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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 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen 

gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. Afbellen op 

zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het 

programma). 

Senioren spelers  

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Telefoonnummers in 

emailversie 

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. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

 

Hallo allemaal 

 

Hier weer een nieuwe Korfpraat! De meesten van ons  hebben alweer de binnen-

schoenen opgezocht (passen ze nog??), de eerste stappen in de verschillende 

sporthallen gezet (waar zijn hier de kleedkamers, zijn ze wel legionella-vrij??), 

gekeken in welk team je ook alweer zit (er zijn best wat wisselingen geweest ;-) ) 

en toch ook wel een beetje het veld van Excelsior gemist…….  

 

Het stof van de omschakeling van buiten naar binnen begint weer neer te dwarre-

len, en het “normale” binnenseizoen komt op stoom…… 

 

Voor het binnenseizoen hebben we ook altijd aangepaste “binnenKorfpraten”, 

met binnenfoto’s op de voorkant. Meer daarover op blz 3. 

 

Verder nog het verslag van de A1, een oproep voor de E-jeugd, het oefenpro-

gramma, en het programma en opstellingenschema. Let erop: het opstellingen-

schema is voor meerdere data! 

 

Veel leesplezier! 

De Redactie 

  

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bob.vanderleeden@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

▪ C ov e r f o t o  K o r fp ra a t  

▪ 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 !  

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

▪ W eds t r i j dv e r s l a g en  

▪ O ps t e l l i n g e n  

▪ O e f en pr og ra m m a  

▪ P ro gra m m a  

▪ S c h e i ds re c h t e r s s c h e m a  
Training  

▪ T ra in in gs s c h e m a  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  
 

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: Cristhian Almeida-Rivera  

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, Job, Nicole 

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 

Coverfoto Korfpraat  

Kijk ze hieronder toch eens trots in de camera kijken: onze 

A1-spelers die hun klasse hebben bewezen door finalist te worden bij de Haagse 

Korfbaldagen. Dat Maassluis A1 ze uiteindelijk niet toeliet op het hoogste podium 

is zuur, maar desalniettemin een prestatie van formaat van A1! 

 

Maar dit praatje/mededeling gaat niet over A1. Het gaat over het insturen van 

verzoeken voor het plaatsen van een foto op de cover van Korfpraat, een verzoek 

dat de redactie steeds vaker ontvangt. Dit juicht de redactie ontzettend toe, ech-

ter we hebben wel wat minimale kaders voor de ingestuurde foto’s: 

▪ foto moet aansluiten bij het actuele Korfpraatthema, te weten veld of zaal; 

▪ foto moet uiteraard direct te relateren zijn aan Excelsior; het liefst hebben we 

actiefoto’s van een Excelsiorspeler (m/v)/ -spelers; 

▪ foto moet in portrait geschoten zijn (lange foto, geen brede foto als hierboven). 

Een lange foto is over het algemeen nog bij te snijden om het qua formaat ge-

schikt te maken voor de cover, een brede foto zoals hierboven niet, zonder ver-

lies van een belangrijk deel van de beeltenis. 

Dit geschreven hebbende, kom maar op met de foto’s ! 

Foto’s kunnen opgestuurd worden naar voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 
 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Train mee met pinguïns en peuterpret!  

                          
 
 

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. 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/523-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Wedstrijdsecretariaat senioren 

Ook al zijn de omstandigheden buiten nog bij lange na niet herfstig laat staan winters te noemen, de maand november is begon-

nen en de zaalcompetitie gaat van start voor de korfballers. 

Aanstaande zaterdag spelen alle seniorenteams, en dat zijn er in de zaal 6!, hun eerste wedstrijd in deze nieuwe competitie met 

nieuwe uitdagingen en kansen. Met uitzondering van Excelsior 6 dat deze eerste zaterdag vrij is. 

 

De oefenwedstrijden van afgelopen week en weekeinde zijn achter de rug, de trainingsopkomst moet nog wel wat verbeteren hier 

en daar, maar dan kunnen wel echt van start. 

