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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 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

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: Bart Hogeweg 

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 

 Montgomerylaan 196 

 2625 PT Delft 

ACCOMMODATIES  

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  

Redactiepraat 

Wat is al dat blauw op de cover van deze Korfpraat? 

Dat zijn de enthousiaste ouders (voor de gelegenheid met 

aanvulling van junioren-/jeugdspelers) die wekelijks genieten van de oudertraining! 

Afgelopen maandag speelden zij als “Excelsenioren” een oefenwedstrijd tegen het 

recreantenteam van Lynx. Een uitermate geslaagde avond valt hier te lezen. Uiter-

aard denk je nu als jeugdouder: dat wil ik ook! Nou, raad eens… dat kunnen we 

regelen! Geef je op voor de oudertraining voor komend veld-najaarseizoen. 

Na de zomervakantie gaat het korfballen bij C.K.V. Excelsior weer vrolijk verder. On-

geveer medio augustus zullen de trainingen weer langzaamaan beginnen (lees hier 

wanneer je voor het eerst op de training wordt verwacht). De trainingstijden voor 

het veldseizoen najaar staan verderop in de Korfpraat vermeld. 

Op 22 augustus vindt het jeugdtoernooi plaats. Omdat deze datum in de zomerva-

kantie valt, kan het zijn dat je er niet bij kunt zijn. Meld je ajb dan wel af bij contact-

adressen die hier staan vermeld. 

Er bestaat een grote kans dat jij hier genoemd wordt. De TC’s hebben je dan na-

melijk ingedeeld als scheidrechter bij het aspiranten- en pupillentoernooi. Kun je 

niet fluiten, meld je dan tijdig af! 

E1 had de eer om in het zwart-wit van Excelsior de allerlaatste wedstrijd van het 

seizoen te spelen, in de laatste ronde van het HKV/Ons Eibernest-jeugdtoernooi 

afgelopen zaterdag. E1 heeft zich meer dan staande gehouden, het verslag van de 

prestaties is hier opgetekend. 

De redactie van de Korfpraat heet Remon Nicolaas van harte welkom als nieuw lid. 

Succes, Remon, en bovenal… heel veel plezier bij Excelsior! 

Tot slot, 8 augustus beginnen we weer met wat oefenwedstrijden om voorbereid 

het nieuwe seizoen in te gaan. Het schema van het oefenprogramma vind je hiero. 

Volgende week alweer de laatste Korfpraat van dit seizoen. Volgende week maken 

we bekend wie de Korfpraat komend seizoen zal verzorgen. De redactie is altijd op 

zoek naar mederedacteuren, dus als je een beetje handig bent met Word en 1x in 

de 5/6 weken graag wilt bijdragen aan de vereniging, schroom dan niet om een 

mailtje te sturen aan dekorfpraat@ckv-excelsior.nl. Ideeën/tips voor aanvulling op 

de huidige Korfpraat? Zelfde e-mailadres! 

Veel leesplezier, 

De redactie 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bob.vanderleeden@ckv-excelsior.nl
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
Jullie_kunnen_allemaal#_
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ C.K .V .  Exce l s io r  wens t  j e  een  f i jne  

zomer (vakant ie ) !  

▪ De ouder t ra in ing  gaa t  komend 

se i zoen  ve rde r ,  gee f  je  op!  

▪ Sche ids rechte rscommiss ie  

▪ “ Ju l l i e  kunnen  a l l emaa l  kor fb a l len  

en  hoe…”  

▪ Asp i ranten -en-pup i l l en toernoo i  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen io ren  & jun io rensecre ta r i aa t  

▪ Jeugdsecre ta r i aa t  

Wedstr i jden  

▪ Wedst r i jdve rs lagen  

▪ Oefenprogramma ve ld  

Training  

▪ Tra in ings t i jden  ve ld  na jaar  

2015/2016  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i te i tenka lender  

 

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 Peter de Block 

 Juan Zondervan Pim Swinkels 

 Nathan op den Kelder 

Vormgeving: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: George de Ruiter 

SUPERVIS IE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Job 

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 

Praatjes en mededelingen 

C.K.V. Excelsior wenst je een 

fijne zomer(vakantie)!  

