
 

24 oktober 2015 

door loopl inks  

Oefenprogramma zaal 

Programma zaaltoernooi 

Opstellingen 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 

nummer 11 



 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  11 2 

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 zaalcommissaris (tel.nr in het pro-

gramma). 

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. 

Was het vorige week nog enigszins komkommertijd 

in de Korfpraat, dat is deze week wel anders. 21 

Pagina’s… heb je even? 

Het begin van deze rubriek was een paar dagen geleden al geschreven, maar het 

vandaag ontvangen bericht verdient absoluut de eerste plek in Redactiepraat: 

Welkom korfbolletje Dara ! Alle geluk voor jou, je zusje Madou en je mama 

Liselotte en papa Simon! 

Wat ook de felicitaties verdient, is de geboorte van “Official Media Partner”, met als 

trotse ouder Supportersvereniging Excelsior (SVE). De SVE heeft afgelopen week 

flink van zich laten horen op de site, Facebook en Twitter. Ze is een campagne 

gestart om én ons eerste een hart onder de riem te steken, én om supporters 

dichter bij de spelers te brengen. Onder meer door SVE TV nieuw leven in te blazen, 

maar ook door het eerste dichter bij de supporters te brengen middels diepte-

interviews en te verhalen over de verrichtingen en uitdagingen van het eerste. De 

redactie is een groot fan van dit initiatief en zal daar waar kan bijdragen om de 

doelstelling van de SVE te verwezenlijken. 

Nog even en dan gaan we weer aan de slag in de zaal, onder andere in de Buitenhof. 

Heel vervelend, maar het is voorlopig wel oppassen geblazen met het water. In een 

andere zaal gaan de allerkleinsten weer van start: in gymzaal Brahmslaan is het de 

komende zaterdagochtenden weer op-en-top-pret tijdens Peuterpret en de 

Pinguïnstraining. 

Het wedstrijdsecretariaat Senioren/Junioren vertelt ons hier hoe de senioren en 

junioren de eerste helft van de veldcompetitie zijn doorgekomen en de Jeugd TC 

heeft een luid en duidelijke boodschap.  

Tot slot (we houden het deze week kort, er is hierna genoeg te lezen), er zijn 

wijzigingen in het oefenprogramma en het trainingsschema.  

Veel 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  

▪ S V E  T V :  D e  Ex c e l s i o r  U i t da g in g en  

▪ Ex c e l s i o r  1  ga a t  e r v o o r !  

▪ D e Ha a gs e  K o r f ba l da ge n  z i j n  be g on n e n !  

▪ S l a a p f e es t  o f  s l a a p l oo s f e es t ?  

▪ S t e u n  Ex c e l s i o r  en  w i n  p r i j z en  

▪ T ra in  m e e  m et  p i n g u ïn s  en  p e u t e r p r e t !  

▪ B er i c h t  v a n  d e  B u i t en h o f  
Babypraat  
Secretar i (pr)a ten  

▪ S e n io r en  & j u n io r en s ec r e t a r i a a t  

▪ J eu g ds ec re t a r i a a t  
Wedstr i jden  

▪ U i t s l a g en  

▪ O ps t e l l i n g e n  

▪ W eds t r i j dv e r s l a g en  

▪ P ro gra m m a  za a l t o e r n o o i  

▪ O e f en pr og ra m m a  za a l  
Training  

▪ T ra in in gs t i j de n  za a l  

▪ O u d e r t r a in in g  za a l  
Kalenders  en roosters  

▪ Ac t i v i t e i t en k a l en d er  

▪ S c h o on m a a k ro os t e 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 

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 UITGAVE  

Willeke, Erik, Linda, Job, Nicole, Simon, Pieter 

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 

SVE TV: De Excelsior Uitda-

gingen 

Het aankomende zaalseizoen is de Supporters 

Vereniging Excelsior de “Official Media Part-

ner” van de CKV Excelsior. In de voorgaande 

jaren kwam de Supporters Vereniging Excel-

sior met enkele afleveringen van SVE TV in het 

nieuws. Dit seizoen zal SVE TV een nieuw leven 

ingeblazen worden, op een geheel andere ma-

nier dan in voorgaande jaren. 

Dit seizoen zullen de spelers en technische staf van Excelsior 1 de uitdaging aan-

gaan met jullie, de supporters van Excelsior. Gaan jullie deze uitdagingen aan en 

verrassen jullie Excelsior 1, dan zullen de spelers een leuke tegenprestatie uitvoe-

ren.  

De eerste aflevering van SVE TV: De Excelsior Uitdagingen staat online op de web-

site van de CKV Excelsior, de SVE-site en op Facebook. Wil jij Excelsior 1 zien werken 

voor hun support? Zorg ervoor dat je geen aflevering mist en ga de uitdagingen 

aan, zodat ze zoveel mogelijk tegenprestaties mogen en moeten uitvoeren. 

Samen zorgen we voor een fantastisch zaalseizoen met hopelijk een goed eindre-

sultaat. Geef Excelsior 1 de steun die ze nodig hebben en gaan verdienen door 

middel van hun tegenprestaties en volg SVE TV online. 

 
 

Excelsior 1 gaat ervoor! 

Na een enigszins tegenvallend veldseizoen, waar ondanks de resultaten nog van 

alles mogelijk is, staat het zaalseizoen in de Eerste Klasse E voor de deur. Samen 

met Denise Bezemer, voor het tweede jaar de trainer/coach van CKV Excelsior 1, en 

Wouter Kamps, speler van Excelsior 1, blikken we vooruit naar op het komende 

zaalseizoen. 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/534-sve-tv-introductie-de-excelsior-uitdagingen
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/534-sve-tv-introductie-de-excelsior-uitdagingen
http://sve-excelsior.nl/SVE/sve-tv-introductie-de-excelsior-uitdagingen/
http://sve-excelsior.nl/SVE/sve-tv-de-excelsior-uitdagingen/
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Praatjes en mededelingen 

Denise begint met een korte terugblik op het eerste deel van het veldseizoen. “Het is duidelijk dat het 

veld niet gelopen is zoals we hadden gewild. Tegen de mindere ploegen stonden we er niet en tegen de 

betere ploegen hebben we prima tegenstand geboden.” Wouter haakt hierop in door te stellen dat het spel in fases helemaal niet 

zo slecht was. “De afgelopen wedstrijden speelden we helemaal niet slecht, maar lieten we het in sommige fases liggen waarin we 

geen doelpunten meer maakten.” 