Excelsior 1 speelde in de voorbereiding in de Haagse Korfbaldagen in een poule met Weidevogels en Valto. Deze wedstrijden wer-

den met respectievelijk 10-8 en 18-15 gewonnen, zodat Excelsior als poulewinnaar in de kwartfinale gekoppeld werd aan ODO als 

tegenstander. Op een late dinsdagavond in Zoetermeer werd dit een bijzonder slechte wedstrijd (als geheel), en Excelsior haalde 

absoluut niet het gewenste niveau. Veel fouten en niet kunnende scoren leidden tot een 10-8 nederlaag, zodat het resultaat van 

het jaar ervoor - de finale – bij lange na niet werd gehaald. 

 

Het complete zaalprogramma, dat één dezer dagen gepubliceerd wordt, laat alle wedstrijden zien van deze competitie, lopend tot 

en met 12 maart 2016. Mocht je nu al weten een datum echt niet te kunnen spelen, laat het mij zo snel mogelijk weten. Want met 

name Excelsior 3 en 4 zitten erg krap in de heren-bezetting en bij onverhoopte uitvallers is een geschikte vervanger niet zomaar 

voorhanden.  

Voor Excelsior 4 is een soort invalteam opgezet om te zorgen dat deze ploeg wekelijks in het veld kan komen met een opstelling 

die het niveau van de reserve 3
e
 klasse aan kan. Maar dat vergt voor deze mensen vaak wel enige planning en organisatie om een 

wedstrijd te spelen. En dus ook van mij.  

 

Tot slot wens ik alle teams een succesvolle competitie met vooral veel leuke sportieve wedstrijden. 

 

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

Waar krijg jij energie van?? 

 

Ik van een aantal dingen deze week. Los van natuurlijk mijn gezin & mijn partner  krijg ik energie van sporten en ontspanning 

(wat ook hetzelfde mag betekenen). Sport=ontspanning!  

Een greep uit waar ik allemaal energie van kreeg?  Van korfballen in de zaal (lekker weer allemaal in korte broeken en t-shirts, 

terwijl het buiten koud is, met grote groepen samen sporten in zo’n zaal, inschietshirts door kinderen laten passen (‘krijgen we 

die allemaal, wauw’). Maar wat dacht je van doorpassen van deze shirts bij de F-jes……grote ogen die denken ‘wat staat die me-

vrouw allemaal te vertellen?, maar goed het gaat om oranje shirts en die krijgen we. Met als klap op de vuurpijl dat Tijn Berghout 

(F2) zegt ‘welke kleur worden de UITschietshirts?....Met mijn antwoord Paars was hij het niet eens, ‘geen mooie kleur’ vond hij. Dan 

houden we het maar gewoon bij oranje, Tijn!).  

 

Bij een toernooi van de E waar een fantastisch aantal kinderen heel gestructureerd door elkaar heen krioelt (gestructureerd krioe-

len het kan blijkbaar), maar waar ook weer A & B kinderen staan te fluiten en begeleid worden door Carolien, veel enthousiaste 

coaches, die hun hele hebben en houwen in zo’n wedstrijd gooien. Een toernooi van de B1 in Dordrecht waar kinderen naar toe 

leven en enorme energie geven. Hetty weer te zien coachen . Een auto met B2 kids die na hun wedstrijd ‘even’ naar Dordrecht 
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Secretari(pr)aten 

rijdt om reserve te staan. De A1 die in de ½ finale van de Haagsche Courant cup te zien spelen. Op 

vrijdagavond samen met Carolien tot laat het programma van de zaal in kannen en kruiken maken. 

Erik die met een doos vol prijzen en pakjes drinken sjouwt voor de E kids….Nou….da’s best wat voor zo’n 

week. En als ik zo aan typen ben, bedenk ik dat ik nog veel meer dingen kan noemen waar ik energie van heb gekregen deze week. 

