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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 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

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 

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 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Willeke Alberts 

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 

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. 

Stel je dit eens voor: je arriveert op een zaterdag 

rond de klok van negen op ’t Veld. Je doet een bakkie 

met de ouders van de teamgenoten van je dochter en om 

10:00 sta je samen met hen E1 langs de lijn aan te moedigen. Met spelers, coaches 

en ouders deel je een uur later het verdriet dat het niet is gelukt om een punt te 

bemachtigen. Maar dan zetten jullie gezamenlijk een streep onder het veldseizoen 

en kijken jullie gretig uit naar de zaalcompetitie. Van 11:30 tot 14:00 draai je een 

rustige bardienst. Je grilt tosti’s, schenkt koffie in en hoort meerdere malen hoe 

geweldig het is dat je hier kunt pinnen. Tussen de bezigheden door volg je de 

wedstrijd van A3 en zie je A3 extra kleur aan hun vorige week behaalde 

kampioenstitel geven door ook deze laatste veldwedstrijd te winnen. Om 14:00 

dacht je naar huis te gaan, maar je 9-jarige dochter die zo leuk aan het spelen is 

met andere aanwezige kinderen weet je over te halen “nog even” te blijven. Je vleit 

je op het terras tussen het meubilair (niet tussen de picknicktafels, maar tussen de 

altijd aanwezige verenigingslieden ) en keuvelt over dit en dat, zus en zo, terwijl 

je er getuige van bent dat onze A2 Fortuna verpulvert. Vele grappen gaan over 

tafel, zo ook de grappen over de wedstrijduitslag van het 4e (zo absurd, dat je wel 

grappen moet maken). Tegen vieren is de lucht strakblauw en het zonnetje 

aangenaam genoeg, dus je besluit de wedstrijd van het 3e ook mee te pikken. 

Dochterlief vindt het helemaal goed. Om 17:00 besluit je samen met de 

verenigingslieden dat jullie honger hebben. Binnen no-time zitten de kids aan de 

stampertjespatat met knakworsten en even later sta je wat groenten te snijden voor 

een home-made broodje hamburger. Je kijkt vertederend naar de A-jeugd die de 

verjaardag van Merit viert. Je ziet dat Erik van het 5e een extra bardienst doet om 

Denise van A3 bij te staan. Met Paulus en Renzo deel je jouw liefde voor 

onrealistische Hollywoodseries en -films. Je leert dat Caro en Gé meer van die show 

van die HAK-mevrouw zijn. Je pikt nog de eerste helft van de voetbalwedstrijd NED-

KAZ mee en dan is het toch echt tijd om tevreden naar huis te fietsen. 

Stel je eens voor dat je zo’n dag beleeft op de laatste competitiedag van het 

veldseizoen najaar 2015? Dan heb je toch een topdag op de mooiste vereniging 

van Delft!? 

Met bovenstaande, gebaseerd op waargebeurde feiten, sluit de redactie met deze 

uitgave het veldseizoen 2015 najaar bijna af. Bijna… want deze laatste velduitgave 

heeft ons weer heel veel te melden: 

▪ Voordat we aan de zaalcompetitie beginnen gaan we eerst flink oefenen. Dat 

doen we volgens dit oefenprogramma. De E- en F-jeugd doen mee aan een 

door Excelsior georganiseerd toernooitje. Hier vind je het programma en de 

ingedeelde scheidsrechters (jeugdspelers van Excelsior). 

▪ Met Sinterklaas in aantocht hopen we niet dat “onze eigen Piet” stilletjes aan 

ons huisje voorbij gaat. Want onze Piet brengt iets veel lekkerder dan peperno-

ten met zich mee: wijn! Aanmelden voor de wijnproeverij kan nog, maar niet 

lang meer! 

▪ Het wedstrijdsecretariaat Senioren/Junioren heeft enkele belangrijke medede-

lingen over de zaalcompetitie. 

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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Redactiepraat 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Wijn  proeven  b i j  Exce l s io r ,  vervo lg…  

▪ Steun  Exce l s ior  en  w in  fant ast i sche  

pr i j zen  

▪ Doe mee  met  de  zaa louder t ra in ing !  
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Evenementencommissie  
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Exce ls io r !  

Wedstr i jden  
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COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

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

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland Peter de Block  

 Juan Zondervan Nathan op den Kelder 

Coverfoto: George de Ruiter  

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 UITGAVE  

Erik, Willeke, Job, Bart, Piet, Simon, Pieter, Gerrie 

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 

▪ Het wedstrijdsecretariaat Jeugd heeft ons ook 

het nodige mee te delen. Lees met name het 

nieuwe beleid voor het indelen van jeugdscheidsrech-

ters en de agenda voor het resterende deel van oktober. 

▪ De EC was de afgelopen weken wat stilletjes, maar laat gelukkig nu weer van 

zich horen. Aankomende vrijdag vindt het evenement “Slaapfeest” plaats. Het 

aantal aanmeldingen mag nog wel ietsjes omhoog, dus meld je aan om als vol-

tallige jeugd het Slaapfeest tot een waanzinnig succesvol evenement te maken! 

▪ De vaste wedstrijdverslaggevers Pieter en Gerrie zijn weer in de pen gekropen 

om ons verslag te doen van de verrichtingen van A1 en E3. Moge hun wekelijkse 

inspanning inspiratie zijn voor verslagen van andere teams. 

▪ Bijna helemaal achter in deze Korfpraat heeft het veldtrainingsschema plaats-

gemaakt voor het zaaltrainingsschema, geldig vanaf 26 oktober. Onder dit 

schema vinden we nog de laatste restjes van het oudertrainingsveldschema en 

kijk nou toch eens: de ouders spelen op maandag 19 oktober om 20:00 een 

oefenwedstrijd tegen het 4e! Onder begeleiding van selectiespeler Reinier en 

onder wedstrijdleiding van Job (de atleet op de cover ) zullen de ouders alles 

geven wat ze dit veldseizoen hebben geleerd van al hun fantastische trainers. 

