S5   

 

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

woensdag  donderdag 

10 december 2014 C1  11 december 2014 B2 

17 december 2014 B2  18 december 2014 C1 

7 januari 2015 C1  8 januari 2015 B2 

14 januari 2015 B2  15 januari 2015 C1 

21 januari 2015 C1  22 januari 2015 B2 

28 januari 2015 B2  29 januari 2015 C1 

4 februari 2015 C1  5 februari 2015 B2 

11 februari 2015 B2  12 februari 2015 C1 

18 februari 2015 C1  19 februari 2015 B2 

4 maart 2015 B2  5 maart 2015 C1 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit datum activiteit 

27 februari Verenigingsevenement  9 mei  21+ feest Senioren  

6 maart Paasfeest Pupillen 14 mei Dubbelschiettoernooi 

8 maart Koplopers 22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 

9 t/m 14 maart Jantje Beton 29 mei Pinksterklaverjassen 

13 maart Kantinereservering 13 juni Verenigingsafsluitdag 

27 maart  Paasklaverjassen 13 juni Verenigingsfeest 

4 / 18 april Excelsiorfeest Junioren / Senioren 20 juni Schoolkorfbal 

24 april Koningsklaverjassen 22 augustus Excelsiortoernooi 

 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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