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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 

Senioren scheidsrechters 

vacant 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

Junioren A scheidsrechters 

vacant 

Junioren A autorijders 

vacant 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Zie  e-mal versie voor te-

lefoon nummers. 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

vacant 

Pupillen D, E, F spelers 

Thijs Arkesteijn* 

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 

 

Het was weer een leuk en vol korfbalweekend. Een 

zaterdag met twee gezichten, in de ochtend hoosbuien en in 

de middag een voorzichtig zonnetje. In deze Korfpraat kun je ondermeer lezen: 

- Programma 

- Opstellingen 

- Uitslagen 

- Wedstrijdverslagen A1, C1, E3 en F1  

- Grote Clubactie 

 

Veel leesplezier, 

Redactie de Korfpraat 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Pingu ïn s  en  peute r s  wee r  van  s ta r t  

▪ Bal lonnenwedst r i j d  

▪ Kampioenswedst r i j d  C1  

▪ De Gr ote  C lub  Act ie  i s  van  s ta r t  

gegaan!  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ior en  &  jun io rens ecret a r iaat  

▪ Jeugdse creta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i j dve r s lagen  

▪ Opste l l in gen  

▪ Prog ramma  

▪ Sche ids r echter schema  

Tra in ing  

▪ Tra in in gst i j den  ve ld  na jaa r  

▪ Oudert r a in ing  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i ten ka lender  

▪ Schoonmaakroost er  

 

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: Frido Kuijper 

SUPERVISIE  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 UITGAV E 

Erik, Willeke, Linda, Gerrie, Sandra, Nicole, Pieter, Bart, 

Jos, Leen 

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 

 

Pinguïns en peuters weer van 

start 

De Pinguïns en de peuters zijn ook weer van start gegaan. We trainen elke zater-

dag van 11 tot 12 uur. Afgelopen zaterdag waren er 6 kindjes die mee aan het 

trainen waren. 

Iedereen tussen de 2 en 6 jaar is van harte welkom. Samen met de trainers spelen 

we een heel veel leuke spelletjes waarbij we bezig zijn met een korf en een bal. 

 

Dus heb je nog een broertje, zusje, neefje, nichtje, buurjongetje of buurmeisje en 

zijn zij tussen de 2 en 6 jaar neem ze dan een keer mee naar 't Veld en laat ze 

kennis maken met korfbal.  Voor of na de training kunnen ze jou dan komen aan-

moedigen bij je eigen wedstrijd. 

 

Wil je meer informatie dan kan je bij mij terecht: 

Nicole Buis: nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Tot zaterdag om 11.00 uur op 't Veld. 

 

 

Ballonnenwedstri jd 
Zaterdag 29 augustus is er een ballonnenwedstrijd gehouden tijdens het jubileum 

feest. Op dit moment heb ik helaas nog geen kaartjes terug gekregen. Ik hoop dat 

er nog een kaartje volgt om diegene een mooie prijs te geven. 

Ik hou jullie op de hoogte. 

 

Kampioenswedstri jd C1  

Zaterdag 26 September speelt C1 thuis, om 11:00 uur een wedstrijd waarbij ze 

met winst of gelijkspel kampioen kunnen worden. Komen jullie de spelers aan-

moedigen. 
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Praatjes en mededelingen 

De Grote Club Actie is van start gegaan!  

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is weer gestart! Afgelopen zaterdag zijn de inschrijfboekjes 

uitgedeeld aan de aspiranten en pupillen teams. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen. Hieronder een kleine uit-

leg.   

Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,- per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. Met De Grote 

Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit jaar.   

Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten verkoopt je maar 1 

keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer in. Het totaalbedrag wordt dan automa-

tisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnummer(s). Dit betekent ook dat de kinderen (gelukkig) niet 

meer met contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten om het geld te innen. Veel veiliger dus. Nog even kort 

op een rijtje:  

- Je hoeft maar 1 keer naar een adres. - Alles gaat automatisch. - Je gaat nooit met geld over straat. - Het is veel veiliger geworden. 

- Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. - Individueel en in teamverband kun je langs 

de deuren gaan om de loten te verkopen.   

Leuke acties bij Excelsior! - Verkoop jij 20 loten (of meer)? Dan ontvang je een gratis entreekaart voor Duinrell, Slagharen of Bobbe-

jaanland. en/of een Masita-voetbal of –rugzak met korting. Daar boven op: - Verkoop jij 25 loten (of meer)? Dan ontvang je 

ook nog een bioscoopbon 

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je doen in de speciale doos  die 

op de bar staat.  

Succes met de verkoop!  

 

 

Klaverjassen: 

Afgelopen vrijdag 18 september was het dan zover: de laatste kaartavond van de jubileumeditie 2015 werd gespeeld. Aan het einde 

van de avond bleek dat Henk de Jong de jubileumeditie had gewonnen op de voet gevolgd door Stefan vd Gaag. In november zullen 

wij nog een keer gaan kaarten. Datum volgt nog. 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat 

Afgelopen zaterdag reisden Excelsior 1 en 2 naar Zeeland om in Middelburg te spelen tegen Swift 1 en 2.  Helaas moest de eerste 

selectie puntloos terug naar Delft, want in beide wedstrijden waren de Zeeuwen de winnende partij. Excelsior 2 stond het grootste 

deel van de wedstrijd op voorsprong, maar gaf de winst in de eindfase te gemakkelijk uit handen, en leed tegen Swift 2 een zure en 

onnodige 13-12 nederlaag.Excelsior 1 kwam in eerste instantie op een grote achterstand maar de ruststand van 9-8 bood perspec-

tief om in de tweede helft het tij te keren. Helaas lukte dat net niet, de thuisploeg won met 16-14.  

Excelsior 3 speelde in Oud-Beijerland tegen het onbekende Korbatjo 2 dat al kansloos op de onderste plek bivakkeert. Ook op gras 

was deze ploeg geen partij voor Excelsior 3 dat een 10-22 overwinning kon bijschrijven. Excelsior 4 heeft het erg zwaar in een vrij 

sterke poule reserve 4e klasse. In de uitwedstrijd tegen het felle Valto 4 kwam het 4e maar moeizaam tot scoren en leed een 13-5 

nederlaag. De enige thuisspelende ploeg was Excelsior 5 dat tegen Velocitas 5 een ruststand van 9-7 optekende, en die stand in de 

tweede helft uitbouwde naar een keurige 14-10 overwinning.  

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 weer thuis en ontvangt dan koploper GKV/Enomics, misschien het moment om de eerste 

punten te pakken? Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de zaalcompetitie in volle gang. Het veldcompetitieprogramma loopt 

tot en met zaterdag 10 oktober. 17 oktober is dan nog een eventueel inhaalweekeinde. Voor Excelsior 1 start het toernooi De 

Haagsche Korfbaldagen op vrijdag 23 oktober. Voor de meeste andere seniorenteams zijn er oefenwedstrijden op zaterdag 31 ok-

tober, en op zaterdag 7 november begint dan de zaalcompetitie. 

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat 

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 een wed-

strijd 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? Etc. 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) 

Deze week is het gelukt om deze zeer belangrijke functie weer ingevuld te krijgen!!! Thijs Arkesteijn is vanaf deze week het afbel-

adres voor de D tot en met F teams!! Thijs hartelijk welkom in de jeugdcommissie. Dus als je in de D tot en met F speelt en je kunt 

niet spelen dan moet je afbellen bij Thijs Arkesteijn op woensdag tussen 18:00-20:00 en niet meer bij de trainers. Ben je op vrijdag-

avond ziek en kan je zaterdag niet spelen? Dan kun je ook bellen naar Thijs Arkesteijn. Ben je op zaterdagochtend ziek? Dan kun je 

bellen naar de dagdienst. In de digitale versie zijn de 06 nummers opgenomen. 