Na de wedstrijd zullen de ouders, net zoals alle spelers, genieten van een weekje 

herfstvakantie en daarna trekken ze weer ten trainingsstrijd in de zaal. Mocht je 

als jeugdouder denken “misschien is de oudertraining ook wel wat voor mij” 

kom dan op 19 oktober naar de oefenwedstrijd kijken om vast te stellen dat het 

inderdaad wat voor je is. En geef je daarna op voor de oudertraining in de zaal! 

▪ De activiteitenagenda heeft een update gehad en is weer goedgevuld. Er komen 

mooie, gezellige, spetterende en feestelijke evenementen aan! 

Veel leesplezier, 

Redactie de Korfpraat 

 

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

Wijn proeven bij Excelsior, vervolg…  

Het lijkt een proeverij te gaan worden op vrijdagavond 13 november a.s. dat alle voorgaande proeverijen, 

natuurlijk niet overbodig maakt, maar qua aantal deelnemers gaat verslaan. Spontaan hebben zich nu al ruim 40 proeflustigen aan-

gemeld, waaronder vele “Excelsior-vrinden”. Mocht jij nog niet tot deze uitverkoren aangemelden behoren dan maan ik je opnieuw 

aan tot enige spoed tot inschrijving. Ook dit jaar zal deze proeverij worden ondersteund door: PLUS Martin Panis. We gaan weer de 

uitverkoren wijnen proeven uit het zeer ruime assortiment van de PLUS, waarvan de wijnafdeling al vele jaren achtereen tot beste 

van Nederland is verkozen. Kortom, wil je jouw feestdis tijdig voorzien van gerenommeerde kwaliteitswijnen, aarzel dan niet je asap 

aan te melden, want ook dit jaar hebben we te dealen met de fysieke beperktheid van ons fraaie clubhuis. De inschrijvingstermijn 

loopt uiterlijk 1 november af, of zoveel eerder bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers. Ik kijk ernaar uit elke (toekom-

stige) wijnliefhebber weer op deze manier te kunnen ontmoeten. 

Piet Ekelmans 

p.ekelmans@ziggo.nl 
 

Steun Excelsior en win fantastische prijzen 

Bestel vanaf nu loten voor de Grote Clubactie online! Een lot kost € 3,- 

waarvan maar liefst € 2,40 naar Excelsior gaat. Hiermee sponsor je dus 

de vereniging en maak je zelf ook nog kans op fantastische prijzen, 

bijvoorbeeld een reis, een fiets of de hoofdprijs van € 100.000,- (bekijk 

alle prijzen)! 

▪ Een lot kost € 3,00, waarvan € 2,40 voor Excelsior is! 

▪ De betaling gaat via een eenmalige incasso in oktober of november. Het lotnummer staat op het bankafschrift. 

▪ Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs.  

▪ De trekking is op 10 december, check op www.clubactie.nl of je prijs hebt. 
 

Doe mee met de zaaloudertraining!  

Na wederom een ontzettend leuk trainingsseizoen op het veld staan de ouders van de oudertraining te popelen om eind oktober de 

zaal in te gaan. Want samen korfballen met mede”lotgenoten” – ouders van korfballende kinderen bij Excelsior – is gewoon te leuk! 

Ben jij die jeugdouder die nog niet meedoet met de oudertraining? Dan is hier je kans om je op te geven voor de zaaloudertraining! 

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 trainingen 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 oudertrai-

ning ook voor jezelf een goede keuze. 

De trainingen worden gegeven door zeer enthousiaste seniorenspelers en korfbalcoryfeeën van Excelsior met decennialang korfbal-

ervaring. Een deelseizoen (veld najaar/zaal/veld voorjaar) wordt afgesloten met een echte wedstrijd tegen een gelegenheidsteam van 

onze vereniging 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. 

Vanwege de zaalhuur wordt aan deelnemers van de zaaloudertraining een kleine financiële bijdrage gevraagd: EUR 5,- per maand, 

voor een periode van 6 maanden. De zaaloudertraining is wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 21:00 in sporthal de Bui-

tenhof. Elke jeugdouder mag meedoen met de oudertraining, het maakt niet uit of je wel of geen korfbalervaring hebt. 

Gebruik het formulier op de site om je aan te melden voor de oudertraining zaal 2015/206. Nadat je je hebt opgegeven, is meedoen 

aan de oudertraining vrijblijvend, maar we gaan er wel vanuit dat je je participatie serieus neemt. Hoe meer ouders, hoe leuker de 

training! Tot in de zaal! 

mailto:p.ekelmans@ziggo.nl
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/523-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Naderende zaalcompetitie 

De zaalcompetitie nadert – je zou het niet zeggen als je afgelopen zaterdag nog zat te genieten van het bijna zomerse weer – en de 

eerste competitieronde is op zaterdag 7 november. Het wedstrijdprogramma is nu nog niet bekend, dat zal ook nog wel een paar 

weken duren. Meestal is dat last-minute werk. 

Deze week zijn er geen trainingen en de zaaltrainingen voor de 1e selectie beginnen op dinsdag 20 oktober, terwijl Excelsior 3 en A1 

op donderdag 22 oktober voor het eerst in de zaal gaan trainen. Voor de overige teams starten de zaaltrainingen in de week van 

maandag 26 oktober.  

Let op: Excelsior 5 veld wordt Excelsior 6 in de zaal, en Excelsior 4 veld wordt in de zaal gesplitst in Excelsior 4 en 5, aangevuld met 

algemeen reserves die alleen in de zaal gaan spelen. 

Voor Excelsior 1 is de eerste wedstrijd in het toernooi De Haagsche Korfbaldagen op vrijdag 23 oktober. 

Voor alle andere seniorenteams zijn er oefenwedstrijden in de middag van zaterdag 31 oktober.  
 

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 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. En als ouders ook willen en kunnen fluiten: laat dit dan ook aan de jeugdcom-

missie weten. Het komt soms voor dat er bij een wedstrijd de aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen.  

Voor het toernooitje voor E en F op 31 oktober hebben wij ingedeeld: Dirk van Leipsig, Jasper Koops, Noa Jorritsma, Wesley Timp, 

Kayleigh Verhagen en Indi Jorritsma. De begeleiders die dag zullen zijn: Linda Heemskerk, Carolien Noorlander en Erik de Koning. 
 

