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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. Afbellen op za-

terdag???: Bel dan af bij de dagdienst (tel.nr in het programma). 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

vacant 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

Junioren A scheidsrechters 

vacant 

Junioren A autorijders 

vacant 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

vacant 

Pupillen D, E, F spelers 

Linda Heemskerk 

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 

Als je, net zoals ik, de redacteur van de week, je 

zaterdag grotendeels op ‘t Veld doorbrengt, dan hoor 

en zie je nog eens wat.  

Je hoort bijvoorbeeld het gerucht dat onze korfbalburen, DES en DKC, mogelijk 

gaan fuseren. En dan hoor je dat iemand zich afvraagt of dat niet DES en Excelsior 

i.p.v. DKC moet zijn, omdat DKC als enige van de drie deelneemt aan de 

zondagcompetitie. Het ware verhaal: dat lees je hier. 

Je ziet een A1 winnen. Je ziet een E1 verliezen. Maar dat is kort door de bocht, winst 

en verlies hebben beiden een verhaal. Gelukkig hebben ook deze week een aantal 

bereidwillige verslaggevers (o.a. Pieter) het verhaal opgetekend, om met ons te 

delen. Dit geldt ook voor de uitwedstrijd van C1, Sandra heeft wederom de 

prestaties van het sterk-spelende C1 vertaald naar een fijn-te-lezen 

wedstrijdverslag. 

Het verslag van de wedstrijd van A2 is een primeur. Nog niet eerder, voor zover ik 

me kan herinneren, zagen we de verrichtingen van o.a. de Westermans en de 

kinderen van Ronald opgetekend in een wedstrijdverslag. SdH, dit heb je puik 

gedaan en de lach op mijn gezicht is oprecht. Wat mij betreft doe je dit vaker. 

Om bij de wedstrijden te blijven, je ziet zaterdag het tweede winnen, en met pijn in 

je Excelsior-hart het eerste verliezen. Over het eerste, je tekent op, zoals zaterdag 

gehoord aan een van de picknicktafels: Hard werkend ten onder. Laten we dat 

vooral positief inzien en meegeven aan het eerste: met blijvend hard werken 

verdien je uiteindelijk loon. 

Je hoort jezelf tegen dezen of genen zeggen: “Er schijnt een Excelsior marktplaats 

in wording te zijn”. Dezen of genen responderen met: “wat een ongelooflijk goed 

idee, ik heb een kast vol met te kleine kleding!” Je denkt bij jezelf: een goed ding! 

Met een smiley ! 

Over smiley gesproken, een smiley met een feesthoedje op voor Jazz! Happy sweet 

sixteen, girl!  

Tot slot, je hoort ook dingen die je eigenlijk niet wilt horen, want je wilt dat er geen 

aanleidingen op jouw vereniging zijn die dit bericht van de jeugd TC noodzakelijk 

maken. Linda stipt hier een enorm aandachtspunt aan, dat zeer serieus genomen 

dient te worden. De toekomst van onze vereniging ligt bij onze jeugd. Linda vraagt 

ons niets meer dan dat te koesteren en vanuit de potentie en participatie van de 

jeugd – en alles om de jeugd heen – de vereniging over 5 jaar naar een glorieus 

eeuwfeest te brengen. Met z’n allen. 

Je hoort wel eens wat op ‘t Veld. 

En Sten op de cover… die hoort helemaal niks en was gewoon lekker aan het 

korfballen tijdens het afgelopen dubbelschiettoernooi. Sten weet hoe het hoort. 

Veel nadenk- en leesplezier, 

Redactie de Korfpraat 

 

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
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ Medede l ing  van  he t  bes tuur  

▪ Exce l s i o r  mark tp laa t s  

▪ K lave r ja ssen  

Secretar i (pr)aten  

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

▪ Jeugdsecre ta r i aa t  

Wedstr i jden  

▪ Ui t s lagen  

▪ Wedst r i jdve rs lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche ids rechte rschema  

Training  

▪ Tra in ings t i jden  ve ld  na jaar  

▪ Ouder t ra in ing  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i te i tenka lender  

▪ Schoonmaakroos te r  
 

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 Nathan op den Kelder 

Lay-out: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Christian Almeida Rivera 

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, Willeke, Linda, Jos, Leen, Pieter, Sandra 

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 

Mededeling van het bestuur 

Aan alle leden van DES, DKC en Excelsior., 

Zoals jullie wellicht vernomen hebben heeft het AD een interview met DKC gepubli-

ceerd. In het interview staat “Wij zitten met drie korfbalverenigingen op 1 sportpark 

en met geen van de drie gaat het sportief en financieel echt goed”. Als gezamenlijke 

besturen van de korfbalclubs betreuren wij en distantiëren wij ons volledig van deze 

onjuiste en tendentieuze geformuleerde opgemaakte verslaglegging door de journa-

list van het AD. 

In het artikel wordt o.a. gezegd dat DKC met DES wil fuseren. DKC en DES hebben 

gesproken over een mogelijke samenwerking, net zo als DKC en Excelsior … en DES 

en Excelsior hebben gesproken over een mogelijke samenwerking. Deze samenwer-

king betreft het gezamenlijk inkopen van sportspullen, een afvalcontract waar ook de 

4e sportploeg op het park bij betrokken is en het gezamenlijk inkopen van de hore-

cabenodigdheden voor de kantines. 

Nu in de krant wordt gesproken over een mogelijke fusie, willen de gezamenlijke be-

sturen aan de leden melden dat er niet gesproken is over een mogelijke fusie. Het 

betreft een samenwerking zoals hierboven is gemeld. 

Wij willen nogmaals benadrukken, dat de onderlinge samenwerking binnen het 

sportpark zeer constructief is en waar de mogelijkheden er zijn wij elkaar prima kun-

nen vinden.  

Namens het bestuur van DES, DKC en Excelsior. 
 

Excelsior marktplaats 

Met de herfst in het zicht is het goed mogelijk dat je binnenkort van plan bent de 

stofkam door de kledingkast van je kind te halen. Of misschien heb je dat laatst al 

gedaan. En kwam je allerhande korfbalkledingstukken tegen die nu toch echt als 

“te klein” moeten worden aangemerkt. Veld-/zaalschoenen, rokjes, broekjes, shirts, 

sportsokken, trainingspakken, noem maar op. Uiteraard heb je als milieubewuste 

ouder alle kleding in een zak gedaan, met de bedoeling om deze binnenkort in een 

kledingverzamelbak te deponeren, maar ja… we weten beiden dat die zak over twee 

maanden nog steeds op zolder staat  

Een van onze leden heeft het idee geopperd om een “Excelsior marktplaats” in te 

richten. Een plek waar vraag-en-aanbod (binnen de vereniging) van nog goed te 

gebruiken kleding en schoeisel bij elkaar komen. Het idee is neergelegd bij het 

bestuur, en die juicht het toe. Het idee is neergelegd bij de webredactie – voor de 

benodigde digitale ondersteuning – en die gaat graag aan de slag. Het idee is ge-

toetst bij diverse leden (ouders) en die zijn helemaal enthousiast. 