Maar ik laat het hier maar even bij…al met al voldoende positieve energie! Waar krijg jij energie van? (Mocht je er niet op komen, 

schrijf het eens op, het schijnt te werken ).  

 

Heel veel positieve energie gewenst deze week! 

Linda Heemskerk, Hoofd Jeugdzaken 
 

Geblesseerden 

Jazz (B1), Wesley (B2) en Inger (D1) allemaal veel beterschap gewenst. Ik hoop dat jullie allemaal weer snel fit zijn en kunnen mee 

doen aan de competitie. Ook beterschap voor Lisette trainster F1.  

 
 

Inschietshirts 

Jullie hebben het vast allemaal gezien. Alle spelende Excelsior leden krijgen inschiet shirts. Op een enkeling na zijn alle maten op-

gemeten en gaan we binnenkort bestellen zodat we zo snel mogelijk gezamenlijk in het oranje lopen! Deze shirt worden voorzien 

van een nummer in de kraag en worden aan het einde van het seizoen weer ingeleverd zodat we volgend jaar iedereen weer kun-

nen voorzien in de juiste maten.  Om de shirts lang mooi te kunnen houden mogen deze ALLEEN OP ZATERDAG WORDEN GE-

DRAGEN. Bij uitgave zullen we nog wel een korte instructie (op papier) geven over verantwoordelijkheden en wat te doen als een 

shirt kapot is.  

 
 

Hulp van ouders en kinderen door invallen 

Helaas is de situatie zo dat bij de E5 en de B3 de teams incompleet zijn. We doen een beroep op alle kinderen en ouders om te 

zorgen dat deze teams altijd compleet kunnen spelen. Dat houdt in dat we daar om beurten invallers zullen plaatsen. Graag jullie 

medewerking.  

  
 

C selectie 

Afgelopen week heeft de C een wedstrijd gespeeld en getraind. Aanstaande donderdag speelt de C onderling een wedstrijd C1/C2 

in de kerkpolderhal. Trainers en TC zal zorgen dat de teams zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. C1 en C2 zal op donderdag 

in één hal blijven trainen. In overleg met de trainers kan er gezamenlijk getraind worden.  

 
 

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. 

 
 

Competitie 

Zaterdag 7 november start de competitie. Deze week komt het complete programma. In deze korfpraat staan de gegevens voor as 

zaterdag.  
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Nieuwe trainers/nieuwe samenstellingen 

Nieuwe teams (C2) geeft ook weer nieuwe trainers met zich mee. Met dank aan de flexibiliteit en het enthousiasme van de ‘oude’ 

D1 trainers zijn we het volgende gekomen.  

E5: Kayleigh Verhagen (zusje van..) & Jop de Boo 

D1 trainers: Nynke Sevinga & Dominique Verhagen  (zus van..) 

C2 trainers: Merit Heijink & Fabian Mastenbroek 

 

Nog even een overzicht: 

C1 Sander Renssen Telefoonnummers 

C1 Wouter Kamps In 

C2 Merit Heijink Email 

C2 Fabian Mastenbroek Versie 

D1 Nynke Sevinga Van  

D1 Dominique Verhagen De  

E5 Kayleigh Verhagen 

 

 
 

Korf 

E5 Jop de Boo 

  
 

Praat 

 
 

Fluiten  

Fluiten 

B1, B2 en B3 kinderen staan opgesteld om te fluiten deze zaalcompetitie!! Kijk wanneer jij moet en zet het in je agenda!  

 
 

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! 

 
 

Team van de week 

Zaterdag 14 november is de eerste thuiswedstrijd van Excelsior 1 van het nieuwe zaalseizoen tegen onze overburen DES. Bij elke 

thuiswedstrijd van het eerste is er een “team van de week”, waarvan de spelers oplopen met de spelers van het eerste vlak voor 

aanvang van de wedstrijd. Voor de openingswedstrijd is dat de gehele E-jeugd. Wij hopen dat er veel kinderen van de E-jeugd 

komen om voor het publiek op te lopen met onze sterspelers en natuurlijk daarna het eerste zullen aanmoedigen. 