Scheidsrechters 

Nu de eerste helft van de veldcompetitie ten einde is, gaan wij ons weer richten op de zaalcompetitie. Het zaalprogramma is nog 

niet bekend maar zal rond 28 oktober verschijnen. Dat is dan voor de wedstrijden vanaf 7 november tot en met 12 maart. In de 

zaalperiode zal het indelen van de scheidsrechters op een iets andere wijze gaan plaatsvinden. Vooraf zal er gekeken worden welk 

team er een wedstrijd zal moeten fluiten. De aanvoerders van de senioren en juniorenteams zullen van de aanwijzers bericht ontvan-

gen wanneer hun team aan de beurt is. Bij de B teams zal dit in overleg gebeuren met het hele team inclusief de coach. De aanwijzers 

zullen dan langskomen zodat er in het programma namen vermeld kunnen worden. 
 

Nieuw E-team 

De afgelopen weken hebben 4 E kinderen interesse getoond in Excelsior! Abel en Cas hebben wij als nieuwe leden mogen verwelko-

men en Senna en Josyne hebben een inschrijfformulier ontvangen! Door de nieuwe leden is het aantal kinderen dat in de E speelt 

gegroeid naar 26! Daar zijn wij als vereniging erg blij mee. Dit betekent dat er in de zaal een E5 team bij zal komen. Voor dit team 

hebben wij ook al twee nieuwe trainers gevonden: Kayleigh en Jop zullen de E5 gaan coachen en training geven. Komende weken 

zal de E geïnformeerd worden over de teamsamenstellingen. De trainingstijden van de E5 volgen in een latere editie van de korfpraat. 
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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 zaterdag-

ochtend getraind van 11:00-12:00 bij de pinguïns. De eerstvolgende training is op zaterdag 31 oktober in de gymzaal aan de 

Brahmslaan. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een peuterprettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerst-

volgende training is op zaterdag 31 oktober in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 7 jaar? Dan wordt er vanaf maandag 26 oktober 

getraind op maandag in sporthal de Buitenhof van 18:00-19:00; of woensdag in sporthal de Hoornbloem van 18:30-19:30. 

Maar ook 8- of 9-jarigen zijn welkom bij een E team. 
 

Trainingen veld- en zaalcompetitie 

Nu de laatste veldwedstrijden gespeeld zijn, is de TC alweer druk bezig met de zaalperiode. De zaalcompetitie begint op 7 november. 

Op zaterdag 31 oktober worden oefenwedstrijden gespeeld door B2 en D1. Alle E en F teams zullen een toernooitje spelen dat 

gehouden wordt bij Excelsior in sporthal Kerkpolder van 9:30-11:30 op zaterdag 31 oktober; ook de B1 doet mee aan een toernooi 

bij Oranje Wit in Dordrecht en zal 3 wedstrijden spelen. De B3 zal een oefenwedstrijd spelen op 4 november en de D1 een oefen-

wedstrijd op 3 november. De B1 en D1 spelen ook een oefenwedstrijd op 24 oktober (laatste zaterdag van de herfstvakantie). De C1 

zal een oefenwedstrijd spelen op woensdag 28 oktober om 19:00. 

De eerste zaaltrainingen zullen starten in de week vanaf maandag 26 oktober. De trainingstijden staan verderop in het clubblad. 

In de week vanaf maandag 12 oktober tot en met 15 oktober WORDT ALLEEN GETRAIND OP 15 OKTOBER op het veld. In de 

week vanaf maandag 19 oktober tot en met donderdag 22 oktober wordt helemaal niet getraind. Het is dan herfstvakantie. Zorg dat 

er op 15 oktober getraind wordt want dan zullen de teams de ballen voor de zaal ontvangen van Erik. Erik heeft namelijk geen zin 

om in de eerste week langs alle zalen te rijden om iedereen van ballen te voorzien. 

Net als afgelopen jaren ontvangt ieder team een tas met ballen. Als je op zaterdag thuis speelt dan moet je minimaal 2 ballen 

meenemen.  

De pinguïns en peuterpret trainen niet op 17 en 24 oktober i.v.m. herfstvakantie. De eerste zaaltraining is op zaterdag 31 oktober: 

Brahmslaan van 11:00-12:00. 
 

Grote clubactie 

De boekjes zijn uitgedeeld en kunnen worden ingeleverd in de twee dozen die op de bar staan. 
 

Slaapfeest 

Aanstaande vrijdag heeft de EC een slaapfeest voor alle B t/m F-teams geregeld in de kantine. Veel plezier! 
 

Belangrijke data 

13 oktober geen training voor B t/m F teams 

15 oktober laatste veldtraining B t/m F teams 

19 t/m 22 oktober geen training B t/m F teams 

24 oktober oefenwedstrijd B1 en D1 

28 oktober oefenwedstrijd C1 

vanaf maandag 26 oktober start zaaltrainingen 

31 oktober oefenwedstrijden 

7 november start zaalcompetitie 
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Secretari(pr)aten 

Zaal 

In de zaal wordt op andere schoenen gespeeld als op het veld. Zaalkorfbalschoenen zijn te koop bij Maltha 

Sport aan de Oude Langendijk 23 te Delft. Als je zegt dat je van CKV Excelsior bent, ontvang je 10% korting op jouw aankoop. In de 

zaal mag je niet lopen op schoenen die ook al buiten zijn gebruikt. 
 

Uitwedstrijden tijdens de zaalperiode 

Vanaf maandag 26 oktober zal onze thuisbasis op zaterdag weer sporthal de Buitenhof zijn. Dit houdt in dat de teams vertrekken 

vanaf sporthal de Buitenhof en niet meer vanaf het clubhuis. 
 