In de voorbereiding op het komende zaalseizoen zal de nadruk gelegd worden op hard trainen en zoveel mogelijk wedstrijden spelen 

tijdens de Haagse Korfbaldagen. Volgens Denise zal de focus voornamelijk komen te liggen op de uitstraling tijdens wedstrijden. 

“We zullen tijdens de wedstrijden meer moeten gaan uitstralen en met meer overtuiging gaan spelen.” Wouter vult aan dat in de 

fases waarin Excelsior moeite heeft met scoren de rust bewaard moet blijven. Nu Excelsior 1 voor het eerst in jaren weer zonder 

schotklok gaat spelen, moet het mogelijk zijn om in de aanval de rust te bewaren en net zo lang te spelen totdat die goede kans 

voorbij komt. 

Vooruitkijkend naar het zaalseizoen zelf springt er meteen één wedstrijd uit, de eerste thuiswedstrijd tegen stadsgenoot DES. Voor 

Denise een belangrijke wedstrijd, hoewel ze meer waarde hecht aan de competitie zelf. “Voor DES de wedstrijd van het jaar, voor ons 

een van de veertien op weg naar de Overgangsklasse.” Geboren en getogen Excelsioriaan Wouter kijkt uit naar de stadsderby. “Deze 

wedstrijd tegen DES is inderdaad één van de veer-

tien wedstrijden, maar zeker een belangrijke. Het is 

namelijk altijd lekker om een stadsderby te winnen.” 

Daarmee wordt direct de eerste doelstelling voor 

het komende zaalseizoen duidelijk. “Strijden voor 

de bovenste plekken en meedoen voor het kampi-

oenschap is een belangrijk item voor de zaal. En 

daar zal iedereen achter moeten staan binnen de 

selectie.” In de Eerste Klasse zullen er teams zijn die, 

zoals tijdens het veldseizoen, minder zijn maar er 

wel volle bak voor gaan. Excelsior zal daarin mee 

moeten gaan. Als het antwoord van Wouter op 

deze doelstelling garant staat voor de hele selectie, 

komt dit wel goed: “Als iedereen zijn uiterste best 

doet en met elkaar hard blijft werken, dan moet het 

zeker lukken.” 
 

De Haagse Korfbaldagen zijn begonnen! 

Afgelopen donderdag zijn de Haagse Korfbaldagen weer van start gegaan. De Haagse Korfbaldagen, ook wel bekend als de HC Cup, 

is het traditionele voorbereidingstoernooi voor het zaalseizoen in de regio Haaglanden. 

Ook dit jaar doet CKV Excelsior weer mee met Excelsior A1 en Excelsior 1. Onze A1 is ingedeeld in een poule met HKV/Ons Eibernest 

A1, Refleks A1 en Futura A1 en speelt een vierkamp op zaterdag 24 oktober in sporthal De Schilp in Rijswijk. Excelsior A1 opent de 

vierkamp tegen HKV/Ons Eibernest om 09.30 uur en speelt vervolgens om 10.54 uur tegen Futura om af te sluiten tegen Refleks om 

12.14 uur. 

De winnaar van deze poule plaatst zich voor de halve finale van de Haagse Korfbaldagen voor A-Jeugd 1e klasse op woensdag 28 

oktober. Mocht Excelsior A1 zich als winnaar van de poule plaatsen voor de halve finale, dan speelt het op woensdag 28 oktober om 

19.15 uur in sporthal Zuidhaeghe in Den Haag. De tegenstander is de winnaar van poule C. In deze poule spelen ONDO A1, Avanti 

A1, Fiks A1 en KZ Danaïden A1 tegen elkaar. 

Mocht ook deze halve finale gewonnen worden, dan speelt Excelsior A1 op vrijdag 30 oktober de finale in de sporthal van HKV/Ons 

Eibernest in Den Haag. De finale voor de A-Jeugd begint om 19.15 uur. 
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Praatjes en mededelingen 

Excelsior 1 is voor deze jaargang van de Haagse Korfbaldagen ingedeeld in een poule met Weidevogels 

1 en Valto 1. Als eerste tegenstander staat Weidevogels 1 op het programma op vrijdag 23 oktober om 

21.25 uur in sporthal Boswijk in Den Haag. 

Maandag 26 oktober staat de wedstrijd tegen Valto 1 op het programma. Deze wedstrijd start om 20.30 uur en wordt gespeeld in 

de thuishal van Valto, sporthal Vreelo in De Lier. Mocht Excelsior 1 zich als winnaar van de poule of als een van de twee beste 

nummers twee plaatsen voor de kwartfinale, dan speelt het op dinsdag 27 oktober wederom een wedstrijd. Ervan uitgaande dat 

Excelsior 1 als eerste in de poule eindigt, zou het om 21.35 uur spelen in sporthal De Veur in Zoetermeer. De tegenstander zou dan 

de winnaar zijn in een poule met ALO, KZ Danaïden en ODO. 

Mocht Excelsior ook deze ronden overleven, dan speelt het op donderdag 29 oktober de halve finale en maakt het kans op een plaats 

in de finale. De finale wordt traditioneel gespeeld in de sporthal van HKV/Ons Eibernest in Den Haag en staat op zaterdag 31 oktober 

om 16.40 uur op het programma. 

Uiteraard volgt de Supporters Vereniging Excelsior als “Official Media Partner” van CKV Excelsior de verrichtingen van onze teams en 

houdt jullie via de website van de vereniging, SVE en Facebook op de hoogte. 
 

Slaapfeest of slaaploosfeest?  

Op vrijdagavond 16 oktober druppelden om 19.00 uur de eerste enthousiaste kinderen binnen die hun bedje op gingen maken. Voor 

de kinderen van de D en de E was er een plekje in de kleedkamers van de dames. De ouders hielpen even met de bedjes opmaken 

en toen kon de pret beginnen. De C en de B sliepen in de kantine. Nadat alle luchtbedden waren opgepompt en de slaapzakken 

uitgespreid, konden we rond 20.00 het slaapfeest beginnen. Maar uiteraard gingen we nog lang niet slapen! 