De wedstrijd begint om 17.15 en we willen graag dat de E-jeugd om 16.45 aanwezig is in Sporthal de Buitenhof. Heb je vragen dan 

hoor ik, Nicole Buis, het graag! 
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Wedstrijdverslagen 

Excelsior A1  Haagse Korfbaldagen – Deel  2 en Deel 3 

Inderdaad kreeg Deel 1 van vorige week zaterdag in de afgelopen week nog een heel mooi vervolg voor onze A1. De halve finale 

(Deel 2) stond afgelopen woensdag op het programma. Tegenstander in sporthal Zuidhaghe was Avanti A1 dat in de veldcompeti-

tie fier bovenaan staat. 

Hier  de link http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/542-excelsior-a1-ten-koste-van-avanti-in-finale-haagse-korfbaldagen naar het 

verslag van de Supportersvereniging Excelsior (SVE) over deze zeer verdiend gewonnen wedstrijd. Deel 3 kan dus nu ook geschre-

ven worden. 

Vrijdagavond – de 4
e
 avond op rij – kon Deel 3 gaan worden ingevuld. Onze A1, alweer paraat in de HKV/OE sporthal om om 19:15 

aan te treden tegen Maassluis A1. Een ploeg met veel lengte en fysiek, ook bij de dames. Hoewel de hal bij aanvang van de wed-

strijd nog maar matig gevuld was met alleen Maassluis-, Excelsioraanhang en HKV/OE vrijwilligers, was de entourage met perfect 

inschietmuziekgeluid, het “licht uit / spot aan”, het oplopen in de spots met voorstellen van de speelsters en spelers, voor de spe-

lers, coaches en ook supporters een “kippenvelmoment”. Vanaf de tribune zagen we bij beide teams toch veel gespannen trekjes 

op de gezichten van de ‘gladiatoren’. Wie zou deze wedstrijdspanning het eerst kunnen overwinnen? Excelsior nam via een vrije bal 

(Pim) direct de leiding, maar Maassluis benutte er in de tegenaanval ook een (1-1). Het combineren in de Excelsior-aanval ging nog 

niet echt soepel, maar Mart wist van grote afstand toch de 2-1 te maken. De Excelsior-verdediging probeerde vooral in de paalzone 

weerstand te bieden aan het fysieke geweld van Maassluis, maar deed dat niet altijd even handig. Via een strafworp en een af-

standschot van een van de dames ging Maassluis naar 2-3. Ook de verdediging van Maassluis moest de handrem hanteren om de 

doorgebroken Charlotte te stoppen, Pim rondde prima af vanaf de stip: 3-3. Maassluis leek de spanning wat eerder van zich af te 

kunnen werpen en kon via alweer een dames-afstandschot weer op voorsprong komen 3-4. 

Door opnieuw onreglementair ingrijpen in de paalzone kreeg Maassluis weer een strafworp en waar Avanti afgelopen woensdag 

driemaal vanaf de stip miste, had Maassluis de zenuwen veel beter onder controle en liep uit naar 3-5. Coaches Nikki en Luuk 

stuurden Maarten en Anouk al van de bank om warm te lopen. Excelsior kon vervolgens toch net blijven aanhaken via een korte 

kans van Do: 4-5. 

Maar Maassluis ging door met zuiver schieten en weer via een van hun dames (4-6) bleef de voorsprong twee punten. Opnieuw 

een door Excelsior onnodig veroorzaakte strafworp betekende de 4-7. En het beproefd recept van damesafstandschot betekende 

de 4-8. De wedstrijd leek Excelsior A1 volledig door de vingers te glippen als men niet snel de juiste grip op het spel wist te krijgen. 