Veldcompetitie 

Met het spelen van de laatste veldwedstrijden afgelopen weken kan ook de balans worden opgemaakt: De F1 wist net niet te winnen 

van Avanti F1 en is 2e geworden. De C1 is ongeslagen kampioen geworden. De B teams hadden een zwaar veldseizoen. De B2 en B3 

zijn derde geworden. De B1 zal na de zaal in de B2 klasse moeten laten zien dat zij in de B1 klasse thuishoren. De D1 en E teams 

waren iets te hoog ingedeeld, maar ondanks dat werd iedere week gestreden. In de zaal is hiermee rekening gehouden. Ons jongste 

F team: de F2 wist afgelopen week zelfs te winnen met 2-11 en is netjes op de 4e plaats geëindigd. 
 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  09 8 

Evenementencommissie 

Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior!  

Speciaal voor de jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober een 

slaapfeest georganiseerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugd spelers en speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je 

alle informatie en kun je je direct aanmelden!  

Op vrijdag 16 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom in onze eigen kantine op 't Veld. Hier zullen voor de jeugdleden 

allemaal leuke activiteiten worden georganiseerd die te maken hebben met ons thema: In the Army!  

Wat we allemaal gaan doen houden we nog even geheim. We zullen het slaapfeest (na vast en zeker heeeel veeeel slapen) op 

zaterdagochtend, na een heerlijk ontbijt om ongeveer 9.30 uur afsluiten. Dit slaapfeest mag je niet missen, zorg dat je er bij bent! 

Slaapfeest Excelsior  

▪ Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! 

▪ Van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober (geen competitie korfbal) 

▪ Kosten: € 5,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 

▪ Leuke activiteiten! 

▪ Energie drank verboden! 

▪ Opgeven uiterlijk op 10 oktober via www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest 

▪ Vragen? EC@ckv-excelsior.nl 

 

Aanmeldingen slaapfeest d.d. 11 oktober: 

naam team 

Dirk van Leipsig  B1 

Myrthe Sevinga B1 

Timon Kuijper B1 

Noa Jorritsma B1 

Jop de Boo B1 

Lonneke B2 

Aniek C1 

Dieuwke Pel C1 

Paul Sijbring C1 

Mark Sijbring C1 

Isa Jorritsma C1 

Ryanne van der Linden D1 

Mirre van Hagen D1 

Romy Verschoor D1 

Julia Zondervan E1 

Demi van der Reijken E1 

Joya van Horssen E2 

Sara Gadeed E2 

Maud van der Gaag  E4 

Mocht je naam hier nog niet bijstaan, geef je dan nog snel op via de site! 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
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Uitslagen 

10 oktober 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

R3T 5207 Excelsior 3 - RWA 3 8 14  

A3A 2283 Excelsior A2 - Fortuna/My Collections A3 26 3  

A5E 2450 Excelsior A3 - VEO A4 9 7  

B3B 2137 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 7 10  

E1F 112 Excelsior E1 - Avanti E1 3 5 3 6 

E1L 2612 Excelsior E3 - Weidevogels E2 4 4 3 1 

E3K 510 Excelsior E4 - Valto E6 1 8 4 3 

F1F 841 Excelsior F1 - Avanti F1 9 13 9 3 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

OKD 1652 Tjoba 1 - Excelsior 1 15 14  

R1G 5181 KCC/Delta Logistiek 4 - Excelsior 2 14 14  

R4M 3495 GKV 4 - Excelsior 4 32 9  

R6H 1428 Avanti 10 - Excelsior 5 9 14  

A1F 7422 ONDO A1 - Excelsior A1 9 9  

F3E 733 ODO F3 - Excelsior F2 2 11 3 0 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag gingen twee seniorenteams al heel vroeg op pad voor hun uitwedstrij-

den: Excelsior 2 speelde om 11 uur in Capelle a/d IJssel tegen KCC 4. Na een groot deel van 

de wedstrijd op achterstand te hebben gestaan, werd het tij in het laatste deel van de tweede 

helft, o.a. door de ingezette wissels, gekeerd, en kon het 2e met een 14-14 gelijkspel door-

reizen naar Zeeland om Excelsior 1 te ondersteunen. 

Excelsior 5 startte in Pijnacker op de vroege ochtend wel sterk tegen Avanti 10 en liep uit 

naar een 9-2 voorsprong bij rust. Nadat Marit kort voor rust (weer) door haar knie was ge-

gaan, was de scherpte weg, en kon Avanti dichterbij komen. Maar de winst (9-14) kwam niet 

echt in gevaar. 

Excelsior 4 moest het in Den Haag opnemen tegen de sterke koploper GKV 4. Met vooral 

één topschutter, goed voor maar liefst 10 doelpunten, in de ploeg stuurde GKV het 4e met 

een 32-9 nederlaag naar huis. 

Excelsior 1 speelde in ’s Heer-Hendrikskinderen de belangrijke wedstrijd om de laatste plaats 

te verlaten tegen het ook nog op nul punten staande Tjoba 1. Na een hele matige eerste 

helft met een ruststand van 6-6 ging de tweede helft gelijk op, maar aan het slot van de wedstrijd wist Tjoba toch net de winst te 

pakken. Eindstand 15-14. Daarmee staat Excelsior 1 nog steeds op nul punten en zal dus in het voorjaar van 2016 heel hard aan de 

bak moeten om nog de zevende plaats te behalen. 

Op deze laatste zaterdag van de 1e competitiehelft slechts één thuiswedstrijd: Excelsior 3 ontving RWA 3, maar na een 3-4 ruststand 

was RWA in de tweede helft vooral qua kracht en lengte de betere ploeg, en lukte het het 3e niet daar tegenop te boksen, waardoor 

de eindstand opliep naar een 8-14 nederlaag. 

 

 

 

 

 

 

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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De enige nog te spelen veldwedstrijd is die van Excelsior 5 tegen Fiks 5 op maandag 12 oktober om 

19.45 uur. 

In de overgangsperiode van het veld naar de zaal is ook een test/oefenwedstrijd gepland tussen de “ouders” 

van de oudertraining die Excelsior 4 uitgedaagd hebben. Deze wedstrijd wordt gespeeld op het veld op maandag 19 oktober om 

20.00 uur. 
 