Het grote Levend Riskspel kon beginnen! De kinderen werden in vier teams verdeeld en elke keer daagde een team een ander team 

uit. Steeds twee teams speelden binnen of buiten kleine spellen tegen elkaar en het winnende team mocht dan op de kaart een land 

aan hun rijk toevoegen. Het winnende team was team geel! 

Daarna volgde voor de D en de E vier spellen in legerthema. De B en C speelden het smokkelspel op het rugbyveld. Bij de D en de E 

deden de kinderen fanatiek mee met het bommenspel (gebaseerd op het cadeauspel van 'Ik hou van Holland'), vul de legerrugzak 

met alles wat nodig is, een hindernisbaan afleggen als echte rekruten en het teambuildingspel. Nadat ook deze spellen weer goed 

en leuk waren afgerond, werd het tijd voor de film. Allemaal met open mond voor 'Tarzan'. Maar hè… nee… wat!? 

Hallo, wij zitten in de C en de B!, wij kijken geen kinderfilms meer! Dus hop de auto’s in, blinddoeken om en op naar de dropping! 

Nadat Tarzan en Jane weer herenigd waren en de aftiteling begon, was het de hoogste tijd om naar bed te gaan. Keurig op tijd (om 

00.30 :)) werd er nog even gekletst, maar toen werd het stil in de kleedkamers... De B en de C kwamen na een lange wandeltocht 

terug en gingen daarna ook lekker op hun luchtbedden liggen. De voetjes waren moe, maar de B-tjes en de C-tjes ook. Al snel werd 

het rustig en iedereen kon lekker slapen. De ochtend daarna was iedereen een beetje moe en slaperig (toch Simon en Reinier, onze 

nachtwakers) maar de eitjes smaakten goed en om 09.30 kon iedereen weer lekker naar huis. De ouders hadden geen kind meer aan 

hun meestal zo drukke kind, haha! 

De EC bedankt iedereen voor een leuke en gave avond en hoopt iedereen (en meer!) het volgende evenement weer te zien! 
 

Steun Excelsior en win 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. 

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
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Train mee met pinguïns en peuterpret!  

 
 

Bericht van de Buitenhof 

Voor de gebruikers van sporthal De Buitenhof: 

Geachte gebruiker, 

In de door u gehuurde zaal is bij een aantal tappunten een verhoogde concentratie legionellabacteriën vastgesteld. Om het leidingen-

systeem weer legionellavrij te maken, is inmiddels opdracht vertrekt om de leidingen te reinigen en/of te spoelen. Hierna zal er op-

nieuw een monster genomen worden. 

Het is daarom op dit moment niet toegestaan om de gebruik te maken van de douches. Wij zullen u opnieuw informeren wan-

neer de nieuwe laboratoriumuitslagen bij ons binnen zijn en wat dan de situatie is. 

Het koude water bij de wastafels kan wel gebruikt worden.
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Babypraat 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Nu de eerste helft veldcompetitie 2015-2016 achter ons ligt kijken we even naar de posities van de seniorenteams van Excelsior in 

hun klassen, zie hieronder. Die posities zijn heel wisselend, en vooral voor Excelsior 1 en 4 ziet het er op dit moment somber uit. Er 

zal straks in het voorjaar van 2016 nog veel werk aan de winkel zijn om in elk geval van de hatelijke nul af te komen. De andere 3 

seniorenteams staan er wel aanmerkelijk beter voor. 

Excelsior 1 had zich afgelopen seizoen uitstekend hersteld van de degradatie het jaar ervoor en wist zich door het kampioenschap 

weer in de Overgangsklasse te spelen. Maar de ploeg staat nu met 0 punten op de laatste plek. Het 1e wist niet één wedstrijd te 

winnen, en zelfs de laatste (uit)wedstrijd tegen het Zeeuwse Tjoba, tot dan lotgenoot met eveneens nul punten, ging verloren. Hier-

door ziet het er triest uit voor Excelsior 1. De veilige 6e plaats is nu heel ver weg, de huidige nummer 6 heeft al 5 punten. Een 

lichtpuntje is dat de 7e plaats in deze klasse aan het einde van het seizoen nog wel recht geeft op een beslissingswedstrijd om aan 

degradatie te ontkomen, maar ook daarvoor moet nog wel heel veel gebeuren.  

Excelsior 2 heeft nu 7 punten en bevindt zich daarmee in de middenmoot van de reserve 1e klasse. De kans op een kampioenschap 

is minimaal omdat het 2e de pech heeft ingedeeld te zijn bij een bijzonder sterk KVS 3. De resultaten zijn soms wat wisselvallig, maar 

ook na de zaalperiode zal de ploeg wel voldoende tegenstanders onder zich kunnen houden om zich simpel te handhaven. 

Excelsior 3 ging heel goed van start in de reserve 3e klasse. De eerste 4 wedstrijden werden gewonnen, en dat schiep enige verwach-

tingen dat de ploeg zich zou gaan te mengen in de strijd om de eerste plaats. Helaas waren DVS ’69 2 en RWA 3 de laatste weken 

toch duidelijk te sterk, en zo staat Excelsior 3 op een gedeelde 3e plaats. Hier geldt dat in punten de verschillen tussen de nummers 

1 t/m 4 klein zijn en er in de tweede helft van het seizoen nog verrassingen mogelijk zijn. 

Excelsior 4 werd aan het begin van het seizoen vooral samengesteld uit spelers van Excelsior 4 en 5 van het jaar ervoor. Dat het niveau 

van sommige tegenstanders in de reserve 4e klasse dan iets te hoog is, was te verwachten. In meerdere wedstrijden was het 4e er 

dichtbij om punten te halen, maar lukte het net niet. In een aantal andere wedstrijden, o.a. tegen koploper GKV 4, werd het verschil 

wel heel groot. Resultaat is helaas dat ook Excelsior 4 nog op 0 punten staat en de laatste plaats inneemt. 

Excelsior 5 speelt met hetzelfde team in ongeveer dezelfde klasse als vorig seizoen, en neemt ongeslagen de koppositie in. Een puntje 

werd in de eerste wedstrijd verspeeld, tegen Valto 6, maar alle andere wedstrijden werden gewonnen. Ook de laatste, de uitgestelde 

wedstrijd tegen Fiks 5 op een ijskoude maandagavond. Na bijna 20 minuten zonder doelpunten was het bij rust 6-1, en de eindstand 

tenslotte 13-4. 