De volgende stap is de verdere uitwerking van het idee. Een coördinatrice voor 

“Excelsior marktplaats” is reeds gevonden: Andrea Veraart, moeder van Julia (E1). 

Andrea zal de komende weken met de webredactie tot de (technische) invulling 

van de marktplaats komen. 

Dus… heb jij zo’n zak op zolder liggen? Laat ‘m dan nog even liggen  

Wordt vervolgd… 

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

Klaverjassen 

Vrijdag 18 september is het dan weer zover: er wordt weer geklaverjast. De toegang is 

gratis! Aan het einde van de avond ontvangt de winnaar van de avond een prijs. Er wordt 

ook altijd een verloting gehouden. De lootjes kosten € 0,25 per stuk. Er wordt 

vriendschappelijk gespeeld. 
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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 

Oproep aan de jeugdouders 

Wij, ouders (ik ben er zelf ook eentje, dus ik mag in de wij-vorm praten) hebben het allemaal druk. Dat beseffen wij ons (als technische 

staf) absoluut. Maar ook de trainers die voor jullie team staan, hebben het druk. Ook zij gaan naar school, eten soms nog even snel 

thuis tussendoor iets, komen naar het veld om training te geven en gaan daarna nog zelf trainen. En hebben, net als jullie kinderen, 

ook nog huiswerk. Maar 3 keer per week staan zij voor het team klaar. Wij (TC en ouders) vragen ook nogal wat van ze. Dat ze de 

kinderen én goed begeleiden in soms moeilijke situaties én ook nog leren te korfballen! Dat is een hele klus, die wij (als ouders) soms 

voor gewoon aannemen.  

Als trainer leer je enorm veel en dan niet alleen in de korfballende sfeer, maar vooral hoe om te gaan met kinderen en ouders 

daaromheen. Opstellingen maken, reserves zetten, een kind zit niet lekker in zijn/haar vel, hoe kunnen we die helpen, hoe maken we 

er een hecht team van, leren korfballen en verbeteren… En zo is er nog veel meer. En ik zie al mijn… excuus, ónze trainers daar keihard 

hun best voor doen, waarvoor enorme dank! 

Wat ik ook zie is dat wij, als ouders, makkelijk weten hoe dingen anders moeten (en zich er ook vol over uiten). En daar staan wij als 

club altijd voor open - behalve wanneer dat laatste enkel negatief gericht is.  

Maar, beste ouders, geef de trainers (en bij voorkeur ook de TC) ook wat ruimte en als je goeie suggesties heb. Spreek een trainer 

hier, onder het genot van een drankje, voor of na een training even over aan. Zo help je haar/hem wellicht ook. Dit kan altijd vanuit 

de suggestie “heb je er al eens aan gedacht om dit of dat te doen”. Wij horen iets te vaak “waarom doen jullie dit niet?”. En naast dat 

we dat betreuren, gaat dat ten koste van onze energie die met alle plezier liever in de kinderen wordt gestoken.  

Wij zouden graag het een en ander nogmaals met jullie willen afspreken:  

▪ Een team-Whatsapp-groep is natuurlijk een fantastisch middel om hele korte communicatielijnen met elkaar te hebben. Je team-

genoten en trainers weten meteen wanneer je verhinderd bent om te trainen, we kunnen elkaar eraan herinneren om de shirtjestas 

niet te vergeten, we doen verslag van een wedstrijd aan de thuisblijvers en gezellig keuvelen en babbelen is altijd leuk. Maar laten 

we alsjeblieft de Whatsapp-groep niet als een plek gebruiken om een ongenoegen te uiten. Ga ervan uit dat jouw ongenoegen 

na een gesprek met de coach of met de TC zal uitmonden in een oplossing, voor wat dan ook. 

▪ Als je je kind afmeldt voor een wedstrijd via de Whatsapp, zorg dan voor bevestiging dat de trainers dit hebben ontvangen. Bij 

twijfel, graag bellen met de trainer(s) (klinkt ouderwets, maar kan hoogst effectief zijn ). 

▪ Afbellen voor een training graag zo lang mogelijk van te voren (bij de wat hogere (sommige) teams zijn hier afspraken over 

gemaakt, bel je niet op tijd af, dan is er kans op een reservebeurt op zaterdag). 

▪ Kom op tijd naar je training, wees minimaal 15 minuten voor aanvang van je training aanwezig. Het trainingsmateriaal zetten we 

namelijk als team gezamenlijk op.  

▪ Bel niet zomaar af, trainers bereiden hun oefenstof voor (dat verwacht de TC ook van hun) en dan wil je ook zo compleet mogelijk 

trainen. 

▪ Je vertrekt met je team vanaf het veld naar een uitwedstrijd met z’n allen, tenzij in de Korfpraat anders staat vermeld. Ook dit zien 

wij als belangrijk groepsproces. Het kan wel eens voorkomen dat je op eigen gelegenheid gaat, maar omdat het ‘handiger’ is, 

vinden wij geen reden. 
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Secretari(pr)aten 

▪ Ben je het niet eens met welke beslissing van een trainer dan ook, bespreek dit in alle redelijkheid 

met een trainer zelf. Het is misschien verleidelijk om langs de lijn een medestander te zoeken en als 

collectief de aanval met de trainer op te zoeken, maar het aanvallen laten we liever aan de kinderen over. 

Vanuit het molentje. 

Zonder gekheid, niemand – met name de kinderen niet – is gebaat bij onrust en je mag er vanuit gaan dat er meerdere opties 

goed zijn. Daarbij zijn de trainers attent genoeg om jouw suggestie serieus in overweging te nemen, want ook zij kunnen niet 

alles bedenken (het zijn net mensen ). Er is een dunne scheidslijn tussen elkaar versterken en elkaar bekritiseren, toch vragen 

we de ouders met klem om aan de juiste kant van de lijn te staan (onder het motto “het is gemakkelijker aan de zijlijn” en dat is 

ook zo).  

Dank voor het lezen van deze mededeling. Aan de ouders met goede en leuke suggesties, jullie kunnen me altijd benaderen. Let wel, 

we zijn een verenging en dat houdt in “vrijwilligerswerk”, dus heb je een goede suggestie waar vervolgens werk uit voortkomt, 

schroom dan niet om je daar vervolgens voor aan te melden. Wij kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken. 