Junioren 

ONDO A1 – Excelsior A1 

Via wat omleidingen werd ’s Gravenzande bereikt. Iedereen was tot op het bot gemotiveerd: beide teams en scheidsrechter waren 

ruim 1 uur voor aanvang al omgekleed aanwezig op het zeer rustige ONDO-terrein. 

De zon scheen er – zoals bijna alle speeldagen – weer lustig op los en het Excelsiorpubliek had er (zoals altijd) weer enorm veel zin 

in. Ook was er vandaag weer een verjaardag te vieren (Merit: 18!). Helaas voor de zonliefhebbers onder ons was dit toch echt de 

laatste buitenwedstrijd. De zon kan voor Excelsior A1 maar moeilijk doorbreken. Onze A1 staat nog net boven de degradatielijn en 

vorige week was er toch een eerste lichtpuntje waarneembaar na een enorm dal waarin terecht was gekomen. Omdat vandaag bij 

mededegradatiekandidaat ONDO op bezoek gegaan werd, was de vraag of het (zon)licht voor de A1 nu definitief zou doorbreken of 

dat men een donkerzwarte winterslaap zou ingaan. Het gesternte stond niet zo heel gunstig voor de A1. Vorige week was Gina 

geblesseerd uitgevallen en zij heeft nog wel een aantal weken herstel voor de boeg. Tjarko en Anouk waren ook nog niet zo lang 

hersteld van hun blessures. Tenslotte was Pim (net als uw scribent) door een zware verkoudheid getroffen en had donderdag niet 

mee kunnen trainen en zat nu ook half-fit op de bank. Jazz, Kayleigh en Jop waren als reserve meegereisd. 

Er was voldoende tijd voor de warming-up en de A1 had zich voorgenomen om zich voor het begin van de wedstrijd al over het 

dode punt heen te werken. Met wel een straf windje dwars over het veld startte de wedstrijd dan eindelijk. Na een aantal tandenloze 

aanvallen aan beide zijden kon ONDO via een strafworp de score openen (1-0). ONDO verdedigde erg strak en Excelsior had moeite 

om elkaar goed te vinden, met balverlies en non-verbale irritaties tot gevolg. Coaches Luuk en Nikki deden hun best om dit mentale 

fenomeen direct de kop in te drukken door de aanval regelmatig bij hem/haar te roepen. Na 9 minuten had dit resultaat en kon 

Anouk de 1-1 scoren uit een vrije bal. In de counter werd te eenvoudig een doorloop weggegeven en stond het direct 2-1. Dat de 

dames van ONDO het vizier op scherp hadden bleek al snel: 3-1 (afstandsschot). Opnieuw kwam het eerste aanvalsvak weer voor de 

korf. Men wist elkaar nu beter te vinden maar had te weinig venijn in de aanvalsacties en de kansen die er waren verdwenen mandloos 

in het achterveld. Door slim spelen rond de korf kon een strafworp worden verdiend, maar door te vroeg inlopen van Maarten (déjà 

vu?), werd deze afgefloten en bleef het 3-1. Logisch gevolg is dan dat ONDO gewoon verder uitloopt: 4-1 via een vrije bal. De aanval 

liet het er niet bij zitten en schakelde knarsend een tandje bij. Maarten vond dat hij wat recht te zetten had en scoorde na een mooie 

combinatie en uitwijkbal de 4-2 van afstand. Er leek zich iets te gaan losmaken in het team. 4 minuten later wist Do geraffineerd door 

te breken en werd onreglementair gestopt. Mart faalde niet vanaf de stip: 4-3. De aanvalsvakken kwamen beter in de wedstrijd. De 

Excelsiorverdediging stond sterk te rebounden maar het hoge percentage ‘air balls’ gaf nou niet direct vertrouwen in een snelle 

voorsprong. Door teruggrijpen naar een standaardsituatie kon 4 minuten voor rust dan toch de gelijkmaker worden gemaakt door 

Char: tikbal 4-4. Alhoewel moeizaam, konden we wel terugkomen en hebben we ONDO 20 minuten lang geen doelpunt toegestaan. 

Na de rust wist ONDO direct een strafworp te verzilveren 5-4, maar Excelsior antwoordde direct via Merit met een interessant gefa-

briceerd kort schot: 5-5. En weer hielden de ploegen zich 10 minuten in evenwicht. Qua afwerking was het allemaal niet erg impone-

rend aan beide zijden. ONDO wist zich dan toch als eerste aan deze malaise te onttrekken en scoorde binnen 5 minuten de 6-5 en 

7-5 via een afstandsschot en doorloop. En weer moest Excelsior in de achtervolging met nog 20 minuten te spelen. Pim en Kayleigh, 

die zich al een behoorlijke tijd warm liepen, vervingen Okker en Anouk. Dit gaf het team weer nieuwe energie en – nadat Pim direct 

uit zijn eerste poging van afstand scoorde (7-6) – ook een nieuwe mentale boost! Voordat in dezelfde opstelling de stand gelijk kon 

worden getrokken, scoorde ONDO toch weer van afstand 8-6. De Excelsiorverdediging gaf nu nog maar weinig kansen weg en wist 

door meer risico te nemen de bal steeds snel te onderscheppen. De Excelsioraanval voerde het tempo op en via een fraaie one-

hander van Kayleigh (daar komt uw verslaggever voor naar het veld!) was de aansluiting er al weer snel: 8-7, nog 7 minuten te spelen. 
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Het spel golfde nu op en neer met korte aanvallen aan beide kanten. Jop kwam nog in het veld voor 

Tjarko. Helaas moest de Excelsiorverdediging nog een doorloop toestaan: 9-7 en leek de wedstrijd met 

nog 2 minuten te gaan gespeeld. Maar in de Excelsioraanval ging men energiek door met het uitspelen van 

de kansen met Maarten in een sterke reboundrol. Pim scoorde direct van afstand weer de 9-8 en door slim storen in de verdediging 

kwam de bal al weer snel in de Excelsioraanval bij Merit. Met een pass op maat wist zij de naar binnen sprintende Pim te bereiken en 

deze wist in zijn vlucht de uitstappende Maarten te bereiken. Hij kon de bal snel op en uiteindelijk door de mand te schieten, een 

snelle goal uit het boekje: 9-9. Een staande ovatie van DES-3 en het Excelsiorpubliek galmde over het kunstgras. Een overwinning 

was nog mogelijk geweest, maar niet verdiend. Jop kon in de laatste aanval nog 3 keer aanleggen, maar helaas zonder resultaat. 