En dus komt de zaalcompetitie weer in beeld; aanstaande zaterdag is er een aantal oefenwedstrijden gepland voor Excelsior 2 tot en 

met 6. Excelsior 1 speelt zijn wedstrijden in de Haagse Korfbaldagen, heeft al één poulewedstrijd gewonnen, en vandaar op naar de 

finale! 

Voor de competitie die op 7 november start is van belang voor de spelers van Excelsior 5 en 6: kijk volgende week goed in het 

programma. Want: Excelsior 5 van het veld is in de zaal Excelsior 6.  

En Excelsior 4 van het veld is gesplitst in zaalteams Excelsior 4 en 5. Excelsior 4 speelt in de reserve 3e klasse en het 5e is nu ingedeeld 

in de reserve 6e klasse. Excelsior 5 wordt daarbij nu voor de zaalcompetitie aangevuld door Anne, Loes en Cisca, die opnieuw de 

korfbalschoenen aantrekken, bij de dames en Rob Mulder, vader van Marijn en Veerle, en terug na een lange blessure Robert Plomp. 

Allen welkom.  

Excelsior 4 zal wekelijks wanneer nodig worden op- en ingevuld door spelers en speelsters uit een poule van dames en heren die zich 

aangemeld hebben als oproepkracht voor Excelsior 4. 

Het definitieve programma is nog niet bekend maar hopelijk kunnen we volgende week toch wel het complete zaalprogramma 

presenteren; dat wordt nog even hard werken voor Juan, Carolien en de wedstrijdsecretariaten, maar we zullen het proberen. 
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Stand veldindelingen senioren & junioren 

klasse OKD 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 Tempo 7 12 6 1 0 166 112 54 

2 GKV/Enomics 7 11 5 1 1 141 124 17 

3 Nieuwerkerk 7 10 4 1 2 127 116 11 

4 Sporting Trigon 7 10 5 2 0 118 109 9 

5 Swift (M) 7 6 3 4 0 108 110 -2 

6 De Meervogels 7 5 2 4 1 111 141 -30 

7 Tjoba 7 2 1 6 0 101 129 -28 

8 Excelsior (D) 7 0 0 7 0 91 122 -31 

klasse R1G 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 KVS/Maritiem 3 7 14 7 0 0 161 80 81 

2 KCC 4 7 11 5 1 1 111 104 7 

3 De Meervogels 2 7 8 4 3 0 115 111 4 

4 Excelsior (D) 2 7 7 3 3 1 94 83 11 

5 Swift (M) 2 7 7 3 3 1 100 110 -10 

6 Sporting Trigon 2 7 4 2 5 0 90 110 -20 

7 Tempo 2 7 4 2 5 0 99 126 -27 

8 Korbis 2 7 1 0 6 1 83 129 -46 

klasse R3T 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 DVS '69 2 6 10 5 1 0 69 54 15 

2 Nieuwerkerk 5 6 9 4 1 1 69 54 15 

3 Excelsior (D) 3 6 8 4 2 0 86 65 21 

4 RWA 3 6 8 4 2 0 81 66 15 

5 NIO 2 6 3 1 4 1 57 74 -17 

6 KCR 5 6 3 1 4 1 46 63 -17 

7 Korbatjo 2 6 -1 0 5 1 69 101 -32 

klasse R4M 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 GKV (H) 4 7 12 6 1 0 141 73 68 

2 Valto 4 6 11 5 0 1 81 48 33 

3 Paal Centraal 2 7 9 4 2 1 99 80 19 

4 Weidevogels 3 6 7 3 2 1 85 73 12 

5 DES (D) 5 7 7 3 3 1 64 84 -20 

6 ODO 4 7 6 3 4 0 78 100 -22 

7 Avanti (P) 5 7 2 1 6 0 76 109 -33 

8 Excelsior (D) 4 7 0 0 7 0 61 118 -57 
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klasse R6H 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 Excelsior (D) 5 6 11 5 0 1 72 51 21 

2 ODO 6 6 10 5 1 0 74 52 22 

3 De Meervogels 5 6 8 4 2 0 83 56 27 

4 Valto 6 6 6 2 2 2 52 51 1 

5 Velocitas 5 6 4 2 4 0 53 74 -21 

6 Avanti (P) 10 6 3 1 4 1 54 65 -11 

7 Fiks 5 6 0 0 6 0 43 82 -39 

klasse A1F 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 Avanti (P) A1 7 12 6 1 0 93 76 17 

2 Valto A1 7 10 5 2 0 79 75 4 

3 Maassluis A1 7 8 4 3 0 83 85 -2 

4 Weidevogels A1 7 7 3 3 1 90 89 1 

5 ODO A1 7 6 3 4 0 90 80 10 

6 Excelsior (D) A1 7 5 2 4 1 81 80 1 

7 ONDO (G) A1 7 4 1 4 2 87 97 -10 

8 Fortuna/Delta Logistiek A2 7 4 2 5 0 80 101 -21 

klasse A3A 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 ONDO (G) A2 6 12 6 0 0 91 36 55 

2 De Meervogels A2 6 8 4 2 0 73 47 26 

3 Excelsior (D) A2 6 7 3 2 1 81 50 31 

4 Dijkvogels A2 6 6 3 3 0 58 55 3 

5 Avanti (P) A3 6 6 2 2 2 49 54 -5 

6 ODO A2 6 2 1 5 0 28 64 -36 

7 Fortuna/Delta Logistiek A3 6 1 0 5 1 28 102 -74 

klasse A5E 

# team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk goals voor goals tegen doelsaldo 

1 Excelsior (D) A3 6 10 5 1 0 74 38 36 

2 Weidevogels A3 6 7 3 2 1 52 49 3 

3 VEO A4 6 4 1 3 2 43 48 -5 

4 Avanti (P) A5 6 3 1 4 1 33 67 -34 
 

Jeugdsecretariaat  

Wat gaat de tijd toch snel, zo verlang je naar de herfstvakantie en zo is deze weer om. Maar goed, ik heb zelf in ieder geval genoten 

van een aantal dagen vrij. Ik hoop jullie ook. Ik heb net geteld, nog 8 weken en het is alweer kerstvakantie . 

Tussen veld en zaal zit de technische commissie niet stil. Er is behoorlijk wat werk geweest en wij kunnen jullie het volgende mede-

delen. Zoals reeds bekend komt er een E5 onder leiding van Jop de Boo en Kayleigh Verhagen, beiden uit de B1. Welkom trainers. 