Laten wij: spelers, trainers/coaches, ouders en TC er met elkaar dit seizoen iets ongelooflijk moois van maken. 

Namens de jeugdzaken TC 

Linda Heemskerk 
 

Bericht voor B-jeugd 

Vanaf de B sta je opgesteld om schoon te maken (let even op het rooster wanneer je staat ingepland) en wellicht eens om een 

wedstrijd te fluiten. Dat kan best wel even lastig zijn dat fluiten, wat zijn de regels? Wanneer doe ik wat? Hoe zit dat met ouders langs 

de lijn? Et cetera. Wij, Excelsior, helpen je graag met het fluiten van een goede wedstrijd. Meld je als je hulp nodig hebt bij mij (Linda 

Heemskerk) en wij zorgen voor begeleiding/voorzien je in de regels.  
 

Afmelden voor een wedstrijd (voor D- t/m F-jeugd) 

Wij zijn nog op zoek naar iemand die de afschrijvingen voor de pupillen dit seizoen wil regelen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan 

even contact op met Linda Heemskerk.  
 

Trainers 

De E2 heeft er een 2e trainer bij, naast Sven is Daan Arkesteijn als trainer/coach gestart. Daan, welkom, we zijn heel blij dat je erbij 

bent.  
 

Contactouder per team 

Wij zoeken nog contactouders voor: 

D1, E2 & E4. 

Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl. We zoeken voor ieder team één ouder.  
 

E-teams 

Er is een enorme groei van leden bij de E-jeugd. Wat wij natuurlijk heel leuk vinden. Wij zijn bezig met de trainers van de E-jeugd om 

een goede modus te vinden voor de trainingen zelf, waar zowel ieder kind als individu, maar daarnaast ook als team de juiste aandacht 

krijgt.  

Daarnaast kan ik jullie vertellen dat wij hebben gekozen om GEEN extra E-team in de zaal te maken. Dat heeft ook te maken met dat 

wij al lange tijd op zoek zijn naar een persoon die de afmeldingen doet bij de D- t/m F-jeugd. Jammer genoeg is er een gebrek aan 

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

vrijwilligers, dus als u zich geroepen voelt… graag!) Nu regelen trainers dat zelf en indien nodig onder-

ling met andere teams. Als wij een extra team maken, wordt dit qua bezetting zo krap, dat we dat risico 

voor de zaal niet willen nemen.  

Wel zullen de trainers dan een goed roulatiesysteem moeten hanteren qua inval-/reservebeurten.  

Daarnaast werken wij ook aan een extra toernooitje in de zaal voor hun, zodat ze weer extra kunnen spelen.  
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Wedstrijden 

Uitslagen 

12 september 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

OKD 424 Excelsior 1 - De Meervogels 1 12 15  

R1G 3038 Excelsior 2 - De Meervogels 2 13 11  

R3T 4500 Excelsior 3 - Nieuwerkerk 5 13 11  

R4M 2935 Excelsior 4 - ODO 4 9 13  

A1F 6602 Excelsior A1 - Fortuna/My Collections A2 13 9  

B1L 8227 Excelsior B1 - Maassluis B1 9 10  

B3B 2872 Excelsior B2 - Avanti B3 6 10  

E1F 130 Excelsior E1 - ONDO E1 5 11 4   6 

E1L 104 Excelsior E3 - ONDO E4 0 12 2   3 

E3K 153 Excelsior E4 - ODO E2 3 13 2   3 

F1F 811 Excelsior F1 - ONDO F2 24 4 1   1 

F3E 1002 Excelsior F2 - VEO F2 8 3 0   3 

klasse nr wedstrijd Uitslag   

R6H 1432 ODO 6 - Excelsior 5 10 12  

A3A 2291 Dijkvogels A2 - Excelsior A2 7 9  

A5E 2374 Weidevogels A3 - Excelsior A3 6 14  

B5E 2870 ONDO B4 - Excelsior B3 6 5  

C5A 199 Die Haghe C2 - Excelsior C1 2 8  

D2D 3421 Phoenix D1 - Excelsior D1 7 2  

E3L 3263 Valto E8 - Excelsior E2 0 5 3   2 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Inmiddels hebben de meeste ploegen 3 competitieronden achter de rug, alleen Excelsior 3 

en 5 die in een poule van 7 teams zitten, staan pas op 2 wedstrijden. Uit de uitslagen en 

standen kunnen we al wel afleiden dat Excelsior 1 en 4 het dit veldseizoen erg moeilijk zullen 

krijgen, maar het is nog te vroeg om te speculeren of de andere 3 teams gaan strijden om 

de bovenste plek of zich zullen gaan handhaven in de middenmoot. 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 t/m 4 weer thuis, waarbij de wedstrijd van Excelsior 

3 op verzoek van Nieuwerkerk verschoven was van de ochtend naar eind van de dag / vroeg 

in de avond. Alleen Excelsior 5 speelde uit, in Maasland tegen ODO 6, en wel op natuurgras. 

Het 5e had daar een vliegende start, maar de 0-4 voorsprong was bij rust al weer omgezet 

in een 8-8 gelijke stand, waardoor de tweede helft nog een beetje spannend werd. Eindstand 

10-12. 

Excelsior 2 opende nu de rij seniorenwedstrijden tegen De Meervogels 2, hield de spanning 

er in de tweede helft nog even in maar wist heel beheerst de punten binnen te halen met een 13-11 overwinning.  

Excelsior 1 had het erg lastig tegen het felle De Meervogels 1, dat het daarmee het lengteoverwicht van Excelsior wist te compenseren. 

Dat leidde tot een 6-10 ruststand, waardoor Excelsior gedwongen werd tot een inhaalrace in de tweede helft. Dat lukte helaas niet, 

want De Meervogels bleef meescoren, en naar het einde toe werd het verschil niet kleiner maar de druk groter, waardoor fouten en 

gemiste kansen het spel van het eerste gingen bepalen. Helaas blijft Excelsior 1 nu na 3 wedstrijden op nul punten staan, want de 

eindstand was 12-15. 

 

 

 

 

 

 

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 

Hierna speelde Excelsior 4 tegen ODO 4 met deze week Lennart en Okker als invallers. De bezoekers 

waren niet veel sterker maar wisten door slimmigheidjes een paar extra strafworpen te versieren, en zo 

werd dit opnieuw een nederlaag met 9-13. 

Als laatste dus Excelsior 3 tegen Nieuwerkerk 5, met Jasper in zijn allereerste wedstrijd bij Excelsior in de basis. Beide ploegen waren 

zeer aan elkaar gewaagd, maar in de eerste helft wilden de doelpunten bij Excelsior maar niet vallen, waardoor het scorebord bij rust 

een kleine achterstand aangaf. In de tweede helft hield de verdediging stand en gingen de ballen er nu wel in, zodat de dag afgesloten 

kon worden met een prima 13-11 overwinning. 