Merit en Pim, met ervaring in dit soort finales en entourage (jeugd-NK) namen de ploeg op sleeptouw. Pim zorgde met de 5-8 van 

afstand dat we nog in het spoor bleven en na de 5-9 en 5-10 (beiden afstandschoten) scoorde ook Merit van ver (6-10) en leek 

Excelsior weer in de wedstrijd te komen. Via een strafworp voor Maassluis én Excelsior (Pim) gingen de ploegen met 7-11 de kleed-

kamers in. 

Na de rust was het opnieuw Merit die van afstand de achterstand weer naar drie bracht: 8-11. Na nog een afstandschot van Maas-

sluis (8-12) werd door Excelsior toen definitief de inhaalrace ingezet. Anouk kwam binnen de lijnen voor Gina en via een vrije bal 

van Pim en een doorloop van Do werd de achterstand snel gehalveerd: 10-12. 

Door weer een makkelijk gegeven vrije bal scoorde Maassluis toch weer  de 10-13. Maar Excelsior ging standvastig door en Anouk 

scoorde direct via een vrije bal de 11-13. De “Anschlusstreffer” 12-13 kwam uit de handen van Pim (afstand). Toen braken de cru-

ciale vijf minuten van de wedstrijd aan. De aanval speelde zeer gedisciplineerd met een goede rebound van Tjarko en Pim, en kon 

steeds opnieuw een aanval opzetten. Helaas kon dit niet in een doelpunt worden omgezet. In de verdediging betekende een mo-

ment van onachtzaamheid – of was het de vrijgevigheid van de scheidsrechter – dat Maassluis de zoveelste vrije bal kreeg en toch 

weer de voorsprong van twee punten nam (12-14). De ban leek voor Maassluis nu gebroken en zij wisten ook weer van afstand te 

scoren (12-15). Na het inbrengen van Jop voor Mart kon de Excelsioraanval ook nog een groot aantal vrije kansen creëeren, maar 

de bal wilde in dit aanvalsvak maar niet door de mand. Na nog twee makkelijk gegeven strafworpen werd de achterstand zelfs nog 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/542-excelsior-a1-ten-koste-van-avanti-in-finale-haagse-korfbaldagen
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vijf punten: 12-17. Het slotakkoord was voor Excelsior: Pim, die eerst van afstand de 13-17 binnen-

schoot en daarna bij het gehele publiek (in de nu inmiddels goed gevulde sporthal) de handen op el-

kaar kreeg door een snoeihard blok op zijn directe tegenstander. 

Helaas (net) niet de hoofdprijs in dit drieluik. Voor de A1-ers en hun coaches een hele mooie ervaring  in deze wederom zeer goed 

georganiseerde 30
e
 editie van de Haagse Korfbaldagen. Het was ook een hele mooie voorbereiding op het zaalseizoen. Gisteren 

stond er nog een “cooling-down”wedstrijd tegen Achilles A2 op het programma, die rustig maar wel op het tandvlees werd uitge-

speeld. Tel daarbij ook nog eens alle tentamens/schoolexamens op die afgelopen week moesten worden voorbereid en afgelegd, 

en je kunt spreken van een aan professioneel korfbal/studie grenzende week. We hopen dan ook dat de studieprestaties die van 

het korfbal hebben kunnen volgen ;-). 

Voor de teambuilding was deze week, volgend op het Hellevoetsluisweekend, ook erg belangrijk. Gisterenavond vond de definitie-

ve afsluiting plaats: het 18-jaar feest van Merit. Al met al een prima opmaat naar een interessante zaalcompetitie, die komende 

zaterdag in de eigen vertrouwde Sporthal Buitenhof van start gaat om 17:20 tegen ONDO A1. 

De gehele A1 selectie en coaches Nikki en Luuk heel hartelijk dank voor een mooie sportweek! 

 

De Haagse Korfbaldagen zitten erop! 