De E5 is een team met allemaal nieuwe spelers. Wij wensen jullie met z’n allen een leuke en leerzame zaalperiode.  
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Opstelling E5: Cas, Abel, Josyne, Senna 

Wij zijn blij met de groei in de E. Door ook nieuwe leden in de D en C was het mogelijk om een extra C team te formeren. 

Een van onze doelen is om te zorgen dat kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar worden geplaatst, zodat je ook een 

langere periode met elkaar kunt spelen. Daarnaast is het streven dat iedereen zoveel als mogelijk op technisch vlak op de juiste plek 

is ingedeeld. Wanneer er minder kinderen in bepaalde leeftijdscategorieën zijn, wordt dat soms lastig. De TC heeft daarom de vol-

gende beslissingen genomen voor in de zaal: 

Een aantal kinderen uit de huidige B3, C1 en D1 zal worden ingedeeld in een ander team. Vanaf de zaalcompetitie zal Excelsior ook 

deelnemen aan de competitie met een C2 team. Dit resulteert ook in minder overvolle teams waardoor iedereen meer aan spelen 

toekomt en een extra C2 team verbetert de doorstroming. Wij willen kinderen die net nieuw komen niet direct plaatsen in teams met 

kinderen die al jaren spelen. Wij vinden dit voor alle kinderen geen goede ontwikkeling. De basis moet goed gelegd kunnen worden. 

Maar daar zit ook altijd een andere kant aan. Teams door elkaar gooien, terwijl je net gewend bent aan je team en je het net zo 

gezellig hebt met elkaar. We snappen het echt allemaal en wij houden er ook weldegelijk rekening mee. Maar uiteindelijk hakken wij 

knopen door die in het verengingsbelang zijn en voor de meeste kinderen een goede zet is. Niet iedereen blij maken? Dat klopt en 

wij zijn ons daarvan bewust. De jeugd TC blijft wel kijken naar wat we jou kunnen blijven bieden. 

Waarom dan toch doen? Dit is een goede ontwikkeling voor de club. We maken meer evenwichtigere teams en daarnaast was een 

aantal mensen nu ook al niet blij, dat niet vergeten. Wij hebben ook gereageerd op de signalen van kinderen/ouders. Dat veroorzaakt 

dat anderen nu niet blij zijn, snappen we, maar uiteindelijk maken wij weloverwogen en technisch goed onderbouwde beslissingen. 

Concreet houdt dit in dat de volgende teams (B3, C1, C2) gevormd zijn: 

B3 Stefanie, Fleur, Robin, Özlem 

Rick, Daan, heer B2 

C1 selectie Lucía, Isa, Dieuwke, Lindsey, Liekke 

Nico, Rick, Mark, Paul, Mark, Sydney, Joshua, Thom 

C2 Aniek, Chimene, Nathalie, Iris, Nadine 

Luuk, 3 heren C1 selectie 

Over de C selectie zullen de trainers en de TC de komende week een beslissing nemen. We hopen dit zo snel mogelijk te doen, maar 

willen hierin geen overhaaste beslissingen nemen en noemen daarom geen data. Het streven is voor de 1e competitie zaterdag. Maar 

houden een slag om de arm. 

Bij de overige B t/m F teams zijn er t.o.v. de veldperiode geen wijzigingen. 

Als laatste wil ik daar graag over kwijt (geen excuus) dat ik vraag om wat compassie richting de TC. Wij denken absoluut over ieder 

kind goed na, dat mag iedere ouder van ons jeugd TC verwachten. Maar soms is het kind wat ons betreft op de juiste plek en ziet 

een ouder dat anders. Wij staan altijd open voor een gesprek. De uitkomst van een gesprek kan wel eens zijn dat dit voor ouders/kin-

deren niet de gewenste oplossing is. De jeugd TC zijn vrijwilligers die graag nog jaren klaar willen staan voor de kinderen.  
 

Trainingstijden aangepast 

Let op, vanwege het toevoegen van de C2 zijn de trainingstijden aangepast. Excelsior heeft extra zaalruimte kunnen inhuren op een 

zestal donderdagen in de Kerkpolderhal. Dat dit niet de hele zaalperiode kan, komt omdat de hockeysport tegenwoordig ook een 

zaalperiode kent. Let op het schema dat verderop in het clubblad is opgenomen. 
 

Invallen in andere teams 

Wij doen een beroep op kinderen en ook op ouders. Wij (maar ook jullie eigen team) willen altijd compleet spelen. Wij doen ons best 

daarvoor en hopen dat jullie ons willen steunen als het gaat om invallen in een ander team.  
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Opleiding Excelsior Jeugd 

Excelsior groeit en wij willen verder! Los van groeien in kwantiteit willen wij uiteraard ook kwaliteit! 

Voor de D, E en F jeugd zijn wij bezig met een opleidingstraject voor trainers. Trainers worden hier eerst in detail over ingelicht 

voordat de trainers ermee aan de slag gaan. De basisgedachte is ‘spelenderwijs verbeteren’, dit gaat uit van de korfbalkwaliteiten te 

verbeteren bij de kinderen met een juiste balans tussen plezier en spel. Voor nu zijn de volgende mensen hiermee bezig en zullen de 

trainers gaan begeleiden: 

Lisanne Halbe, Okker van Batenburg, Robert Plomp, Renzo Berghout, Pauline Valkenburg, Lisette Ekelmans en Maarten Taffijn. 
 

Fluiten voor B kinderen 

Vanaf de B sta je opgesteld om 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 jeugdcommissie weten.  
 

Scheidsrechters 

Excelsior kampt met een scheidsrechterprobleem. Marit en Anne-Linde hebben er altijd veel werk aan. Waarom precies? Omdat 

scheidsrechters wel eens niet komen opdagen of we gewoon niemand kunnen vinden die wil fluiten. Vandaar dat het roer om gaat. 

We gaan kijken welke teams wedstrijden kunnen fluiten. De aanvoerders van de senioren en juniorenteams zullen van de aanwijzers 

bericht ontvangen wanneer hun team aan de beurt is. Bij de B teams zal dit in overleg gebeuren met het gehele team inclusief de 

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

Korfbal is leuk 

Op zaterdag 7 november is er een open training in de gymzaal aan de Brahmslaan voor kinderen tot 7 jaar. De training is van 

11.00-12.00 uur. Kom lekker mee rennen met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje. Iedereen is welkom.   