Aanstaande zaterdag gaan Excelsior 1 en 2 naar Zeeland om in Middelburg tegen Swift 1 en 2 te trachten 4 punten mee naar Delft 

te nemen.  

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – Fortuna/Delta Logistiek A2 

Na twee wedstrijden en twee punten (nipt verlies thuis tegen Weidevogels A1 en winst uit bij Maassluis A1) stond vandaag de Delftse 

derby tegen Fortuna/DL A2 op het programma. Fortuna A2 voerde de ranglijst aan met twee gewonnen wedstrijden tegen Avanti A1 

en Valto A1. Excelsior A1 wilde zich in de top van de ranglijst nestelen en daarom moest er vandaag van Fortuna A2 worden gewon-

nen. 

In de voorbije week werd er zowel fysiek als mentaal flink aan het gestel getimmerd en verbouwd, met ook nog eens een gespreks-

sessie net voor de wedstrijd. Zou het helpen, of zou – net als zojuist bij Tom Dumoulin in de Vuelta – deze inspanningen en mentale 

focus de ploeg parten gaan spelen? U leest het in dit verslag. 

Beide teams kennen elkaar goed, door enige transfers heen en weer tussen beide verenigingen in de laatste jaren. Het zou een 

fanatieke maar zeer sportieve wedstrijd worden. Fortuna nam al snel een 0-2 voorsprong door twee afstandsschoten. Binnen 5 mi-

nuten hadden Okker (schot) en Char (doorloop) de stand weer gelijk getrokken. In het 2e Excelsioraanvalsvak waren het vooral de 

dames die de aanval zochten. Toch was het Tjarko die van ver Excelsior op voorsprong te zette (3-2), maar hij moest niet lang daarna 

na een luchtduel en een ongelukkige landing het veld verlaten. Jop – die er bij de B1 al een wedstrijd op had zitten – viel prima in, 

maar moest daarvoor in de tweede helft wel tot op het tandvlees gaan. De Excelsiorverdediging zag er in deze fase minder goed uit 

en moest behoorlijk wat kansjes toestaan. Zowel Fortuna als Excelsior bleken erg onzorgvuldig met kansen om te springen. De 

gelijkmaker door Fortuna kwam daarom via een strafworp op het scorebord: 3-3. 

In de fase tot de rust wist de Excelsiorverdediging solide de angel uit de Fortuna-aanval te halen. Door scores van Char (afstand) en 

Okker (strafworp) was het eerste gaatje van twee punten voorsprong daar: 5-3. Na weer een damesdoelpunt van Fortuna 5-4 (af-

stand), kon Jop ook in de A1 zijn trefzekerheid laten zien: 6-4. Toen brak weer een fase van vele opgelegde en gemiste kansen aan, 

aan zowel rood-witte als zwart-witte zijde. Net voor rust wist Excelsior via een mooie doorloop van Gina de stand dan toch naar 7-4 

te tillen. Een voor Excelsior mooie stand om de kleedkamers op te zoeken. 

Na de rust ging het om en om scorend weer verder: 8-4 Okker, 8-5 Fortuna (afstand), 9-5 Do (korte kans). Daarna stokte het in de 

Excelsioraanval en wist Fortuna via twee afstandsschoten weer terug te komen: 9-7. Nu was het zaak het geloof van Fortuna in een 

goede afloop direct in te dammen. Wat in een vergelijkbare situatie twee weken terug tegen Weidevogels niet lukte, lukte nu wel. 

Na eerst nog een gemiste strafworp, wist Excelsior daarna door prima aanvallen en via afstandsschoten van Do en Pim de 10-7 en 

11-7 te scoren. Met nog 7 minuten te spelen werd het maximale verschil gemaakt door Gina (schot): 12-7. De wedstrijd was toen 

gespeeld en de eindscore van 13-9 kwam door twee treffers van Fortuna en een vrije bal van Merit tot stand. Een verdiende over-

winning, die nog veel hoger uit had kunnen vallen als de vele vrije en korte kansen en strafworp ook nog eens benut waren geweest. 

Daarnaast gaf Excelsior ook redelijk wat kansen weg in de kleine ruimte die ook door Fortuna niet werden verzilverd. De beide coaches 

Nikki en Luuk zagen er ook uit alsof ze zelf in het veld hadden gestaan. Met belangrijke aanwijzingen hielden ze de ploeg in het 

goede spoor. Met een verdere verbetering in de passing in het verschiet, ziet het er naar uit dat dit weer een heel leuk seizoen voor 
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Excelsior A1 gaat worden. We draaien goed mee in de top en dat is voor de spelers/speelsters en toe-

schouwers een mooie positie om de komende wedstrijden te spelen en te bekijken! 

De volgende wedstrijd is tegen Avanti A1 uit, zij staan gelijk met ons, alleen 1 doelpuntje minder gescoord, 

13.00 uur te Pijnacker. Voor de Excelsiorsupporters een mooi fietstochtje door de Bieslandse polder. A1 veel succes!! 
 

Dijkvogels A2 - Excelsior A2 

Op de late zaterdagmiddag stond er voor de A2 een wedstrijd gepland. Vol goede moed vertrokken wij richting het altijd mooie 

Maasdijk, om later de punten mee te kunnen nemen naar Delft. De vorige ontmoeting tussen deze 2 teams eindigde in een 18-4 

winst in het voordeel van Excelsior. Ook geheel toepasselijk dat een aantal teamgenoten de tegenstander licht onderschatte. 

Met de volgende opstelling was J. van den Berg zeker van een overwinning. In de aanval: M. van Egdom, M. Westerman, S. van Vliet 

en S. de Vreede. In de verdediging: C. Westerman, H. van Dam, F. Mastenbroek en K. Timmerman. Ook de bank was goedgevuld met 

A. de Vreede, K. Verhagen, S. de Hoog, J. Been en de teamverzorger D. Arkesteijn. Hierbij gevoegd ook een aantal bezorgde moeders 

en geliefde relaties. 

Er zal nu een uitgebreid wedstrijdverslag volgen met hierin alles wat er in/om/tijdens de wedstrijd gebeurd is op/om het veld. 

0:00 Het fluitsignaal van de scheidsrechter klinkt. 

2:40 Koen is in de hitte van de strijd vergeten zijn veter goed vast te maken. Dit gebeurt nu alsnog. 

5:17 Marloes scoort het eerste doelpunt van de wedstrijd met een afstandschot. Dit brengt de stand op 0-1. 