Het seizoen 2014/2015 zit er op! Tijd dus voor een wel verdiende korfbal-vakantie. 

C.K.V. Excelsior wenst je een fijne zomer(vakantie)! 

Het nieuwe seizoen begint in augustus. Bekijk in onderstaand overzicht wanneer jij 

weer voor het eerst moet trainen. 

Start trainingen seizoen 2015/2016  

1e selectie zaterdag 8 augustus 

Excelsior 3/4 maandag 10 augustus 20:00 

Excelsior 5 dinsdag 11 augustus 20:30 

Excelsior A1 dinsdag 11 augustus 19:00 

Excelsior A2 dinsdag 11 augustus 19:00 

Excelsior A3 dinsdag 11 augustus 19:30 

Excelsior B1 donderdag 20 augustus 19:00 

Excelsior B2 donderdag 20 augustus 19:00 

Excelsior B3 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior C1 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior D1 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior E1 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior E2 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior E3 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior E4 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior F1 donderdag 20 augustus 18:00 

Excelsior F2 donderdag 20 augustus 18:00 
 

De oudertraining gaat komend seizoen verder, 

geef je op! 

Alle ouders van de jeugd, opgelet: de oudertraining gaat in seizoen 2015/2016 

verder! De oudertraining is een in 2014 bedacht initiatief van de club om de ouders 

van de jeugd de kans te geven te ervaren wat hun kinderen elke trainings- en com-

petitiedag beleven. 

Tijdens de oudertraining word je op een gezellige manier ingewijd in alles wat er 

bij het geweldige korfbalspelletje komt kijken. Je leert de spelregels, de technieken, 

de tactieken en meest belangrijk, hoe je als team samenspeelt. Na een paar trainin-

gen zal je als ouder langs de lijn de wedstijd van je kind veel intenser beleven. En 

doordat je daarbij ook zelf aan het sporten bent, is de oudertraining ook voor jezelf 

een goede keuze.  

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

De trainingen worden gegeven door ervaren spelers en korfbalcoryfeeën van Excelsior met decennia-

lang korfbalervaring. Een deelseizoen (veld najaar/zaal/veld voorjaar) wordt afgesloten met een echte 

wedstrijd tegen een gelegenheidsteam van onze club of een recreantenteam van een andere club. Alles wat 

je tot dan hebt geleerd, kun je in praktijk brengen. En dat kan tot je eigen verrassing meer zijn dan je had gedacht. 

Gebruik het formulier op de site om je aan te melden voor de oudertraining veld najaar 2015. De training is op maandagavond 

van 20:00 tot 21:00. Nadat je je hebt opgegeven, is meedoen aan de oudertraining vrijblijvend, maar we gaan er wel vanuit dat je 

je participatie serieus neemt. 

Wil je een indruk krijgen van de oudertraining? Kijk dan op de site voor diverse verslagen over de oudertraining of lees verderop het 

verslag van de ouderoefenwedstrijd tegen Lynx van afgelopen maandag. 

Iedereen is van harte welkom, want hoe meer ouders, hoe leuker de training! 
 

Scheidsrechterscommissie 

Laten we gelijk beginnen met het goede nieuws!! Dit jaar hebben onze Excelsiorscheidsrechters op het veld 68 keer en in de zaal 73 

keer gefloten voor Excelsior op neutraal terrein! Wouter heeft ook 3 wedstrijden beoordeeld. Dit betekent dat Excelsior in zowel de 

zaal als op het veld een bonus zal gaan ontvangen! Er zijn 20 wedstrijden meer gefloten/beoordeeld als nodig was. Scheidsrechters, 

bedankt voor het fluiten van al deze wedstrijden! Zonder jullie inzet zou de vereniging volgend seizoen met puntenaftrek beginnen 

en een zeer hoge boete hebben moeten betalen. 