 

Contactouder per team 

Wij zoeken nog contact ouders voor: 

E2 & E4. Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl. we zoeken voor ieder team 1 ouder.  
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Secretari(pr)aten 

Werving: 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 8 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en wil je 

ze laten zien hoe leuk korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust mee naar de training. Als je 5 en 6 jaar bent dan wordt er op zater-

dagochtend getraind van 11:00-12:00 bij de pinquins. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een peuterprettraining die wordt gehouden op 

zaterdagochtend van 11:00-12:00. Ben je 7 jaar? Dan wordt er getraind op dinsdagen en donderdagen van 18:00-19:00. Alle trainin-

gen vinden plaats op sportpark Biesland. 

Kampioenswedstrijd: 

Aanstaande zaterdag speelt de C1 een kampioenswedstrijd! Om 11:00 op Biesland. De C1 neemt het op tegen Achilles C3. Bij winst 

of een gelijkspel is de C1 kampioen. 

De stand is als volgt: 

Veld Week | C5A | Najaar  
# Team Gespeeld  Punten   Gewonnen   Verloren  Gelijk  Goals voor   Goals tegen   Doelsaldo 
1  Excelsior (D) C1  4     8       4         0     0      34       6      28  
2  Achilles (Hg) C3   4     6       3       1     0      14     14        0  
3  Die Haghe C2   4     2       1       3     0      12     23     -11  
4  DES (D) C3   4     0       0       4     0        9     26     -17  

 

Namens de jeugdzaken TC 

Erik de Koning 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

19 september 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

R6H 1520 Excelsior 5 - Velocitas 5 14 10   

A5E 2480 Excelsior A3 - Weidevogels A3 6 8   

B5E 2958 Excelsior B3 - ONDO B4 4 4   

C5A 3381 Excelsior C1 - Die Haghe C2 9 1   

D2D 3466 Excelsior D1 - Phoenix D1 4 9   

E3L 3609 Excelsior E2 - Valto E8 4 2 ? ? 

klasse nr wedstrijd       

OKD 1368 Swift 1 - Excelsior 1 16 14   

R1G 4680 Swift 2 - Excelsior 2 13 12   

R3T 3138 Korbatjo 2 - Excelsior 3 10 22   

R4M 4630 Valto 4 - Excelsior 4 13 5   

A1F 7238 Avanti A1 - Excelsior A1 14 12   

B1L 8257 Maassluis B1 - Excelsior B1 14 12  

B3B 2812 Avanti B3 - Excelsior B2 8 7   

E1F 3170 ONDO E1 - Excelsior E1 20 7 8  4 

E1L 54 ONDO E4 - Excelsior E3 18 0 4  3 

E3K 3580 ODO E2 - Excelsior E4 19 0 3  2 

F1F 524 ONDO F2 - Excelsior F1 1 10 2  4 

F3E 734 HKV/Ons Eibernest F2 - Excelsior F2 8 3 1  3 
 

Wedstrijdverslagen 

Junioren 

Avanti A1 – Excelsior A1 14-12 

 

Een week van buien leek eindelijk zaterdagmiddag voorbij. Het zonnetje kwam aan een 

mooie Hollandse lucht tevoorschijn en onze A1 toog (toch wel per auto) richting de buren in 

Pijnacker. 

Het inschieten van onze A1-selectie op sportpark “De Groene Wijdte” in de fluorescerende 

oranje shirts van sponsor G-kracht, tegen de achtergrond van de fel geel/rode mozaïek-blok-

kendozen van het Stanislas college, was in de eerste zonneschijn van de week, een oogver-

blindend gezicht. Uw reporter, die ook nog videobeelden placht te schieten tijdens de wed-

strijd, wist niet of zijn beeldchip dit allemaal zou kunnen verwerken. Daar kwam ook nog eens 

bij dat Avanti door de zeer bemiddelde gemeente Pijnacker-Nootdorp, al in financiële gele-

genheid was om extra lijnen aan te leggen voor een veld met ‘zaalafmetingen’. Dat is vanaf 

vorig jaar toegestaan, maar om de kosten te kunnen opbrengen geeft  het KNKV de vereni-

gingen zo’n 25 jaar de tijd voordat het kleine speelveld op het kunstgras verplicht zal zijn. 