De eerste zaaltraining voor de peuterpret en pinguïns is op zaterdag 31 oktober van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de 

Brahmslaan/hoek Mozartlaan. 
 

Nieuwe leden 

Luuk Vogels en Josyne Stuip zijn lid geworden bij Excelsior. Veel plezier met het korfballen bij onze vereniging Excelsior! 
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Uitslagen 

23/24 oktober 

wedstrijd uitslag  

Weidevogels 1 - Excelsior 1 10 12 

HKV/Ons Eibernest A1 - Excelsior A1 5 5 

Refleks A1 - Excelsior A1 3 14 

Futura A1 - Excelsior A1 3 13 
 

Opstellingen 

oefenperiode oktober 2015/ 31 oktober 2015 

team opstelling reserve 

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

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

 

 

3 
Danique, Jill, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Wouter C. 

 

Okker 

4 
Annelinde, Astrid, Christiane, Rachelle, oproepteam 

Bob, Johan V.? Joris, Lennart?, Daan, oproepteam 

 

5 
Anne, Annebertien, (Ans), Cisca, Loes 

Erik de K., Mario, Micke, Rob Muller, Robert Plomp 

 

 

6 
Janna, Leonie, Lynn, 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 vrij  

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucia, Liekke 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul, Sydney, Thom, Joshua 

Opstellingen 28/10 

C2 vrij  

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Wouter, Roy INVALLEN Joshua, Thom 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan INVALLEN Abel (E5) 

 

E3 
Eline, Lianne INVALLEN Josyne (E5) 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Britt, Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 vrij  

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

 

F2 
Elize, Milou, Fara 

Tijn, Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijdverslagen 

Excelsior A1 tijdens Haagse Korfbaldagen - Deel 1 

Inderdaad Deel 1, want er volgt dus in ieder geval een Deel 2! De 30e editie van de Haagse Korfbaldagen zijn door Excelsior A1 

vandaag aangegrepen om te laten zien dat ze er, net als vorig jaar, een heel mooi zaalseizoen van willen maken. Na het supergezellige 

teamweekend vorige week in Hellevoetsluis en de eerste training in De Buitenhof stond er vanmorgen een tot op het bot gemotiveerd 

team paraat. De blessures van Anouk en Gina leken zodanig hersteld dat ze vandaag weer goed konden meekomen. De teleurstel-

lende stand op de ranglijst in de veldcompetitie moest snel worden geparkeerd tot later. Maarten was deze week nog in Wenen en 

moet komende week proberen hierbij weer aan te haken. Jop rouleerde vandaag als vijfde heer mee. 

In poule A, waarvan de winnaar zich direct zou plaatsen voor de halve finale, moest er worden aangetreden tegen HKV/Ons Eibernest 

A1, Futura A1 en Refleks A1. HKV/OE stond het eerst op de rol. De afgelopen jaren waren dit altijd zeer fysieke ontmoetingen tijdens 

dit toernooi, waar Excelsior altijd het onderspit dolf. Dit keer echter niet. Door slim en consequent in functies te spelen werd het een 

wedstrijd waar Excelsior na de 0-1 achterstand direct erop en erover ging en bijna de gehele 2*18 minuten aan de leiding ging. Snelle 

combinaties in de aanval, weinig verdedigende fouten en overtredingen en ook een prima afronding zorgden hiervoor. HKV/OE kon 

eigenlijk alleen in het spoor blijven door twee strafworpen die werden gegeven voor handenbal aan de middellijn. De eindstand was 

uiteindelijk 6-6, waar bij de wedstrijdorganisatie de stand van 5-6 (winst voor HKV/OE) was doorgegeven. Uiteindelijk werd dit ge-

corrigeerd naar een 5-5 gelijkspel, wat uiteindelijk voor de beslissing van de poulewinnaar geen verschil maakte. 

De andere wedstrijd tussen Futura A1 en Refleks A1 was geëindigd in 9-9 (althans dat is de stand die officieel is geregistreerd). Het 

was dus zaak deze wedstrijden allebei te winnen, en ook nog met een behoorlijk doelsaldo, om zo HKV/OE van een plaats in de halve 

finale af te houden. 

De wedstrijd tegen Futura A1 was er een om van te snoepen, het A1-hoogtepunt van dit seizoen. Naast de gebruikelijke ouders 

waren Danique, Jazz, Vito, Gonnie en Leen de getuigen van deze teamprestatie. Opnieuw werd door onze A1 sterk en in hoog tempo 

gecombineerd en de functies goed ingevuld. Hierdoor was opnieuw het foutenniveau ongelooflijk laag en leken de spelers/speelsters 

elkaar blindelings te vinden. Bij een tweetal combinaties tussen Tjarko en Pim was dit ook daadwerkelijk het geval, en het geeft de 

hele ploeg vleugels als dit soort combinaties ook nog eens mooi worden afgerond. Maar er waren vele mooie acties, inclusief steals 

in de verdediging te bewonderen. Toen na 36 minuten het stof was opgetrokken stond er een eindstand van 14-3! op het scorebord. 

HKV/OE had hun wedstrijd tegen Futura A1 ook gewonnen, maar veel minder ruim en dus zou de laatste poulewedstrijd de beslissing 

moeten brengen. 

Tegen Refleks A1 was de start erg mat. Was het overmoedigheid of gewoon stramme spieren na twee zeer intensieve wedstrijdjes. 

Refleks nam zonder blikken of blozen met een snelle 2-0 de leiding, zonder dat Excelsior veel gevaar had kunnen stichten in de 

aanval. Het duurde behoorlijk lang eer er een zwart-wit doelpunt werd gescoord, maar daarna ‘was de beer’ los en had Refleks het 

nakijken. Excelsior A1 vond de flow uit de 2e wedstrijd weer helemaal terug en combineerde en scoorde er lustig op los! Wederom 

werden er veel scorepogingen per aanval gerealiseerd en zat het verdedigend ook solide in elkaar. In de parallelwedstrijd had HKV/OE 

het veel moeilijker tegen Futura, maar kon deze wedstrijd toch winnend afsluiten. De uitslag van Excelsior A1 werd bij lange na niet 

gehaald: 13-3! Met allebei 5 punten, maar MET een doelsaldo van maar liefst +21 voor onze zwart-witten en +7 voor HKV/OE, was 

Excelsior de winnaar van Poule A. 