Zaterdag 29 augustus begint de competitie 2015-2016. Nu eerst genieten van de vakantie en dan kunnen wij weer fris beginnen met 

het fluiten in het nieuwe seizoen. 
 

“Jullie kunnen allemaal korfballen en hoe…”  

Wellicht is de kop hierboven een tikkie pretentieus om het verslag van de oefenwedstrijd van de 

oudertrainingouders tegen het recreantenteam van Lynx mee te beginnen. Behalve als je weet dat 

onze – intussen – vaste coach Linda ze heeft uitgesproken… dan moet er toch wel een kern van 

waarheid in zitten?  

Afgelopen maandag sloten we het oudertrainingsseizoen in stijl af. “Onze” Marco had het recre-

antenteam van Lynx uitgedaagd (op een vriendelijke manier) voor een oefenwedstrijd. In de weken 

voorafgaand lukte het ons om acht ouders (3d/5h) hiervoor warm te krijgen, mede doordat een 

aantal trainingdeelnemers geblesseerd is. Omdat we onze bezetting nogal karig vonden (lees: ons 

zorgen maakten of we 2x30 minuten wel vol zouden houden) gingen we op zoek naar versterking. 

Binnen no time hadden we Ans (komend seizoen S4), Linda (A3), Stephanie (B3) en Marijn (A3) 

geregeld, zodat we met een compleet extra vak konden doorwisselen. Het regelen van Linda als 

coach, Job als scheids en George als fotograaf om alles vast te leggen (zie Facebook) kostte on-

geveer drie appjes (“Hee, kan je?” “Ja, ik kan!” “ “). Zo makkelijk doen we dat bij Excelsior. 

De ouders waren ruim op tijd aanwezig om in hun mooie blauwe tenue in te schieten. Het inschie-

ten zag er in eerste instantie niet uit, als kippen zonder koppen probeerden ze de inschietoefeningen van eerst Elvira en daarna Linda 

in hun systeem te krijgen. Maar uiteindelijk zag je bijna geen verschil meer tussen het inschieten van de ouders en dat van de selectie 

. 

De wedstrijd… de uitslag 6-4 zegt in principe genoeg! De ouders verloren in het toernooi van afgelopen december nog van ditzelfde 

team van Lynx met 1-2, maar in deze wedstrijd werd meer dan duidelijk dat ze door de training een niveautje omhoog zijn gegaan. 

Met name in het samenspel hebben ze flinke stappen gemaakt! Voor de doorloop gaan, uitwijken, voor verdedigen onder de korf, 

roepen als verdediger onder de korf (“voor!”, “achter!”), de ouders waren duidelijk versie 2.0  

Coach (l) en organisator (r) 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/497-de-oudertraining-gaat-komend-seizoen-verder-geef-je-op
Jullie_kunnen_allemaal#_
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896405237105219&type=3&l=c2d683cea0
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Praatjes en mededelingen 

Na de wedstrijd verbroederden Excel-

sior en Lynx zich in de derde helft met 

elkaar met een drankje en een hapje. Het 

bleef nog gezellig tot ongeveer 22:30, daarna moesten we eraan 

geloven dat het gewoon een doordeweekse maandag was. Uit de 

appjes in de oudergroep later bleek dat iedereen een topavond had 

gehad, dat het echt de perfecte afsluiting van het oudertrainings-

seizoen was! 

Dat smaakt naar meer, en gelukkig worden we bediend: de ouder-

training gaat in seizoen 2015/2016 verder! Groepsversterking is zeer 

gewenst, dus bij dezen de oproep aan alle jeugdouders: doe mee 

en schrijf je in via het formulier op de site. De oudertrainingouders 

van afgelopen seizoen beamen volmondig: heel veel leukere dingen 

dan de oudertraining zijn er gewoon niet  

 
 

Aspiranten-en-pupillentoernooi 

Op 22 augustus organiseren wij voor de negende maal een aspiranten- en pupillentoernooi. Dit jaar wordt het toernooi weer eind 

augustus gehouden. Zaterdag 22 augustus is wel de laatste zaterdag van de schoolvakantie. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. Er worden rond de 235 wedstrijden gespeeld waarvan er 115 door andere 

verenigingen worden gefloten. We zullen daarom de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die niet coachen op het toer-

nooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam onderaan ziet staan en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in 

de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen regelen. Laat het dan niet aankomen op vrijdag 

21 augustus!!!! 