5:33 Sven heeft de eer de eerste vrije bal van de wedstrijd te nemen, helaas raakt deze bal de korf niet en zijn we de bal kwijt. 

6:38 Het aanvalsvak speelt goed rond en zorgt via een mooie combinatie voor een tikbal. 

8:06 Koen onderschept de bal. 

8:55 Sven moet nog inkomen in de wedstrijd gezien zijn passing. 

11:01 Aan de kant van Dijkvogels gaat er een invaller warm lopen. 

11:18 Excelsior speelt goed rond en komt regelmatig aan kansen toe, helaas gaan deze er nog niet in. 

12:43 Ook de veter van de aanvoerster van Dijkvogels is los. Uit betrouwbare bronnen hoor ik dat zij ook tegen de boarding aan is 

gelopen, ze moeten duidelijk nog wennen aan het nieuwe complex. 

13:58 Goede coaching vanaf de bank van Excelsior, Job en de vrouw van de vader van Sven werken duidelijk goed samen als een 

team. 

14:31 Vrije kans voor Sander V, helaas stuitert deze uit de korf. 

15:09 Maaike scoort vanuit de tikbal de 0-2! 

15:31 Na dat Dijkvogels de bal heeft uitgenomen wordt deze meteen onderschept door de verdediging. 

16:22 Fabian aanvalt sterk in de 1 tegen 1. Dit bewijst hij door meteen te scoren. Dit brengt de stand op 0-3. 

16:23 Dijkvogels kan het niet meer aanzien en besluit te wisselen, waarschijnlijk uit angst om compleet weggespeeld te worden. 

19:38 Ondertussen op de bank: verschillende mensen houden een eet- en drinkpauze. 

20:16 Na een domme fout in de verdediging volgt een strafworp tegen. Gelukkig komt ook de bal niet in de buurt van de korf. 

22:11 Marloes onderschept de bal door op het goede moment uit te stappen voor haar dame, en voorkomt hiermee een doorloop. 

23:44 Mooie one-hander van Hanna, helaas gaat ook deze mis. Het blijkt maar weer dat Excelsior het hele seizoen moeite heeft met 

het afmaken van kansen. 

25:50 Cynthia komt door een fantastische actie helemaal vrij te staan voor een 2e kans, wat kunnen we toch genieten van deze 

dame. 

25:56 Maaike speelt zoals we haar kennen, agressief. Dit blijkt zeker uit de tackle die uitgevoerd wordt op haar dame. 

26:56 Mooie R-bal van Dijkvogels, zo zie je ze niet elke week. 

27:49 Sander V. kwam vandaag om 1 uur uit zijn bed, maar lijkt nog niet helemaal uitgerust te zijn. 

29:40 Ondertussen op de bank: Anouk de Vreede wordt voor * (red. mannelijk geslachtsorgaan) gezet door Luuk Janssen via Whats-

app. Goed bezig Luuk! 

31:05 Strafworp tegen, helaas deze keer wel raak. 1-3. 

32:18 Door een afstandsschot van Dijkvogels tegen Hanna komt Dijkvogels snel dichterbij. 2-3. 
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34:05 Fabian tikt de bal uit de handen van zijn teamgenoot over de zijlijn. 

34:36 Weer een strafworp tegen, dit brengt de stand vlak voor rust op 3-3. 

35:00 Sander H. geeft Anouk een corrigerende tik, waarschijnlijk was dit terecht. 

RUST 

De 2e helft gaat van start en wij zijn klaar om te scoren, want zeg nu zelf: 3 doelpunten is een beetje aan de lage kant. Vooral als je 

bedenkt dat sommige F-teams er al 26 scoren in 1 wedstrijd. 

37:27 De eerste kans van de 2e helft komt op de naam van Fabian. 

37:57 Ondertussen op de bank: Jikke neemt een lolly. 

38:02 Ondertussen op de bank: Anouk ook. 

38:33 Hanna scoort eenvoudig een doorloop, waardoor de stand op 3-4 komt. Hanna sprint naar de middenlijn van verbaasde 

blijdschap of een domme vergissing. 

39:23 Sven springt mooi en getimed onder de bal door. 

43:00 Ondertussen op de bank: Anouk en haar moeder zetten de discussie van vannacht nog even door. Er schijnt iets om 1 uur ‘s 

nachts te zijn gebeurd in Huize de Vreede. Voor meer details kunt u altijd terecht bij fam. de Vreede. 

44:02 Nog een wissel bij Dijkvogels, helaas is de naam niet helemaal duidelijk. Volgens meerdere mensen op de bank is het Sven-

Joost-Arie. 

44:34 Correctie: Het is Sven. 

45:50 Ondertussen naast het veld: Anouk en Sander H. gaan warmlopen, zal het tijd zijn voor een tactische wissel van de coach? 

47:25 Koen krijgt een strafworp en maakt deze zonder problemen af. Hij brengt de stand op 3-5. 

48:10 Cynthia viel op de grond door een tegenstander, volgens vele mensen zei zij een niet zo lief woordje tegen hem. 

50:40 Marloes scoort weer van afstand, van dichtbij of vanaf ergens ander. 3-6 wordt de stand. 

51:00 Job meldde dat het een doorloop was. Goed bezig, Marloes! 

54:28 Ondertussen tijdens het warmlopen: Anouk: ''Ik ben en blijf een vent''' 

55:14 Fabian laat een afstandsschot door, waardoor Dijkvogels weer terugkomt op 2 punten verschil. 

56:00 Sander (V)liet een afstandsschot door en Dijkvogels krijgt weer zicht op de overwinning. 

56:14 Cynthia wordt er uitgehaald voor Anouk. Cynthia, wat heb je weer een fantastische wedstrijd gespeeld. 

56:14 Ondertussen naast het veld: Sander is nog steeds bezig met een energieke warming-up. 

58:58 Terugkomend op minuut 48:10: Cynthia zegt het volgende: ''Volgens mij zei ik AUW'' Hieruit blijkt dat Anouk vooral hoort 

wat ze wil horen. 

60:00 Sander H. moet zijn wedstrijdshirt aandoen, waardoor de hele bank kan genieten dat hij geen shirt aan heeft. 

60:39 Sander H. wordt in het veld gebracht voor Koen. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, dat mag zeker gezegd worden. 

62:10 Fabian krijgt een strafworp mee, en scoort deze zoals gewoonlijk. 5-7. 

62:45 De coach van Dijkvogels lijkt zich op te winden over het spel van Dijkvogels. 

63:05 Anouk en Sander H. overleggen over een aanvalstactiek. 

63:45 Hanna wordt onderuit gehaald door een van de spelers van Dijkvogels. Helaas kan ze de wedstrijd niet verder vervolgen. 