Tot zover deze inleiding. 

Avanti is, zoals de verenigingsnaam al aangeeft, vooruitstrevend en dit verklaarde direct ook de relatief hoge scores in hun thuiswed-

strijden. Avanti, gewend aan de nieuwe veldafmeting trok meteen van leer en scoorde direct de 1-0 van afstand. Een minuut later 

wist Okker via een strafworp gelijk te trekken en leek er niets aan het handje. De blauwhemden wisten echter veel beter van het kleine 

veld gebruik te maken. Ze schoten bijna iedere kans, terwijl de zwart-witte verdediging eerst nog eens rustig wachtte op het opbren-

gen van de bal naar de paal. Via twee afstandsschoten stond het na 4 minuten daarom al 3-1. Maarten en zijn heer scoorden in 
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Wedstrijden 

dezelfde minuut en het stond 4-2. Do maakte een mooi kort schot: 4-3 na 6! minuten en beide ploegen 

leken op weg naar een monsterscore. 

 

De verdedigingen gingen meer druk aanleggen op de schutters en het duurde zeker 5 minuten voordat de aanvallers dan maar meer 

de doorbraak opzochten. Via de noodrem van Maarten en strafworp benut door Avanti was het toen 5-3, maar Maarten schoot met 

een horizontaal schot van achter de korf de 5-4 binnen na 17 minuten spelen. Voor Excelsior was dit doelpunt bijna het laatste 

wapenfeit van de eerste helft. Avanti bracht nog meer druk aan in de verdediging en onze zwart-witten hadden in de kleine ruimte 

moeite om elkaar te vinden. Behoorlijk wat ‘steals’ moesten worden toegestaan. In de Excelsiorverdediging gaf men te gemakkelijk 

twee strafworpen weg: 6-4 en 7-4. Excelsior kreeg beter grip op de Avanti-aanvallen, en hierdoor kreeg het aanvalsvak bijna 10 

minuten de tijd om de 7-5 te maken. Er werden meer dan genoeg (of misschien wel te veel) kansen gecreëerd: korte schoten, door-

loopballen en zelfs  een strafworp, maar de 7-5 wilde er maar niet in. Dit gaf Avanti de kans om verder uit te lopen via weer twee 

afstandschoten: 8-4 en 9-4 en leek Excelsior op een afstraffing af te gaan. Okker maakte via een strafworp de 9-5. Het coachduo van 

Excelsior probeerde voor de rust het tij nog te keren door een vroege wissel van Merit voor Do, maar het was alleen Avanti die voor 

rust nog kon scoren: 10-5 van afstand. 

 

Een hete theepauze stond onze zwart-witten te wachten in het mooie en grote sportcomplex de “Groene Wijdte”. Tijdens de wedstrijd 

moesten de coaches op de bank zitten, in de kleedkamer zullen ze dat zeker niet gedaan hebben. Het Excelsiorpubliek hoopte op 

een thuisploeg die wat gas terug zou nemen en een Excelsior A1 die aan de tweede helft zou beginnen met geloof in een overwinning. 

Dat geloof was er helemaal in gepraat en via een schot van Mart, een doorloop van Okker stond het na 5 minuten alweer 10-7. Via 

een strafworp leek Okker ook de 10-8 te hebben gemaakt, maar door te vroeg inlopen ging dit feestje op een cruciaal moment niet 

door. Avanti werd hierdoor toch weer in het zadel geholpen en kon via een doorloop weer uitlopen naar 11-7. Om en om scorend 

ging het weer verder. Excelsior zat veel beter in de wedstrijd dan voor de rust, maar men wist Avanti niet van het scoren af  te houden. 