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2015-2016 gespeeld. 

De volgende verenigingen nemen deel aan het toernooi Excelsior (11 teams), DES (10 teams), DKC (4 teams), Merwede (15 teams), 

Valto (20 teams), ONDO (22 teams), KZ Danaïden (8 teams), Korbis (4 teams), Phoenix (7 teams), Fortuna (5 teams), Dijkvogels (8 

teams), ODO (1 team), Oranje Wit (2 teams) en Die Haghe (1 team). 

De volgende scheidsrechters hebben wij ingedeeld: 

Elke Reurings Willeke Alberts Linda vd Burgh Janna Buitenrust-Hettema 

Marieke Zelisse Robertjan Heemskerk Jos van Velzen Leonie vd Spek 

Sabine Nolet Ron Heemskerk Frido Kuijper Roxanne Hoekstra 

Bertjan Bron Lynn Heemskerk Lars Nieuwerf Cynthia Westerman 

Simon vd Berg Daan Arkesteijn Dirk van Leipsig (1 ronde) Dominique Verhagen 

Anne-Linde vd Pijl Dingeman Pel Maaike Westerman Hanna van Dam 

Renate van Vliet Maarten de Boer Hanna van Dam Lisa Juyn 

Micke Vrolijk Mart de Boo Noa Jorritsma (1 ronde) Koen Timmerman 

Simon Bolle Pim Swinkels Timo van Popering (1 ronde) Femke Rijpkema 

Piet Ekelmans Sander van Vliet Roy van Leusden Sanne Kleiborn 

Joris Timmerman Marloes van Egdom Bob vd Leeden  

Johan vd Bosch (vanaf 11:15) Florian Pijnacker Hordijk Annebertien Bontekoe  

Christiane Hogeweg Marilyn de Kruijff Erik de Koning  

  

Verbroedering wint het van elke strijd! 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/497-de-oudertraining-gaat-komend-seizoen-verder-geef-je-op
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Praatjes en mededelingen 

Als je niet kunt fluiten: dan kun je afbellen bij Nicole Buis [zie de e-mailuitgave voor haar telefoonnum-

mer] (vanaf 4 juli weer terug van vakantie) als jouw achternaam met een K t/m Z begint; begint jouw 

achternaam met een A t/m J dan kun je afbellen bij Erik [zie de e-mailuitgave voor zijn telefoonnummer]. Doe 

dat zo snel mogelijk als je niet kunt fluiten. Je mag ook mailen: Nicole nicolebuisvandenhooff@gmail.com en Erik edkoning@xs4all.nl  

Erik de Koning en Nicole Buis 
 

 

mailto:nicolebuisvandenhooff@gmail.com
mailto:edkoning@xs4all.nl
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Secretari(pr)aten 

Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat 

Afgelopen donderdag was de laatste training van het seizoen en afgelopen zaterdag werd deelgenomen door B1/B2 en E1 aan het 

HKV/OE toernooi. Het was schitterend weer en de dag vloog om. De B2 wist in de finale te winnen van Refleks B1 en won de beker!  
 

Trainers 

Wij zijn blij te kunnen melden dat de F1 een 2e trainer heeft, namelijk Caroline de moeder van Mara.  
 

Trainers gezocht 

Zoals je hieronder kunt zien, zijn wij nog op zoek naar een trainer voor E2. Ben jij die leuke trainer? Meld je bij l.heemskerk@live.nl 

of iemand anders van de jeugd TC (Erik de Koning, Vito, Lisanne of Okker). 