63:45 Kayleigh Verhagen zal hierdoor haar debuut maken in de A2 van Excelsior. Wat een topper om nu al minuten te maken in 

de A2. 

63:45 Frustratie in het veld door de gemaakte overtreding van Dijkvogels. Vooral Sander H. lijkt zich op te winden. 

65:41 De overgooikunsten van Dijkvogels lijken nergens op, ze gooien de ballen achter elkaar in de handen van Excelsior. 

65:55 Sander V. brengt Excelsior weer op veilige afstand: 5-8. 

66:42 Sander H. verdedigt goed en zorgt dat de bal snel weer in de handen van Excelsior belandt. 

67:15 Ondertussen boven: er komt een donkere lucht aan. Hopelijk blijft het nog een paar minuten droog. 

68:12 Sven krijgt een korte kans, die helaas verdedigd blijkt te zijn. Hij levert heftig kritiek op de scheidsrechter. 

68:12 Ondertussen blijkt geen ander familielid van Sven hem te kennen; Anouk: ''Dat is niet mijn broer'', moeder: ''Dat is niet mijn 

zoon''. 
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68:24 De dame van Anouk schiet geheel per ongeluk de bal in Sven zijn mannelijkheid. Hierdoor ver-

liest Anouk heel even haar zelfbeheersing en blijkt toch dat ze familie is van Sven. 

69:35 Dijkvogels krijgt in de laatste minuut nog een vrije bal mee, waardoor de stand op 7-9 wordt ge-

bracht. 

70:00 Eindstand: 7-9 

70:00+1 Commentaar van Sven: ''De bal kwam in mijn maag, niet in mijn mannelijkheid'' 

Excelsior kan haar eerste overwinning gaan vieren. Deze hardbevochten punten kunnen mee worden genomen naar Delft. Ook zal 

deze wedstrijd nog enige tijd in onze herinnering blijven, mede dankzij dit verslag. In de auto's wordt er nog nagepraat over de 

wedstrijd. Wij hebben niet ons beste spel laten zien, maar hebben toch de overwinning behaald. Bij de volgende wedstrijd zullen 

wij ons beste spel spelen en laten zien dat we dan ook kunnen winnen. 

Bedankt publiek, reserves, spelers, coach en scheidsrechter! Dag vriendjes en vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer! 
 

Die Haghe C2 – Excelsior C1 

Zaterdag 12 september moest C1 alweer de derde wedstrijd van dit seizoen spelen. Helaas zonder Liekke en Sidney, die beiden 

verhinderd waren en zonder Mark J. die een aantal weken geblesseerd is. Mark J. was wel mee als mental support voor het team, 

leuk! 

Op tijd vertrokken naar Den Haag, maar met een A13 die afgesloten is en een omleidingsroute die via Den Haag loopt, duurde de 

reis toch wat langer dan gepland. Iedereen was echter op tijd en na wat inschieten, inlopen en tactische aanwijzingen door de coaches 

begon de wedstrijd op tijd (10.30 uur). In de eerste aanval stonden Isa, Dieuwke, Nico en Paul en in de eerste verdediging stonden 

Linsey, Lucía, Nico en Mark S. Excelsior begon voortvarend, maar had deze keer een beduidend betere tegenstander dan de vorige 

twee wedstrijden. Toch, zo ongeveer in de derde minuut een kans voor Paul (vrij voor doel) en 0-1 voor de C1. Enige minuten later, 

nadat Die Haghe behoorlijk wat kansen had laten liggen, werd de 0-2 gescoord door Isa die vrij onder de korf stond. En vrij vlot 

daarna het eerste doelpunt van dit seizoen door Mark S., 0-3 voor de C1. Wederom veel kansen voor de tegenstander, maar voor 

hen de pech dat de bal er niet in wilde gaan, waardoor Lucía zorgde voor 0-4. Dat zag er toch goed uit voor de C1! Toen een prachtig 

afstandsschot van Die Haghe en de stand werd 1-4. Vanaf dat moment leek het er op dat de C1 zijn concentratie wat verloor, waardoor 

er, net als vorige week, veel kansen werden gemist en veel kansen werden weggegeven (gelukkig voor de C1 zonder gevolgen). 25 

Minuten na het startsignaal klonk het rustsignaal en dat was voor de C1 niet nadelig. 

Na limonade, water en aanmoedigende woorden door de coaches, werd vol goede moed begonnen aan de tweede helft. Vrij snel 

lukte het Nico om de 1-5 te scoren. Toen kwamen veel kansen voor Die Haghe, maar wederom lukte het hen niet de bal door de korf 

te krijgen. Een kans voor Rick en 1-6 voor de C1. Eindelijk lukte het de tegenstander een prachtige doorloop te maken, wat de stand 

op 2-6 bracht. Toen kwam, wat de schrijfster betreft, het mooiste doelpunt van de wedstrijd: een prachtige combinatie tussen Paul 

en Isa (uit het korfbalboekje) leverde het zevende doelpunt (door Isa) voor de C1 op. Net voor het einde van de wedstrijd wist Isa 

door middel van een doorloop de eindstand op 2-8 te brengen. 

De C1 groeit per week als je naar de wedstrijden kijkt, ook nu was het een aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken: het positiespel 

gaat steeds beter en wat leuk is, iedere speler wordt betrokken bij het spel! 

Dank aan de spelers, wat hebben jullie een goede wedstrijd gespeeld (met af en toe wat geluk) en voor het eerst zag ik wat tekenen 

van vermoeidheid! Dank ook aan de coaches voor hun positieve begeleiding en dank aan de chauffeurs Mark, Annemieke en Patricia, 

fijn dat jullie er bij waren! 

Zaterdag a.s. speelt de C1 wederom tegen Die Haghe, maar dan thuis om 9.30 uur op het hoofdveld. Komt allen de C1 aanmoedigen! 
 

Excelsior E1 – ONDO E1 

Met een matige prestatie in de benen (en in de koppies) van een week geleden tegen Phoenix en het vooruitzicht deze zaterdag op 

een zware wedstrijd tegen de Woeste Westlanders, oftewel ONDO E1, begon E1 een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aan de 

grootste uitdaging van vandaag: ervoor zorgen dat E1 de komende 40 minuten vanuit eigen kracht en met geloof in zichzelf de 
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krachtmeting met ONDO zou aangaan. Om dit te bewerkstelligen onttrokken coaches en spelers zich 

van het toegestroomde publiek, om in een achterkamertje een serieuze voorbespreking te houden. Wat 

er precies over tafel is gegaan, weten uiteraard alleen de coaches en de spelers, maar gezien het algehele 

wedstrijdbeeld heeft zowel deze voorbespreking als de twee trainingen afgelopen week E1 heel veel goeds gebracht. 