11-8 strafworp Mart, 12-8 Avanti. 12-9 korte kans Okker, 13-9 doorloop Avanti. Met twee laatste tactische wissels (Jop voor Pim en 

Kayleigh voor Anouk) probeerde men de aansluiting te forceren, maar de scores bleven aan beide kanten vallen. Het hoogtepunt van 

de wedstrijd was aan Excelsiorzijde dan ook geen aanvallende actie, maar een magistraal blok van Maarten op zijn doorgebroken 

heer. Via een strafworp en een schot van Mart werd het nog 13-11. Avanti trok van afstand (hoe anders) de wedstrijd in de laatste 

minuten definitief naar zich toe: 14-11. De strafworp van Okker bepaalde de eindstand op 14-12. 

 

Voor het publiek was het weer zeer de moeite waard geweest om de fietstocht (of was het toch per auto?) naar Pijnacker te maken. 

Het was zeker niet allemaal heel erg goed, maar het was een wedstrijd waar de onderliggende partij tot het laatst nog kans had om 

terug te komen. De eerste helft was van Excelsiorzijde te mat en te afwachtend. Het afronden van kansen zal en moet veel beter gaan. 

Alle ploegen in deze competitie zijn zeer aan elkaar gewaagd en snoepen elkaar regelmatig punten af. Door de andere uitslagen 

staat Excelsior nog steeds in het linker rijtje. De komende weken komen we de ploegen uit het rechterrijtje tegen en het is zaak om 

die daar te houden. 

 

Zaterdag 26 september a.s. thuis tegen Valto A1: de ploeg waar we nog steeds een appeltje mee te schillen hebben, en Tjarko zal dit 

keer zijn weddenschap met Vera van Valto zeker willen winnen. 

U bent toch ook weer van de partij? 

  



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat  nr .  06  9 

Wedstrijden 

Jeugd 

Goede start Excelsior F1 

Afgelopen zaterdag vierder Excelsior F1 zijn derde overwinning op rij. Na een 10-11 overwinning bij Meervogels F2 en een 24-4 zege 

thuis tegen ONDO F2 werd ONDO ook bij de uitwedstrijd verslagen. Alhoewel alle spelers uiteraard klasbakken zijn was zo’n mooie 

start niet helemaal verwacht. De F1 is een mix van spelers die vorig seizoen in F1 , F2 en F3 speelde. De coaches Lisette en Carolien    

zijn er dus maar mooi in geslaagd om er snel een echt team van te maken. 

Op het zompige grasveld van ONDO stond het al snel 0-3 en dus bracht ONDO een extra speler in. Excelsior liet zich daardoor niet 

van de wijs brengen en bleef de sterkste partij maar het ging niet zo makkelijk meer. Na het eerste kwart begon het te regenen en 

de gladde bal en het natte veld maakt het spelen voor beide teams wel lastig. Net voor eind 

van de tweede helft zorgde een hoosbui dat eerst de toeschouwers en daarna ook de spe-

lers de kantine in vluchtte. Bij rust stond het 0-5. Gelukkig stopte het na de rust snel met 

regenen en kon de F1 rustig de voorsprong uitbouwen. 

 Er werd goed verdedigt en veel ballen onderschept. De spelers van F1 breken dan razend-

snel uit en staan zo bij de korf van ONDO. De uitslag was uiteindelijk 1-10. Alle spelers 

hebben een goede bijdrage geleverd aan de overwinning maar een speciale vermelding 

voor Sophie, die als reserve mee ging, en in de tweede helft een mooie korf maakte.  

F1 ga zo door en die 6 punten pakken ze jullie niet meer af. 