Een hele goede prestatie van onze A1, die een overwinning op het team zelf genoemd kan worden. Uiteraard hebben Nikki en Luuk 

hier vanaf de zijlijn - maar ook tijdens de trainingen en het teamweekend - veel invloed op gehad.  

Ik kijk al uit naar Deel 2, aanstaande woensdagavond 19:15 uur, de halve finale tegen… Avanti A1 (winnaar van poule C). Sporthal 

Zuidhaghe, Beresteinlaan 625H, 2543 JR Den Haag. 
 

Feestelijk besluit van de ouderveldtraining 

Waar is het feestje!? Hier is het feestje!!! Want dat zijn de oefenwedstrijden, die de ouders aan het eind van een deelseizoen spelen, 

steevast. En vanavond hadden de ouders niet de minste gasten uitgenodigd voor hun feestje: Excelsior 4. 
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Een geslaagd feestje begint met 1) iets wat op een planning lijkt en 2) een goedgemutste voorbereiding. 

Voor wat betreft de planning trainden de ouders - soms met z’n zevenen, soms met z’n twaalven – de 

afgelopen weken elke maandagavond op de velden van sportpark Biesland. Een keur van fantastische trainers 

liet de ouders dan wel kennis maken mét, dan wel verbeteren ván de vele facetten die het korfbal rijk is. Maar altijd in de volgende 

sfeer: Heb het leuk, gezellig met elkaar en naar je zin. Nou, dat kan je aan de ouders wel overlaten, aan pret en jolijt geen gebrek. 

Op de vooravond van het feestje, het twee-voor-twaalf-moment, werden de laatste puntjes nog op de ï gezet. Zo werd Job ingevlogen 

als scheids (in volledig scheidsrechtertenue), was coach Reinier als ceremoniemeester aangesteld en zorgde de deelname van Marijn 

ervoor dat het niet een gewoon ouwelullenfeestje zou worden, maar een verjongd ouwelullenfeestje. Werkelijk aan alles was gedacht. 

Zelfs aan de dresscode: na het afzichtelijke blauw van de afgelopen deelseizoenen traden de feestgangers in het trotse zwartwit aan. 

De gasten vertoonden zich in het eveneens trotse oranje. 

Met het vertrouwde “prrriet” werd door Job start gegeven voor de openingsdans. Maar niet voordat onze gangmaker, aanvoerder 

Caro, de gelegenheid nam om alvast een feestelijke toon neer te zetten. Bij het handje schudden van de gasten vroeg ze terloops: 

en wat heeft het vierde de vorige competitiewedstrijd gedaan? Dit leverde een breed gelach op, want een 32-9-verliespartij is uiteraard 

een dijenkletser van jewelste :D 

De openingsdans was een hele fraaie, getuige het scoreverloop van 0-1, 1-1, 1-2 en 2-2 in ongeveer de eerste tien minuten. De 

ouders hadden fraaie “moves” geleerd en die lieten ze allemaal zien. Echter, wat ze wel hadden geleerd, maar minder lieten zien, was 

om hun moves compact te houden. Hun aanval speelde dan ook in eerste instantie niet vanuit een molenTJE, maar vanuit een molen 

met ENORME wieken. Wat het vierde alle ruimte gaf om met hun moves de moves van de ouders te saboteren. Nadat het feestje op 

de helft bij een 3-7-stand even voor een adempauze werd onderbroken, werd dan ook door Reinier het advies gegeven om compacter 

te dansen, in kleinere cirkels rondom de paaldanspaal. Op ongeveer hetzelfde moment voerde Caro een onbedoelde “practical joke” 

uit bij Tessa: net voordat Tessa haar billen wilde vlijen op een stoel, trok Caro deze weg. Ik lach nog steeds. Maar dat terzijde. 

In de tweede helft van het feestje waren de gasten de gangmakers: maar liefst 12 keer trakteerden ze het toegestroomde publiek op 

een fraaie bal-in-de-mand-dans. Chapeau daarvoor. Wel moet gezegd worden dat de uitfluiter Job met zijn tot driemaal toe stiptoe-

wijzingen daar enigszins aan bijgedragen heeft. Geheel terechte toewijzingen, daar niet van, maar de ouders hadden een thuisfluiter 

besteld. Tevens waren de ouders op het verkeerde been gezet: ze dachten dat in de eerste helft de-bal-in-de-mand-dans moest 

worden uitgevoerd, en in de tweede helft de-bal-net-niet-in-de-mand-dans. Dat deden ze met verve, maar helaas achteraf dus niet 

de bedoeling. 

En zo kwam het feestje na een uur lang dansen met 3-19 ten einde. Voor alle betrokkenen zeer geslaagd, de blessures die zijn 

opgelopen ten spijt  Volgende week gaan de ouders de zaal in om zich voor te bereiden op een nieuw feestje. Waarschijnlijk zal 

dit plaatsvinden op een recreantentoernooitje in december. 

Tijdens de after-party, de derde helft of hoe je het ook wilt noemen, kregen de ouders vele complimenten van het vierde, de coach, 

de scheids en het publiek. De collectieve boodschap: jullie dans wordt met elk deelseizoen een stukje beter en sierlijker en absoluut 

steeds leuker om naar te kijken! Dat motiveert de ouders om in de zaal wederom goedgemutst naar het volgende feestje toe te 

werken. Eerst het eerdergenoemde recreantentoernooitje, en aan het eind van de zaalperiode uiteraard weer een interne derby. Het 

4e en 5e zijn intussen afgewerkt :D, dus wie zullen ze dan uitnodigen/-dagen? A3 of S3? Aan overschattend vermogen in ieder geval 

geen gebrek  

Wil je als jeugdouder bovenstaande van dichtbij meemaken door mee te doen aan de oudertraining (écht de moeite waard!), kijk 

dan even hier. 