Een gelijkspel dat door het team werd gevoeld als een overwinning en met name een overwinning op zichzelf. Ondanks tegenslagen 

en achterstand en falende afwerking bleef men volhouden en doorgaan. Een grote pluim voor de coaches die het team bij de les 

hielden en de invallers die keer op keer extra energie en geloof in eigen kunnen terugbrachten. Een heel mooi teamresultaat vandaag! 

De stand op de ranglijst is niet waar we wilden staan, maar de verloren potjes waren (ook tegen de huidige top van de ranglijst) 

minimaal. Ons doelsaldo is op de 6e plek zelfs nog positief (+1) en we gaan in 2016 nog een leuke 2e veldhelft zien. Nu gaan we eerst 

de zaal in. En de zaal is dit team veel meer op het lijf geschreven (zoals we vorig jaar al zagen), dus interessante wedstrijden staan 

ons weer te wachten. Tot ziens langs de lijn! 

positie team punten doelsaldo 

1 Avanti A1 12 17 

2 Valto A1 10 4 

3 Maassluis A1 8 -2 

4 Weidevogels A1 7 1 

5 ODO A1 6 10 

6 Excelsior A1 5 1 

7 ONDO A1 4 -10 

7 Fortuna / Delta Logistiek A2 4 -21 
 

Jeugd 

Excelsior E1 – Avanti E1 

Op de laatste competitiedag van het deelseizoen veld najaar 2015 had onze E1 een duidelijke missie: minstens één punt pakken om 

van de nul af te komen. Dat ONDO E1 en Phoenix E1 een maatje te groot waren, was eerder al duidelijk en werd geaccepteerd, maar 

tegen Avanti E1 waren de kaarten nog lang niet geschud en uitgedeeld. E1 verloor weliswaar de uitwedstrijd met 12-9, maar gezien 

het wedstrijdbeeld had dat anders kunnen uitpakken. Want het was een behoorlijk spannende, gelijk opgaande wedstrijd, waarin E1 

het pas in de laatste minuten weggaf. 

Vol goede moed en supergemotiveerd traden de E1-spelers aan om hun uiterste best te doen om minimaal 1 punt te vergaren. 

Met Demi, Julia, Annelin en David in de basis en Cristina en Thijs op de bank floot Merit (op dat moment genietend van haar eerste 

dag als volwassene ) het beginsignaal van de wedstrijd. 

De eerste tien minuten van de wedstrijd domineerde E1 het balbezit. Echter, zoals een van de ouders gekscherend (doch met een 

kern van waarheid) zei: “E1 lijkt het Nederlandse elftal wel, 80% balbezit, maar doelpunten… ho maar.” Uiteraard was op dat moment 

de uitslag van de EK-kwalificatiewedstrijd van zaterdagavond nog niet bekend. Hoe dan ook, ondanks het vele balbezit moest E1 al 

in de 4e minuut lijdzaam tegen een achterstand van 0-2 aankijken. De sterk opgezette aanval in de 5e minuut en de aanval vanuit de 

lange bal van David in de 8e minuut gaf wel aan dat E1 niet van plan was om zich het kaas van het brood af te laten eten. 

Dat bleek wel in het tweede kwartbedrijf. E1 bleef aanvallen en dit leidde in de 12e minuut tot een grote kans voor Demi. Díe wilde 

er helaas niet in, maar in de 14e minuut prikte Demi ‘m er alsnog in, 1-2. De gelijkmaker kon Annelin in de 18e minuut bijna op haar 
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naam schrijven, maar helaas een missertje. Extra zuur was het dat luttele seconden voor aanvang van 

de rust Avanti via een fraai afstandsschot de 1-3 wist te maken. 

Met Cristina en Thijs in plaats van Annelin en Demi ging de tweede helft van start. In de eerste twee minuten 

waren er volop kansen voor E1, maar helaas liet de afronding te wensen over. De 2-3 van Thijs in de 23e minuut bracht daar veran-

dering in: E1 zat weer volledig in de wedstrijd. Het perfecte afstandsschot van Cristina in de 24e minuut bevestigde dit: 3-3! Een halve 

minuut later was E1 wederom via Cristina dichtbij een voorsprong, ware het niet dat haar schot net mis ging. Het schot van David op 

eigen korf was zowel grappig als doodeng, gelukkig miste hij. 

De laatste drie minuten in het derde kwartbedrijf bleken uiteindelijk cruciaal te zijn… maar dan in negatieve zin voor E1. Door ver-

slapping van E1 wist Avanti twee keer te scoren. Met 3-5 achterstand ging E1 de laatste tien minuten van de wedstrijd in. Een kwart-

bedrijf waarin niet meer werd gescoord, zodoende was 3-5 ook de eindstand. 

0 Punten uit 6 veldwedstrijden, dat is de “te slikken”-balans. Erg? Nee. Leerzaam? Ja! E1 heeft afgelopen veldseizoen ontzettend veel 

geleerd en dan met name: E1 zal flink aan de bak moeten om volwaardig mee te kunnen doen op dit niveau. Met de juiste motivatie 

en idem dito sportieve begeleiding moet dat zeker gaan lukken, daar bestaat geen twijfel over. En iedereen zal weten wanneer dit is 

bereikt, want dan wordt er trots van de daken gescandeerd: “Zo doen we dat bij E1!” 
 