 

  trainer 1 telefoon trainer 2 telefoon 

B1 Jill 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Vito 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

B2 Danique Shera 

B3 Mario Stefan 

C1 Sander R.  

D1 Merit Fabian 

D2 Nynke  

E1 Jazz Okker 

E2 Sven ? 

E3 Robert Tjarko 

E4 Gina Sander de H. 

F1 Lisette Caroline 

F2 Charlotte Maarten 
 
 

Opstellingen B1/B2 

De definitieve opstellingen voor B1/B2 zullen in augustus worden bekend gemaakt. Op donderdag 20 augustus traint de B1/B2 als 

gezamenlijke groep. 
 

Contactouder per team 

Alle contactouders van afgelopen seizoen, van harte bedankt voor jullie bijdrage. Wij zijn voor het komende seizoen weer op zoek 

naar contactouders per ieder team. Wat houdt dat in? Wij publiceren de autorijders, maar verzoeken ouders ruilen zelf te regelen. 

Een contactouder houdt dit soort dingen in de gaten. Verder kan de contactouder zaken rondom het team signaleren en aangeven 

aan de trainers of TC. Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl, we zoeken voor ieder team 1 ouder.  
 

  

mailto:l.heemskerk@live.nl
mailto:l.heemskerk@live.nl
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Secretari(pr)aten 

Agenda 

donderdag 20 augustus: start trainingen B t/m F; tijden staan verderop in deze Korfpraat. 

zaterdag 22 augustus: Excelsior toernooi (voor alle B t/m F teams); iedereen aanwezig om 8:30. 

zaterdag 29 augustus: begin trainingen pinguïns/peuters van 11:00-12:00. 
 

Nieuwe leden 

Remon Nicolaas is lid geworden. Remon heeft afgelopen zaterdag met de B2 meegespeeld. 

Remon: veel plezier bij Excelsior!  
 

Excelsiortoernooi zaterdag 22 augustus 

Op 22 augustus wordt het jaarlijkse jeugdtoernooi gehouden bij Excelsior. Op dit toernooi 

spelen alle B t/m F teams 4 wedstrijden. Het toernooi begint om 9:00 (aanwezig om 8:30) en 

zal afgelopen zijn rond 13:15. Er doen 115 teams mee. 

Zaterdag 22 augustus is de laatste zaterdag van de zomervakantie. Als je nog op vakantie bent 

en je kunt niet spelen, meld je dan af bij Erik de Koning [zie de e-mailuitgave voor zijn tele-

foonnummer] (geldt voor B t/m F). Doe dit wel vóór 7 juli! Een vakantie komt vaak niet onver-

wachts. Laat het dus niet aankomen op vrijdag 21 augustus! 

Voor iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet, bedankt voor de medewerking en 

alvast een prettige vakantie. Volgende week komt er nog één Korfpraat uit en dat is de laatste 

van het seizoen. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior E1 op HKV/Ons Eibernest-toernooi 

Afgelopen zaterdag reisde E1 gezamenlijk met de B-selectie af naar Den Haag voor deelname aan het HKV/Ons Eibernest-toernooi. 

Voor de nieuwe E1, bestaande uit de spelers van E3 van seizoen 2014/2015 (Demi, Cristina, Julia, Annelin, David), aangevuld met Thijs 

(komend vanuit F1), en trainers/coaches Jazz en Okker (en een hele hoop ouders ) een mooi toetsmoment om te kijken waar E1 

zo’n 8/9 weken voor aanvang van het competitieseizoen ongeveer staat. En ze staan er helemaal niet slecht voor. Sterker nog, E1 

VIERt nu al een succesvol seizoen waarin ze FIER zullen strijden. 