 

Wisselende prestaties van Excelsior tijdens de “Haagse Kordbaldagen 2015”. Waar Excelsior A1 

erg goede prestaties heeft neergezet en voor het eerst sinds jaren weer de finale wist te berei-

ken, kon Excelsior 1 niet overtuigen.  

 

Excelsior A1 begon, traditiegetrouw, in een poule van vier met alle poulewedstrijden op een 

dag. Als eerste stond de wedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest op het programma. Deze wed-

strijd was Excelsior A1 een stuk sterker, maar wist het geen afstand te nemen van de Hagene-

zen.  

 

Na de 5 – 5 tegen HKV/Ons Eibernest was het de beurt aan Futura, ook al uit Den Haag, om 

onze A1 te gaan bevechten. Futura bleek geen enkel moment partij te kunnen bieden aan 

onze zwart-witte talenten. Excelsior bleef sterk doorgaan, om aan het doelsaldo te werken. 

Uiteindelijk werd deze wedstrijd afgesloten bij 14 – 3.  

 

De laatste tegenstander van onze junioren was Refleks uit Rijswijk. Na een stroeve start en een 0 – 2 achterstand ging Excelsior A1 

ook hier weer los en werd een 13 – 3 overwinning bijgeschreven. 

 

Omdat HKV/Ons Eibernest ook wist te winnen ging het doelsaldo bepalen wie van de twee door mocht naar de halve finale van de 

“Haagse Korfbaldagen”.  

 

In de halve finale mocht Excelsior A1 het opnemen tegen Avanti uit Pijnacker. Tijdens de veldcompetitie speelde onze junioren ook 

al tegen Avanti. Die wedstrijd werd niet gewonnen en mede daardoor staat Avanti bovenaan op het veld. In deze halve finale wist 

Excelsior A1 de rollen helemaal om te draaien. Na een bliksemstart stond het al snel 6 – 1 voor onze zwart-witten en dit wisten ze 

vast te houden tot de rust. Ook na rust lieten onze hoogste junioren Avanti niet terugkomen in de wedstrijd en met een 12 – 7 

overwinning werd een plekje in de finale van de “Haagse Korfbaldagen”  bemachtigd.  

 

De finale liep helaas niet zoals gepland. Het hoge niveau dat Excelsior A1 in de eerdere wedstrijden wist te halen, konden ze in de 

finale niet opbrengen. Misschien was het de vermoeidheid of de vorm van de dag, maar tegen Maassluis A1 kon Excelsior geen 
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moment aanspraak maken op de eindoverwinning. Mede door de vele overtredingen, gevolgd door 

afgeronde vrije ballen en strafworpen, wist Maassluis de finale met 13 – 17 te winnen.  

 

Excelsior 1 begon de “Haagse Korfbaldagen” met hun eerste poulewedstrijd tegen Weidevogels 1, in de zaal uitkomend in de 

Tweede Klasse. Excelsior, spelend met een mix van spelers uit Excelsior 1 en 2, wist geen moment afstand te nemen van Weidevo-

gels. In een weinig hoogstaande wedstrijd wist Excelsior 1 uiteindelijk wel te winnen met 10 – 8.  

 

De tweede en laatste poulewedstrijd werd gespeeld tegen Valto uit De Lier. Ook in deze wedstrijd een mix van spelers uit Excelsior 

1 en 2. In tegenstelling tot de eerste poulewedstrijd, speelde het zwart-witte vlaggenschip al een stuk sterker. Valto liep de hele 

wedstrijd achter de feiten aan, ondanks een aantal keer aandringen. Uiteindelijk werd deze wedstrijd afgesloten met een 18 – 15 

overwinning. Hiermee plaatste Excelsior 1 zich voor de kwartfinale tegen ODO. 

 

De kwartfinale bleek meteen ook het eindstation voor Excelsior 1. In een zeer matige wedstrijd liep Excelsior, na een redelijk begin, 

de hele tijd achter ODO aan. ODO was feller en zuiverder, maar ook de Maaslanders speelden zeker geen hoogstaande wedstrijd. 