Excelsior E3 – Weidevogels E2 

De wedstrijd van 2 weken geleden in Bleiswijk lag nog vers in het geheugen. Daar waren de teams goed aan elkaar gewaagd en ging 

het de hele tijd gelijk op. Helaas liep Weidevogels daar aan het einde nog net uit en won zodoende. Tijd voor een revanche. Het team 

was compleet en had zin in deze laatste wedstrijd op het veld, voordat we de zaal induiken. Vanaf het begin zat de concentratie er 

goed in en of het aan de nieuwe schoenen ligt of niet zullen we nooit weten, maar Eline wist al vrij snel te scoren. Er werd goed 

rondgespeeld en er werden regelmatig kansen gecreëerd. En ook heel belangrijk, Weidevogels speelde ook goed samen maar wist 

niet te scoren, omdat de verdediging van Excelsior heel alert was. Eline bleek de smaak van het scoren te pakken te hebben en wist 

zodoende de stand ook op 2-0 te brengen. Dat hadden we op het veld nog niet meegemaakt, een voorsprong met 2 punten. Wei-

devogels voelde natuurlijk de druk toenemen en wist na een paar mislukte pogingen ook te scoren, 2-1. Na de eerste 10 minuten 

werd er gewisseld en kwam Martin in het veld. Hij had aan de zijkant staan inschieten en had er duidelijk zin in. Al snel was daar de 

eerste schotpoging, erin maar helaas verdedigd. Vervolgens een mooie doorloop, maar jammer mis. Die doorloop zagen we overi-

gens in de gehele wedstrijd regelmatig. Iets wat we aan het begin van dit veldseizoen niet zagen. Er werd zelfs af en toe door spelers 

op gewezen, “jongens, terugspelen voor de doorloop”. Soms moest ik mezelf even in de armen knijpen, is dit onze E3 of droom ik? 

Maar soms droomde onze E3 ook, daar was de aanval van Weidevogels 2-2. Maar Martin wist heel snel hierop te reageren en bracht 

de stand op 3-2. Voor de rust wist Pieter de stand nog op 4-2 te brengen. Maar dit was niet mogelijk zonder de snelle reactie, acties 

van Lianne, Pjotr, Martin en Eline natuurlijk. 

Aan de rand van het veld was de sfeer overigens uiterst plezierig. Er werd zelfs gezellig gekletst met de ouders van de tegenpartij, 

die in de rust zelfs koffie aanboden. Ik denk dat dit de sfeer in de wedstrijd ook wel goed weergeeft. Beide teams gingen voor de 

winst, maar dit gebeurde wel op een prettige manier! 

Terug naar de wedstrijd daar was het al snel tijd voor de eerste strafworp. Martin mocht deze nemen, maar niet alvorens de scheids-

rechter allen nog goed uitgelegd had waar ze moesten staan. Heel leerzaam! Martin stond daar in opperste concentratie, maar miste 

helaas net. De wedstrijd ging vervolgens gelijk op. Maar geen van de teams kwam tot scoren. Pjotr was dit keer de man die denk ik 

de meeste “verdedigde doelpogingen” op zijn naam schreef, die ook nog eens allemaal wel in de korf belandden, maar dus niet 

telden. Jammer, jammer. Aan het aantal goed opgezette doorlopen zal het uitblijven van de volgende score niet gelegen hebben. In 

de laatste 10 minuten wist Weidevogels nog te scoren. Aai, 4-3, we zullen toch niet de winst alsnog weggeven? “Hoe lang moeten 

we nog?”, hoorde je de ouders denken. En dan word je als speler natuurlijk ook erg fanatiek. Zo fanatiek, dat zelfs een schotpoging 

van Weidevogels iets te enthousiast werd tegengehouden. En ja, dan moet de scheids ook Weidevogels een strafworp toekennen. 

En dan blijkt dat die er ook nog ingaat, 4-4. Vanaf dat moment zagen we bij beide teams een soort van paniekkorfbal, men probeerde 

alsnog dat ene winnende punt te scoren. De concentratie was er echter aardig uit, een goede opbouw zoals we die eerder wel zagen, 
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was er niet meer. Het is ook niet niks natuurlijk, de kans op de eerste winst van het seizoen. Maar daar 

is het fluitsignaal van de scheidsrechter en eindigt deze wedstrijd in 4-4 gelijkspel. 

Zoals gezegd een mooie wedstrijd waarin er goed samengespeeld werd en we een ongekend aantal door-

loopballen zagen, goed rondgespeeld werd en heel goed en alert verdedigd werd. We treffen dit team in de zaal ook weer. De 

stijgende lijn is ingezet (verlies - gelijkspel - ……..) en het getoonde spel stemt de ouders langs de kant heel positief. 
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Opstellingen 

maandag 12 oktober 2015 

team opstelling reserve 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

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

 

 
 

Programma zaaltoernooi  

zaterdag 31 oktober 2015 

ronde wedstrijd veld scheidsrechter 

1 Pernix E1 - Excelsior E1 1 Indi Jorritsma 

1 Pernix E3 - Excelsior E2 2 Jasper Koops 

1 Pernix F1 - Excelsior F1 3 Wesley Timp 

2 Pernix E2 - Excelsior E3 1 Indi Jorritsma 

2 Pernix E4 - Excelsior E4 2 Jasper Koops 

2 Phoenix F2 - Excelsior F2 3 Wesley Timp 

3 Avanti E1 - Pernix E1 1 Wesley Timp 

3 DKC E2 - Pernix E3 2 Indi Jorritsma 

3 Phoenix F1 - Pernix F1 3 Jasper Koops 

4 DKC E1 - Pernix E2 1 Dirk van Leipsig 

4 Avanti E8 - Pernix E4 2 Jop de Boo 

4 DKC F1 - Phoenix F2 3 Kayleigh Verhagen 

5 Excelsior E1 - Avanti E1 1 Dirk van Leipsig 

5 Excelsior E2 - DKC E2 2 Kayleigh Verhagen 

5 Excelsior F1 - Phoenix F1 3 Jop de Boo 

6 Excelsior E3 - DKC E1 1 Jop de Boo 

6 Excelsior E4 - Avanti E8 2 Dirk van Leipsig 

6 Excelsior F2 - DKC F1 3 Kayleigh Verhagen 
 

Rondetijden 

ronde van-tot 

1 09:30-09:48 

2 09:50-10:08 

3 10:10-10:28 

4 10:30-10:48 

5 10:50-11:08 

6 11:10-11:28 

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

maandag 12 oktober 2015 

klasse Nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

R6H 1487 Excelsior 5 - Fiks 5 19:00 19:45 Willeke Bob v.d. Leeden 1aK60 

Oefenprogramma zaal  

vrijdag 23 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Weidevogels 1 - Excelsior 1 20:00 21:25 Denise n.v.t. Boswijk, Den Haag regelt Nelleke 

zaterdag 24 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

HKV/Ons Eibernest/Refleks/Futura A1 - Excelsior A1 8:30 9:30 Luuk/Nikki toernooi (t/m 14:00 uur) De Schilp, Rijswijk nog regelen 