De eerste helft werden Demi, Cristina, Annelin en Thijs in het veld in stelling gebracht, met Julia en David langs de lijn. Wat me direct 

opviel, is dat de bankzitters veel meer dan voorheen oog hadden voor de wedstrijd en de prestaties van hun teamgenoten. Wellicht 

begint het langzaam door te dringen dat als je langs de kant begint, je een ontzettend groot voordeel hebt: je kunt 20 minuten lang 

in alle rust de sterke en zwakke punten van de tegenstander analyseren en daar je voordeel mee doen wanneer jij in de wedstrijd 

komt. Gaat je tegenstander vaak op snelheid voor de doorloop, dan verdedig je op afstand. Schiet je tegenstander heel makkelijk 

van afstand, dan verdedig je kort. En ook zo kun je door goed naar de wedstrijd te kijken de basis van je aanvalsstrategie alvast 

bepalen. 

In de eerste paar minuten van de wedstrijd zag ik in vergelijking met de week ervoor een andere E1: een E1 die een gedegen samen-

spel toonde en aanvallen probeerde op te zetten vanuit de ruit. Rustig en beheerst. In de 4e minuut was het Demi die bijna de stand 

naar 1-1 gelijk wist te trekken, maar helaas ging haar schot er niet in. De drie doelpunten van ONDO in de volgende 3 minuten 

maakte helaas wel duidelijk dat het inderdaad vandaag een moeilijk bevochten wedstrijd zou worden: ONDO, en dan met name de 

dame die de directe tegenstander van Demi was, scoorde ontzettend makkelijk. Demi weerde zich kranig tegen haar dame, maar als 

jouw tegenstander zowel een ijzersterk afstandsschot heeft als op snelheid voor de doorloop gaat, tja, dan is dat is niet makkelijk te 

verdedigen. Ondanks de 0-4 stand vlak voor het einde van het eerste kwartbedrijf kon er een eerste voorzichtige conclusie worden 

getrokken: dit was een betere E1 dan de week ervoor. En het doelpunt van Demi in de 9e minuut bevestigde dat. 1-4 na 10 minuten. 

Over het tweede kwartbedrijf wil ik kort zijn: zo snel mogelijk vergeten. Hoewel E1 in de 12e minuut goed begon met de 2-4 van Thijs 

kenmerkte deze fase van de wedstrijd zich door slordig spel van E1. Het onnodige balverlies door onzorgvuldig gooien, verkeerde 

plaatsing en zelfs ongeïnspireerd vangen was af en toe pijnlijk om te zien. Van het sterke begin in het eerste kwartbedrijf was weinig 

over en het initiatief lag dan ook volledig bij ONDO. Dit verzilverde ONDO met 3 doelpunten, achteraf gezien een zeer milde afstraf-

fing. Ruststand 2-7. 

Na wederom een ferme teambespreking en het inbrengen van Julia en David als nieuwe impuls (ter vervanging van Cristina en 

Annelin) begon E1 aan de tweede helft. Zoals ik vaker heb geconstateerd is het derde kwart over het algemeen het minst interessant, 

en zo ook dit derde kwartbedrijf. De enorme vuist van ONDO in de eerste helft ontspande zich een beetje gezien de ruime voorsprong 

en E1 was voornamelijk bezig met het niet verder laten oplopen van de achterstand. Er viel dan ook slechts één doelpunt, aan de 

zijde van ONDO: 2-8. Omdat de wedstrijd zich in kalm vaarwater bevond, had ik tijd om het volgende op te tekenen: het lijkt wel of 

E1 te vaak de volgende driekwartsmaat cadans aanhoudt: gooien/schieten – momentje rust – weer korfballen. In plaats van de be-

doelde tweekwartsmaat: gooien/schieten – direct weer korfballen. Als je naar een aangever gooit, ren je direct achter je bal aan, want 

wellicht vloeit er een doorloopkans uit. Je kijkt dus niet eerst of je aangooi wel aankomt bij de aangever, nee, je loopt direct in en als 

je tegenstander in verdedigende positie meegaat, dan wijk je vervolgens uit (pizzapunt) voor een eventuele afstandsschotpositie. Bij 

een schot op de korf van een medespeler kijk je niet eerst of de bal erin gaat. Nee, je claimt meteen je afvangpositie om voor de 

rebound te gaan (ennuh E1… spring eens een keer bij afvangen, dan ben je echt eerder bij de bal :D). 

In het laatste kwartbedrijf was de vermoeidheid van E1 duidelijk zichtbaar en enige hoop op een “leukere” score werd binnen 3 

minuten de grond in geboord: 2-11. Desondanks wist E1 zich te herpakken en vonden Julia in de 35e minuut en Demi in de 39e 

minuut ook de mand. Eindstand: 4-11. 

Laten we eens een streep trekken en eronder kijken. E1 begon goed aan de wedstrijd, ondanks de eerste snelle doelpunten van de 

tegenstander. Het middenbedrijf kon echt wel beter, onnodig balverlies mag een keer gebeuren, maar niet keer-op-keer-op-keer. In 

het slotbedrijf liet E1 zien dat ze veerkrachtig is en na een uitputtende strijd en op forse achterstand nog steeds in staat is om wat 

terug te doen. Ik kan niets anders concluderen dan dat E1 in een groeiproces zit. Het was al veel beter dan vorige week en hopelijk 

zet deze tendens zich voort. De komende trainingen als ook de yes-we-can!-coaching zijn daarin cruciaal. Volgende week speelt E1 

wederom tegen ONDO E1, maar dan op Westlandse gronden. We gaan zoals altijd uit van de winst, maar een kleiner verlies zou al 

een winst op zich zijn. 
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Opstellingen 

19 september 2015 

team opstelling reserve 

1/2 
Elke, Jill, Kelly, Leanne, Lisanne, Margot, Sabine, Sharmaine, Shera, Simone 

Bert-Jan, Dannie, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Wesley T, Wouter K 

 

 

3 
Danique, Joyce, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Vito, Wouter C. 

 

 

4 
Annelinde, Annebertien, Ans, Christiane, Rachelle 

Bob, Erik de K., Mario, Luuk 

 

Joris?, heer A1/A2 

5 
Janna, Leonie, Marit, Nynke, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Wesley 

 

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

Fabian, Koen, Sander H., Sander V., Sven, Daan (voorlopig geblesseerd) 

 

 

A3 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne 

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin  

 

 

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke, 

Arjan, Jasper, Reinier, Remon, Wesley, Wouter 

 