Anne, Anne-Linde, Annebertien, Ans, Christiane, Erik, Joris, Mario, Micke, Robert, Marijn, Reinier en Job… ontzettend bedankt voor 

jullie bijdrage aan deze happening! 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining
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Wedstrijden 

Programma zaaltoernooi 

zaterdag 31 oktober 2015 

ronde wedstrijd veld scheidsrechter 

1 Pernix E1 - Excelsior E1 1 Indi Jorritsma 

1 Pernix E2 - Excelsior E2 2 Jasper Koops 

1 Pernix F1 - Excelsior F1 3 Wesley Timp 

2 Pernix E3 - 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 E2 2 Indi Jorritsma 

3 Phoenix F1 - Pernix F1 3 Jasper Koops 

4 DKC E1 - Pernix E3 1 Dirk van Leipsig 

4 Avanti E8 - Pernix E4 2 Timo van Poppering 

4 DKC F1 - Phoenix F2 3 Isabella van der Mast 

5 Excelsior E1 - Avanti E1 1 Dirk van Leipsig 

5 Excelsior E2 - DKC E2 2 Isabella van der Mast 

5 Excelsior F1 - Phoenix F1 3 Timo van Poppering 

6 Excelsior E3 - DKC E1 1 Timo van Poppering 

6 Excelsior E4 - Avanti E8 2 Dirk van Leipsig 

6 Excelsior F2 - DKC F1 3 Isabella van der Mast 
 

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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Wedstrijden 
 

Oefenprogramma zaal  

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 A1 - Avanti A1 18:15 19:15 Luuk/Nikki Wouter le Compte Zuidhaghe, Den Haag Haagse korfbaldagen kwartfinale 

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 

zaterdag 31 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 2 - VOLGT   12:30 Robbert VOLGT Buitenhof   

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

Excelsior 4 - Paal Centraal 2 15.00 15.55  Excelsior 2 Buitenhof  

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

Excelsior A2 - DKC A1 10:45 11:30 Job, Ryan Excelsior 5 ws. Kerkpolder  

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 

  

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


 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  11 18 

Wedstrijden 
 

vervolg oefenprogramma zaal 

zaterdag 31 oktober 2015 

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 10:45 11:45 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Sporthal Viergang, Pijnacker Eva, Inger, Romy 

dinsdag 3 november 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

DKC D1 - Excelsior D1 aw 17:45 18:00 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Sporthal de Buitenhof, Delft eigen gelegenheid 

Avanti E10 - Excelsior E5 aw 17:45 18:00 Jop/Kayleigh n.v.t. Emerald, Delfgauw 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   

woensdag 5 november 2015  

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior C1 - Excelsior C2 18:15 18:30 Wouter/Sander Eirk de Koning Kerkpolder  C1 IN ORANJESHIRTS 

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/E5 eenmalig in de Hoornbloem van 18:30-19:30.
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Training 

Trainingstijden zaal 

 maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof Kerkpolder 

17.30-18.30  B2-C1-E1/E2/E4   
B1/B2/C1/C22- 

D12-E1/E3/E5 

 

18.00-19.00 A3-E3-F1/F2   D1-C2-E2/E4/E5   

18.30-19.30  A2-B1 B3-F1  
B12-B22-C1/C22-

D12 

C1-C21 

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) 

1 Kerkpolder 

donderdag 29 oktober 

donderdag 5 november 

donderdag 12 november EENMALIG VAN 18:00-19:00!! ZAAL IS LATER VERHUURD!!! 

donderdag 18 februari 

donderdag 3 maart 

donderdag 10 maart 

2 Buitenhof 

datum 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 29 oktober  B1-B2 

donderdag 5 november  B1-B2 

donderdag 12 november   B1-B2 

donderdag 19 november  C1-C2 B1-B2-D1 

donderdag 26 november  B2 B1-C1/C2 

donderdag 3 december B1 B2-C1/C2 

donderdag 10 december C1-C2 B1-B2-D1 

donderdag 17 december B2 B1-C1/C2 

donderdag 7 januari B1 B2-C1/C2 

donderdag 14 januari C1-C2 B1-B2-D1 

donderdag 21 januari B2 B1-C1/C2 

donderdag 28 januari B1 B2-C1/C2 

donderdag 4 februari C1-C2 B1-B2-D1 

donderdag 11 februari B2 B1-C1/C2 

donderdag 18 februari  B1-B2 

donderdag 3 maart  B1-B2 

donderdag 10 maart  B1-B2 
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Training 

Het trainingsschema hierboven voor B1/2, C1/2 en D1 is behoorlijk wat puzzelwerk. Hieronder hetzelfde 

schema voor wat betreft de donderdagen in iets andere vorm, wat hopelijk helpt de agenda’s makkelijker 

te kunnen invullen. De gebruikte kleuren zijn hier van belang voor de trainingslocaties: 

17:30-18:30 Sporthal De Buitenhof 18:30-19:30 Sporthal Kerkpolder 

18:30-19:30 Sporthal De Buitenhof 18:00-19:00 Sporthal Kerkpolder 

 

datum B1 B2 C1 C2 D1 

donderdag 29 oktober 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 5 november 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 12 november 18:30-19:30 18:30-19:30 18:00-19:00 18:00-19:00 17:30-18:30 

donderdag 19 november 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 26 november 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 3 december 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 10 december 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 17 december 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 7 januari 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 14 januari 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 21 januari 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 28 januari 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 4 februari 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 11 februari 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 18 februari 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 3 maart 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 10 maart 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

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/E5 eenmalig in de Hoornbloem van 18:30-19:30. 
 

Oudertraining zaal 

datum trainer(s) datum trainer(s) datum trainer(s) 

28 oktober 2015 Job, Reinier 16 december 2015 Denise 3 februari 2016 Elke 

4 november 2015 Erik 23 december 2015 kerstvakantie 10 februari 2016 Omar 

11 november 2015 Danique, Lisanne 30 december 2015 kerstvakantie 17 februari 2016 Henk 

18 november 2015 Simon 6 januari 2016 Bertjan, Lisanne 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

25 november 2015 Omar 13 januari 2016 Simon 2 maart 2016 Simon 

2 december 2015 Henk 20 januari 2016 Reinier 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

9 december 2015 Laura 27 januari 2016 Erik 16 maart 2016 Dannie 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

31 oktober 2015 Reservering Excelsior 5 

13 november 2015 Wijnproeverij (vanaf 19:00) 

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  

30 oktober 2015 

Elke Reurings 

Marloes van Egdom 

Kayleigh Verhagen 

Simon van den Berg 

Reinier Koole 

Maarten de Boer 

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
mailto:korfpraat@ckv-excelsior.nl
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