E1 speelde op het toernooi tegen 1e klassers E-jeugd. Een behoorlijke stap voor vijf spelers met slechts 

1 jaar ervaring in de 2e klasse E-jeugd plus een speler uit de F-jeugd. Dat was dan ook meteen zichtbaar 

in het begin van de eerste wedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest E1. E1 moest echt even wennen aan het 

hogere tempo en het betere korfbal dan ze tot nu toe gewend waren. Binnen no time stonden ze met 

2-0 achter, maar na het wat onzekere begin, ging E1 steeds beter spelen. Na 2x10 minuten stond er 

mooie 4-4 als eindstand op het scorebord. 

In de tweede wedstrijd tegen Refleks E2 had E1 een vliegende start. De eerste 10 minuten liet E1 

heerlijk korfbal zien: snelheid, flitsende overnames, vanuit “de ruit” kansen creëren, echt genieten. 

Alleen leek het in de tweede 10 er een beetje op dat E1 net iets te vroeg gepiekt had. Desalniettemin 

werd ook deze wedstrijd afgesloten met een 4-4 eindstand. 

De daaropvolgende anderhalf uur rust in combinatie met het zonnetje dat flink begon te branden, liet 

E1 enigszins – zoals we dat met een deftig woord zeggen – inkakken. E1 begon erg slordig aan de 

wedstrijd tegen KVS E1 en het leek erop dat een nederlaag het beste resultaat zou zijn. Maar wederom 

wist E1 zich staande te houden tegen een eersteklasser. De scheids floot af bij een eindstand van 4-5 

in het nadeel van E1. Echter, na wat protest van het kader van E1, bijgevallen door een zeer sportief 

kader van KVS, werd de einduitslag gecorrigeerd naar – hoe kan het ook anders  – 4-4. 

De laatste wedstrijd vond jammer genoeg plaats tegen het uitermate sterke ONDO E1, de ploeg die 

tot dan toe alle wedstrijden had gewonnen in de poule. “Jammer genoeg” dient uitgelegd te worden 

als “had E1 ze maar wat eerder in het toernooi tegengekomen, toen ze nog fris en fruitig waren”. 

Ondanks de dopingkleurstoffen in de ijsjes die de E1-spelers voor deze wedstrijd hadden binnenge-

kregen, konden ze tegen ONDO (het Fortuna van het Westland, zoals een van de ouders ze geksche-

rend typeerde ) geen vuist meer maken. De koek was gewoon op. Tegen de 10 doelpunten van 

ONDO wist E1 er wel een paar te maken: je raadt het al, uitslag 10-4. 

ONDO won de poule, E1 eindigde met twee an-

dere teams met drie punten op een gedeelde 

tweede plaats. Voor een eerste krachtmeting in 

de 1e klasse E-jeugd is dat een resultaat om zeer 

trots op te zijn. Hoofd jeugd TC Linda ga met de 

volgende woorden een mooi startschot voor het 

volgende seizoen: “er valt nog heel wat te halen 

bij deze E1”. Een taak die aan Jazz en Okker zeer 

is toevertrouwd! 

E1 en alles eromheen wenst geheel Excelsior 

een hele fijne zomervakantie! 

 

Een primeur: de achterkant van E1!  

Demi neemt een strafworp. 

Papa Dik ziet het als een 

trotse knuffelbeer aan  

Cristina weet het al: “dit wordt 

voor E1 een tandje bijschakelen!” 
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Wedstrijden 
  

Oefenprogramma veld 

zaterdag 8 augustus 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior 1 - Excelsior 2  11.00  n.v.t. Kunstgras A trainingsdag n.v.t. 

donderdag 13 augustus 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Tempo 1 - Excelsior 1 18:30 20:15 Denise n.v.t. Alphen a/d Rijn regelt Nelleke 

Tempo 2 - Excelsior 2 18:30 20:15 Robbert n.v.t. Alphen a/d Rijn regelt Nelleke 

vr/za 14/15 augustus 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Trainingsweekend 14/8 & 15/8 Excelsior 1    n.v.t.   