Peter (vader Lars) 

ONDO E4 – Excelsior E3 

 

Onder een donker wolkendek reden we op deze zaterdagochtend gezamenlijk naar ’s Gravenzande. Daar aangekomen bleek de 

ergste regenbui net geweest te zijn. Dat was  een meevaller, maar het veld was wel goed nat wat tijdens de wedstrijd toch wel voor 

problemen zorgde. Enkelen van onze helden gleden zo nu en dan uit. Hierbij werden er zelfs spagaten gemaakt die de aanwezige 

ouders in het ziekenhuis zouden doen belanden. Daar Martin ziek was, hadden we Thijs als invaller bij het team. De vaste E3 leden 

begonnen de wedstrijd met Thijs aan de kant. Je kon merken dat er geoefend was met verdedigen en rondspelen. Maar toch wist 

Ondo af en toe door de verdediging te breken. Zo werd er regelmatig toch tegen gescoord. Maar Excelsior wist ook regelmatig de 

bal bij de goede korf te krijgen. Zo wist met name Lianne regelmatig een kans te creëren. Helaas gingen ze niet in de korf maar er 

net tegenaan of rolde de bal er bovenover. We stonden dan al bijna te juichen als ouder maar helaas. De Ondo dames en heren 

waren de hele tijd heel actief en wisten de gaten in de Excelsior verdediging soms goed te vinden. Zo stond een Excelsior jongetje 

tegenover een tegenstandster die hem toch vaak te snel af was. We zullen hem thuis nog trainen op alertheid! Ondanks het goede 

spel gingen we zodoende met een 8-0 achterstand de rust in. 

Na de rust werd Thijs opgesteld en ere wie ere toekomt, er kwam aan de Excelsior zijde meer vaart in het spel. Het aantal kansen 

nam dan ook toe voor Excelsior maar helaas nog steeds wilden ze er niet in. Ondo liet zich niet van de wijs brengen door deze 

tempo versnelling en wist zodoende toch nog regelmatig te scoren. Maar de toeschouwers zagen ook doorlopen bij Excelsior waar 

we 2 – 3 wedstrijden terug nog alleen van konden dromen. Maar het leek wel of het niet zo mocht zijn dat Excelsior ook scoorde. 

Bij het fluitsignaal aan het einde was het dan ook 18-0. Jammer, maar ik zou zeggen: “ga zo door!”. We hebben lekker gespeeld, 

lieten het koppie niet hangen. Hoe kan het ook anders met een coach die ze steeds met de juiste positieve woorden aanmoedigt. 

Spelers en trainers bedankt voor deze leuke wedstrijd.  

Gerrie Dieteren (vader Pjotr) 
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Wedstrijden 

Excelsior C1 – Die Haghe C2  9-1 

Doordat Die Haghe moeite had met het vinden van ons clubhuis werd 10 minuten later dan gepland het 

startsignaal gefloten door scheidsrechter Maarten de Boer. Maarten is geen onbekende voor de mannen van de C1. 

Door een aantal uitvallers (Mark, Isa en Dieuwke) was de opstelling deze wedstrijd anders dan anders. Zo was Paul deze wedstrijd 

Paulien ;-) en stond hij samen met zijn broer Mark (Eminem), Sidney en Lieke. In het andere vak stonden de broers Rick en Nico bij 

elkaar samen met Lucia en Linsey. Vorige week speelden we al tegen Die Haghe uit en dat was geen gemakkelijke wedstrijd. Be-

nieuwd dus hoe deze wedstrijd zou gaan lopen. 

Mark J, alhoewel geblesseerd, stond langs de kant zijn teamgenoten aan te moedigen. Top! In het begin moesten de nieuwe op-

stellingen duidelijk nog even aan elkaar wennen. Na vijf minuten kreeg Die Haghe een strafworp maar die werd gelukkig gemist. 