Valto B1 - Excelsior B1 16:30 17:45 Vito/Jill n.v.t. Vreeloo, De Lier Isabella, Jop, Timo 

Fortuna D6 - Excelsior D1 aw 8:45 9:00 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

maandag 26 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Valto 1 - Excelsior 1 19:30 20:45 Denise n.v.t. Vreeloo, De Lier regelt Nelleke 

dinsdag 27 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? - Excelsior 1         De Veur of Essesteijn afhankelijk van resultaat in de poule 

woensdag 28 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior C1 - Fortuna C4 18:30 19:00 Sander/Wouter Sander van Vliet Buitenhof  

donderdag 29 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 2 - Valto 2 19:45 20:30 Robbert Erik de Koning Buitenhof   

Excelsior B1 - Excelsior B2 18:15 18:30 Danique/Shera/Vito/Jill Roy van Leusden Buitenhof B1 in inschietshirts onderling 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? - Excelsior 1         De Veur of HKV/Eibernesthal bij winst in wedstrijd dinsdag 

  

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

zaterdag 31 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 2 - VOLGT  11:30 12:30 Robbert VOLGT Buitenhof   

Excelsior 3 - KCC/Delta Logistiek 5 12:45 13:40 Reinier Excelsior 5 Buitenhof   

Excelsior 5 - Excelsior 6 14:00 14:50 Willeke Excelsior 3 Buitenhof   

Excelsior A3 - Excelsior B2 11:00 11:30 Wesley/Erik/Nathan Excelsior 6 Buitenhof onderling 

Excelsior B2 - Excelsior A3 11:00 11:30 Danique/Shera Excelsior 6 Buitenhof onderling 

Excelsior E1 -  9:00 9:30 Okker/Jazz 9:30-10:30 Jasper Koops Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Avanti E1/Pernix E1 

Excelsior E2 -  9:00 9:30 Sven/Daan 9:30-10:30 Indi Jorritsma Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 DKC E2/Pernix E3 

Excelsior E3 -  9:00 9:30 Robert/Tjarko 9:30-10:30 Wesley Timp Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Pernix E2/DKC E1 

Excelsior E4 -  9:00 9:30 Gina/Sander 10:30-11:30 Job de Boo Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Pernix E4/Avanti E8 

Excelsior F1 -  9:00 9:30 Lisette/Carolien 9:30-10:30 Dirk van Leipsig Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Pernix F1/Phoenix F1 

Excelsior F2 -  9:00 9:30 Maarten/Charlotte 9:30-10:30 Kayleigh Verhagen Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 DKC F1/Phoenix F2 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? - Excelsior 1         HKV/Eibernesthal bij winst in wedstrijd donderdag 

Die Haghe/Oranje Wit/Meervogels B1 - Excelsior B1 11:45 13:30/ 

15:25/ 

16:45 

Vito/Jill n.v.t. Oranje Withal Jazz, Dirk, Myrte 

VIERKAMP BIJ ORANJE WIT DORDRECHT 

Avanti D5 - Excelsior D1 VOLGT VOLGT Nynke/Fabian/Merit n.v.t. VOLGT   

dinsdag 3 november 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

DKC D1 - Excelsior D1 17:30 18:00 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Buitenhof Eigen gelegenheid 

woensdag 4 november 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior B3 - DKC B1 17:30 18:00 Mario/Stefan Excelsior 4 Buitenhof   

Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A3 eenmalig van 18:00-19:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A2 eenmalig van 20:00-21:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober trainen de ouders eenmalig van 21:00-22:00; 

▪ Op woensdag 4 november traint de D1 eenmalig niet; 

▪ Op woensdag 4 november traint de E2/E4 eenmalig in de Hoornbloem van 18:30-19:30.
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Training 

Trainingstijden zaal 

vanaf maandag 26 oktober  

 maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof 

17.30-18.30  B2-C1-E1/E2/E4   C1-D1-E1/E3 

18.00-19.00 A3-E3-F1/F2   D1-E2/E4  

18.30-19.30  A2-B1 B3-F1  B1-B2 

19.00-20.00 S6-B3   A2-A3  

19.30-20.30  S3-A1   S3-A1 

20.00-21.00    S6-Ouders  

20.30-22.15  S1+S2   S1+S2 

21.00-22.00    S4-S5  

 

Zaterdag 11:00-12:00 Brahmslaan: Pinguïns-Peuters (1e training zaterdag 31 oktober) 

Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A3 eenmalig van 18:00-19:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A2 eenmalig van 20:00-21:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober trainen de ouders eenmalig van 21:00-22:00; 

▪ Op woensdag 4 november traint de D1 eenmalig niet; 

▪ Op woensdag 4 november traint de E2/E4 eenmalig in de Hoornbloem van 18:30-19:30. 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 12 oktober Wouter 

maandag 19 oktober Oefenwedstrijd tegen 4e (coach: Reinier; scheids: Job) 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

16 oktober 2015 Slaapfeest Pupillen/Aspiranten 

18 oktober 2015 Reservering kantine 

31 oktober 2015 Reservering Excelsior 5 

14 november 2015 Reservering kantine 

14 november 2015 Feest Junioren/Senioren 

20 november 2015 Reservering kantine 

27 november 2015 Sinterklaasfeest Pinguïns/Pupillen 

18 december 2015 Kerstdiner Pupillen/Aspiranten 

2 januari 2016 Nieuwjaarsborrel 

Februari Feest Junioren/Senioren 

Maart Activiteit Aspiranten en Junioren 

April Feest Junioren/Senioren 

Juni Excelsior festival 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

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) 
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