B3 
Fleur, Iris, Nadine, Nathalie, Özlem, Robin, Stefanie, Veerle, Chimene 

Rik, Daan 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucía, Liekke 

Mark, Nico, Rick, Paul, Sydney 

 

D1 
Aniek, Eva, Inger, Lindsey, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Thom, Johua, Roy 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan, Cas 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Britt, Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

 

F2 
Elize, Milou, Fara 

Tijn, Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden 
 

Programma 

19 september 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R6H 1520 Excelsior 5 - Velocitas 5 12:30 13:30 Willeke Piet Ekelmans 1aK60 Wouter Kamps telnr in e-mailuitgave 

A5E 2480 Excelsior A3 - Weidevogels A3 14:30 15:30 Wesley, Erik, Nathan Job v.d. Berg 1aK60   

B5E 2958 Excelsior B3 - ONDO B4 11:15 12:00 Mario, Stefan Joris Timmerman 1bK40   

C5A 3381 Excelsior C1 - Die Haghe C2 8:45 9:30 Sander, Wouter Maarten de Boer 1bK40   

D2D 3466 Excelsior D1 - Phoenix D1 10:00 10:30 Merit, Fabian, Nynke Mart de Boo 1bK40   

E3L 3609 Excelsior E2 - Valto E8 11:00 11:30 Sven Roxanne Hoekstra 2K40   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie veld autorijders (ouders van) 

OKD 1368 Swift 1 - Excelsior 1 12:15 15:30 Denise Sportpark De Sprong, Middelburg 2cK40 regelt Nelleke 

R1G 4680 Swift 2 - Excelsior 2 11:15 14:00 Robbert Sportpark De Sprong, Middelburg 2cK40 regelt Nikki 

R3T 3138 Korbatjo 2 - Excelsior 3 13:00 14:00 ?? Sportv. H.Parkhurstweg, Oud-Beijerland 1G regelt Marilyn 

R4M 4630 Valto 4 - Excelsior 4 14:00 15:30   Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 Erik, Bob, Christiane 

A1F 7238 Avanti A1 - Excelsior A1 11:30 13:00 Luuk, Nikki Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 Maarten, Mart, Okker 

B1L 8257 Maassluis B1 - Excelsior B1 9:45 11:00 Jill, Vito Wipperspark, Maassluis 2bK40 Jazz, Myrte, Noa 

B3B 2812 Avanti B3 - Excelsior B2 9:15 10:15 Shera, Danique Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 Jasper, Arjen, Wouter 

E1F 3170 ONDO E1 - Excelsior E1 11:00 12:00 trainers regelen zelf vervanging Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 3G David, Demi  

E1L 54 ONDO E4 - Excelsior E3 10:00 11:00 Tjarko? & Robert Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 3G Eline, Martin 

E3K 3580 ODO E2 - Excelsior E4 9:30 10:30 Gina & Sander Sportpark De Commandeur, Maasland 2G Britt, Maud 

F1F 524 ONDO F2 - Excelsior F1 9:00 10:00 Lisette & Carolien Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 3G Mara, Lars  

F3E 734 HKV/Ons Eibernest F2 - Excelsior F2 9:30 10:30 Charlotte & Maarten Sportc. HKV/Ons Eibernest, Den Haag 2bK24 Sophie, Tijn 

                  

barrooster   kunstgras B   index veld Biesland 

09:00 11:30 Marco vd Linden, Sandra (Mark C1, Paul C1), ouder Maya (E2)   11:00 DES E1   1aK60, 1bK40: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 Silvia (Nadine B3), Liesbeth (Chiméne B3, Roy D1), ouder Inger (D1)   12:00 DES E2   2K40: B-veld (voor palenhok)  

14:00 16:45 Carolien   13:30 DKC F1   type veld uit 

16:45 19:30 2x Excelsior A3       K: Kunstgras; G: Gras 

 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 19-09-2015 DHKE 9108 Fortuna/Delta Logistiek D1 - KVS/Maritiem D1 11:45 Inkoop Erik de Koning Sportpark Kruithuisweg-Oost, 1bK40 

za. 19-09-2015 C2K 8871 DES (D) C1 - KCC C2 12:00 Inkoop Jos van Velzen Sportpark Biesland, 5bK40 (des) 

za. 19-09-2015 A1E 7259 Refleks A1 - Die Haghe A1 15:30 KNKV Jos van Velzen Sportpark Prinses Irene, 1aK60 

zo. 20-09-2015 R2N 4683 Juliana 2 - Fortuna/Delta Logistiek 4 13:00 KNKV Wouter le Comte Gem. sportpark, 1G 

 

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

Trainingstijden veld najaar 

 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. 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 14 september Omar 

maandag 21 september Denise 

maandag 28 september Henk 

maandag 5 oktober Shera & Joyce 

maandag 12 oktober Wouter 

maandag 19 oktober Reinier 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

18 september Klaverjassen 

27 september Reservering kantine 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster 

18 september 2015   25 september 2015   2 oktober 2015   9 oktober 2015 

Nynke Sevinga   Jesse Ekelmans   Christiane Hogeweg   Job van den Berg 

Anouk de Vreede   Roy van Leusden   Ans van Doormaal   Sabine Nolet 

Mart de Boo   Maaike Westerman   Robin de Roo   Wesley Toet  

Leonie van der Spek   Josanne van der Spek   Tjarko van Batenburg   Rachelle Janssen 

Stephanie Dijkgraaf   Fleur van dr Burgh   Wesley Nolet   Sven de Vreede 

Daan Timmerman   Marijn Muller   Pim Swinkels   Wesley Timp 

Dingeman Pel   Geeske van Batenburg   Timo van Poppering   Linda van der Burgh 

              

16 oktober 2015   23 oktober 2015   30 oktober 2015    

Dannie Hoogeveen   Joyce Dijkgraaf   Elke Reurings    

Lisanne Halbe   Simon Bolle   Marloes van Egdom    

Bertjan Bron   Shera Desaunois   Kayleigh Verhagen    

Jesse Dirkzwager   Sander van Vliet   Simon van den Berg    

Dirk van Leipsig   Annelinde van der Pijl   Reinier Koole    

Arjan Pel   Wouter de Boer   Maarten de Boer    

Sander Rensen   Jasper Koops   Marvin Batenburg    

       

Regels schoonmaken:    

 Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerstgenoemde moet voor een sleutel zorgen. 

 Afbellen kan niet; je moet zelf ruilen. 

 De eerstgenoemde noteert ook de namen van alle opgekomen schoonmakers. 

 De eerstgenoemde is ook eindverantwoordelijke. 

 Als eerstgenoemde ruilt met iemand, dient hij/zij dit door te geven aan de Korfpraat (korfpraat@ckv-excelsior.nl) 

 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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