Echter er werd een minuut later alsnog gescoord: 0-1. Na 10 minuten kregen we een strafworp mee die jammer genoeg door Lucia 

gemist werd maar in de rebound wist ze alsnog te scoren: 1-1. Vanaf dit moment begon Excelsior op stoom te komen en scoorde 

Sidney na 12 minuten de 2-1. In de 19e minuut beging Die Haghe een overtreding en kregen we de tweede strafworp die verzilverd 

werd door Sidney: 3-1. In de 21ste minuut kregen we de derde strafworp mee die jammer genoeg gemist werd door Lucia. Vol-

gende keer beter. Rust. 

Na de rust ging Excelsior weer voortvarend van start want Rick scoorde na een minuut de 4-1. Toen kwam er een mooie actie van 

Linsey en Rick waarbij door goed aangeven van Linsey, Rick een mooi doelpunt kon maken: 5-1. Daarna scoorde Paul(ien) de 6-1. 

In de 17e minuut gaf Mark (Eminem) een goede pass op Sidney die er een mooie doorloop van kon maken en scoorde: 7-1. Twee 

minuten later kwam Nico met een mooie doorloop op de korf af en maakte de 8-1. Daarna kregen we nog een vrije bal op een 

overtreding van Die Haghe. Deze werd helaas gemist. Een minuut later kregen we een strafworp die door Lucia met een mooie 

worp verzilverd werd: 9-1. Deze stand wisten we nog een minuut vast te houden tot dat Maarten de wedstrijd af floot. Een ver-

diende overwinning. 

Het team groeit met de week. Er wordt goed rond gespeeld en steeds vaker zijn er mooie combinaties te zien. Het team heeft goed 

stand gehouden en is nog steeds ongeslagen. Volgende week spelen ze thuis tegen Achilles en dit is de kampioenswedstrijd. Bij 

winst op Achilles is onze C1 niet meer in te halen! Dus komt allen kijken en aanmoedigen volgende week! 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

26 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., Joris, Mario, Micke 

 

2 heren Exc. 5 

5 
Janna, Leonie, Marit, Nynke, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, 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, Wesley, Wouter 

 

B3 
Fleur, Iris, Nadine?, Nathalie, Özlem, Robin, Stefanie?, Veerle, Afwezig: Chimene 

Rik, Daan 

 

Reinier (B2) 

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucia, Afwezig: Liekke 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul, Afwezig: Sydney 

 

D1 
Aniek, Eva, Inger, 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 
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Wedstrijden 
 

Programma 

26 september 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

OKD 1482 Excelsior 1 - GKV/Enomics 1 14:00 15:30 Denise M. Bos 1aK60 Vito Heemskerk  

R1G 4876 Excelsior 2 - Korbis 2 13:00 14:00 Robbert M. van Roon 1aK60   

R3T 3225 Excelsior 3 - NIO 2 11:30 12:30 Reinier scheidsrechter Avanti 1aK60   

A1F 7292 Excelsior A1 - Valto A1 10:00 11:00 Luuk, Nikki N. Karbet 1aK60   

A3A 2288 Excelsior A2 - ONDO A2 16:00 17:00 Ryan, Job Simon Bolle 1aK60   

B1L 8305 Excelsior B1 - DeetosSnel B2 08:45 09:30 Vito, Jill R. Pardoen 1bK40   

B5E 679 Excelsior B3 - Avanti B7 11:45 12:30 Mario, Stefan Lars Nieuwerf 2K40   

C5A 2564 Excelsior C1 - Achilles C3 10:15 11:00 Sander Omar van Bunnik 2K40   

D2D 3414 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 09:00 09:30 Merit, Nynke & Fabian Marijn Müller 2K40   

E3L 487 Excelsior E2 - Fortuna/My Collections E7 09:00 09:30 Sven, Daan Joyce Dijkgraaf 3aK40   

F3E 797 Excelsior F2 - Fortuna/My Collections F4 09:00 09:30 Charlotte & Maarten Maaike Westerman 3bK24   

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

R4M 4839 Avanti 5 - Excelsior 4 16:15 17:30   Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 Erik, Micke, Annebertien 