Trainingsweekend 14/8 & 15/8 Excelsior 2    n.v.t.   

zaterdag 15 augustus 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Valto 3 - Excelsior 3 12:00 13:30 ?? n.v.t. De Lier kg 40x20  

ONDO A1 - Excelsior A1 15:45 17:00 Luuk, Nikki n.v.t. s-Gravenzande kg  

DES A2 - Excelsior A2 12:45 13:30  n.v.t. Biesland kg  

maandag 17 augustus 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Valto A1 - Excelsior A1 19:30 20:30 Luuk, Nikki  De Lier kg 40x20  

donderdag 20 augustus 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior 1 - VEO 1 19:00 19:45 Denise volgt Kunstgras A n.v.t. 

Excelsior 2 - VEO 2 19:00 21:00 Robbert volgt Kunstgras A n.v.t. 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Paal Centraal 1 - Excelsior 3 aw 19:00 19:45 Denise n.v.t. TU sportcentrum 40x20 eigen gelegenheid 

Paal Centraal 2 - Excelsior 4 aw 19:00 21:00 Robbert n.v.t. TU sportcentrum 40x20 eigen gelegenheid 

 

  

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

zaterdag 22 augustus 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior 4 - ONDO 5 13.00 14.00  volgt Kunstgras A n.v.t. 

Excelsior 5 - ONDO 6 14.30 15.30 Willeke volgt Kunstgras A n.v.t. 

Excelsior A3 - DES A3 16:00 17.00 Wesley, Erik, Nathan volgt Kunstgras A n.v.t. 

Excelsior B1 -   8:30 9:00 Jill, Vito  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 kg BIESLAND 

Excelsior B2 -   8:30 9:00 Shera, Danique  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 kg BIESLAND 

Excelsior B3 -   8:30 9:00 Mario, Stefan  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 gras BIESLAND 

Excelsior C1 -   8:30 9:00 Sander Rensen  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 gras BIESLAND 

Excelsior D1 -   8:30 9:00 Fabian, Merit, Nynke  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 gras BIESLAND 

Excelsior E1 -   8:30 9:00 Okker, Jazz  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 kg BIESLAND 

Excelsior E2 -   8:30 9:00 Sven  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 gras BIESLAND 

Excelsior E3 -   8:30 9:00 Robert, Tjarko  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 kg BIESLAND 

Excelsior E4 -   8:30 9:00 Gina, Sander  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 kg BIESLAND 

Excelsior F1 -   8:30 9:00 Lisette,   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 gras BIESLAND 

Excelsior F2 -   8:30 9:00 Maarten, Charlotte  EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI  VAN 9:00-13:30 gras BIESLAND 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Vriendenschaar 1 - Excelsior 1 13.30 16.00 Denise  Hardinxveld-Giessendam regelt Nelleke 

Vriendenschaar 2 - Excelsior 2 12.45 14.30 Robbert  Hardinxveld-Giessendam regelt Nelleke 

Pernix 3 - Excelsior 3 15.30 17.00 ??  Leiden  

DKC A2 - Excelsior A2 13.30 14.00   Delft Biesland eigen gelegenheid 

maandag 24 augustus 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Paal Centraal 3 - Excelsior 5 aw 19:00 19:30 Willeke n.v.t. TU sportcentrum 40x20 eigen gelegenheid 
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Training 

Training 

Trainingstijden veld najaar 2015/2016 

Vanaf donderdag 22 augustus 

 maandag dinsdag donderdag 

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

18.00-19.00   E1/2/3/4, F1/2  D1 D1, E1/2/3/4 B3, C1 F1/F2 

18.30-19.30    C1     

19.00-20.00     B1/B2  S3 B1/B2 

19.00-20.30   A1, A2   A1, A2   

19.30-20.30     A3, B3   A3 

20.00-20.30    POP 1e selectie     

20.00-21.30 S3        

20.00-21.00  Recreanten       

20.30-21.30    S5 S4  S5 S4 

20.30-22.00   S1/S2   S1/S2   

 

Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld). 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
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Kalenders en roosters 

Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

5 juli  Kantinereservering Lisette E 

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