R6H 1430 De Meervogels 5 - Excelsior 5 14:00 15:30 Willeke Vernedesportpark, Zoetermeer 2aK60 Janna, Job, Nathan 

A5E 2373 VEO A4 - Excelsior A3 12:30 14:00 Wesley, Erik, Nathan Sportcomplex Westvliet, Den Haag 2aK60 Femke, Josanne, Marvin 

B3B 2813 Dijkvogels B2 - Excelsior B2 09:30 10:30 Shera, Danique Sportveld Dijkvogels Maasdijk 1K40 Wesley, Geeske, Indi 

E1F 3169 Avanti E1 - Excelsior E1 aw 13:00 13:30 Jazz & Okker Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 op eigen gelegenheid  

E1L 52 Weidevogels E2 - Excelsior E3 09:00 10:00 Tjarko & Robert Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2b1K24 Lianne, Pieter 

E3K 3581 Valto E6 - Excelsior E4 08:15 09:00 Gina & Sander Sportpark De Zwet, De Lier 1b2K24 Sofie, Hennieke  

F1F 525 Avanti F1 - Excelsior F1 aw 10:30 11:00 Lisette & Carolien Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 5G op eigen gelegenheid  

                  

barrooster   kunstgras B   index veld Biesland 

09:00 11:30 ouder Arjen B2,Dieuwke C1, ouder Jop B1, ouder Joran D1, ouder Lyndsey D1   11:00 DES E1   1aK60, 1bK40: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 ouder Rik B3, ouder Özlem B3, ouder Anouk B1, ouder Kayleigh (B1)       2K40: B-veld (voor palenhok)  

14:00 16:45 4x Excelsior 3      type veld uit 

16:45 19:30 4x Excelsior 2      K: Kunstgras; G: Gras 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 26-09-2015 C2K 8927 DES (D) C1 - NIO C1 10:00 Inkoop Erik de Koning Sportpark Biesland, 5bK40 (des) 

za. 26-09-2015 C1I 8918 Valto C1 - Achilles (Hg) C2 11:15 Inkoop Jos van Velzen Sportpark De Zwet, 2K40 

za. 26-09-2015 A1F 7314 ODO A1 - Fortuna/Delta Logistiek A2 11:30 KNKV Frido Kuijper Sportpark De Commandeur, 1aK60 

za. 26-09-2015 CHKC 8473 Fortuna/Delta Logistiek C1 - Kinderdijk C1 13:30 KNKV Jos van Velzen Sportpark Kruithuisweg-Oost, 1bK40 

za. 26-09-2015 3G 1520 Dijkvogels 1 - Fortissimo 1 16:00 KNKV Wouter le Comte Sportveld Dijkvogels Maasdijk, 1K40 
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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 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 

27 september Reservering kantine 

14 november Reservering kantine 

20 november 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 

25 september 2015   2 oktober 2015   9 oktober 2015   16 oktober 2015 

Jesse Ekelmans   Christiane Hogeweg   Job van den Berg   Dannie Hoogeveen 

Roy van Leusden   Ans van Doormaal   Sabine Nolet   Lisanne Halbe 

Maaike Westerman   Robin de Roo   Wesley Toet    Bertjan Bron 

Josanne van der Spek   Tjarko van Batenburg   Rachelle Janssen   Jesse Dirkzwager 

Fleur van dr Burgh   Wesley Nolet   Sven de Vreede   Dirk van Leipsig 

Marijn Muller   Pim Swinkels   Wesley Timp   Arjan Pel 

Geeske van Batenburg   Timo van Poppering   Linda van der Burgh   Sander Rensen 

              

23 oktober 2015   30 oktober 2015       

Joyce Dijkgraaf   Elke Reurings       

Simon Bolle   Marloes van Egdom       

Shera Desaunois   Kayleigh Verhagen       

Sander van Vliet   Simon van den Berg       

Annelinde van der Pijl   Reinier Koole       

Wouter de Boer   Maarten de Boer       

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) 

 

 