Met maar 18 doelpunten in veertig minuten korfbal was dit zeker geen reclame voor de sport. Uiteindelijk wist ODO de 6 – 7 voor-

sprong bij rust vast te houden en zelfs nog uit te bouwen naar 8 – 10.  

 

Hiermee werd een leerzame en enigszins teleurstellende editie van de “Haagse Korfbaldagen” voor Excelsior 1 afgesloten.  

 

Deze week bereiden Excelsior 1, A1 en alle andere teams zich voor op de eerste speelronde van de zaalcompetitie 2015-2016. Wij 

wensen iedereen veel succes! 
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Opstellingen 

7 november 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., Wouter K 

 

 

3 
Danique, Jill, Marieke, Marilyn, Renate 

Simon Bo., Wouter C., reserveheer Exc. 2, ?? 

 

?? 

4 
Annelinde, Astrid, Christiane, Rachelle 

Joris, Johan V., Daan, ?? 

Denise E. 

Luuk ?, heer A1 

5 
Anne, Annebertien, Loes, Fleur 

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

Nynke (Exc. 6) 

 

6 VRIJ  

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

Fabian, Koen, Sander H., Sander V., Sven, Geblesseerd: Daan 

 

A3 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne, Veerle 

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin 

 

B1 
Isabella, Kayleigh, Myrthe, Noa Geblesseerd: Jazz 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

Worden gevraagd 

 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wouter Geblesseerd: Wesley 

Fleur (B3), Robin (B3) 

B3 

zaterdag 7 november 

Fleur, Özlem, Robin, Stefanie 

Rik, Daan Invallen Reinier (B2), Wouter (B2) 

woensdag 4 november 

Fleur, Özlem, Robin, Stefanie 

Rik, Daan Invallen Rick (C1/C2), Sydney (C1/C2) 

 

 

C1 

Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucía, Liekke 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul, Sydney, Joshua, Thom HEREN C1/C2 WORDEN ZO 

SNEL ALS MOGELIJK BEKEND GEMAAKT Afwezig zaterdag: Sydney 

Ook donderdag 5  

november 

C2 

Iris, Nadine, Nathalie, Chimene, Aniek 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul, Sydney, Joshua, Thom, Luuk HEREN C1/C2 WORDEN 

ZO SNEL ALS MOGELIJK BEKEND GEMAAKT Afwezig zaterdag: Luuk 

Ook donderdag 5  

november 

D1 

zaterdag 7 november :  

VRIJ 

dinsdag 3 november 

Eva, Mirre, Romy, Ryanne Invallen Aniek Geblesseerd: Inger 

Joran, Wouter, Roy Invallen Thom (C1/C2), Joshua (C1/C2) 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Britt, Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 

zaterdag 7 november 

Josyne, Invallen Britt (E4) 

Abel, Cas, Invallen Martin (E3) 

dinsdag 3 november 

Josyne, 

Cas, Abel, Invallen Nathan (E2), Invallen Martin (E3)  

 

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

 

F2 Elize, Milou, Fara       Tijn, Stefan  

 

 

 

 

 

 

 

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

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 Robert Plomp 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 Nathan op den Kelder 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 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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Programma 

7 november 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

 
R2K 14945 Excelsior 3 - WION 3 13:00 14:00 Reinier N. Karbet 

10:00 – 14:00 Joris Timmerman  

 

 R3R 15817 Excelsior 4 - Futura 2 18:45 19:45   J. Deurloo 14:00 - 16:00 Sander van Vliet 

 A1F 18496 Excelsior A1 - ONDO A1 16:20 17:20 Luuk, Nikki   16:00 – 18:30 Linda vd Burgh 

 A3C 5477 Excelsior A2 - Velocitas A2 15:10 16:10 Ryan, Job Annelinde vd Pijl 18:30 – 21:00 Mart de Boo 

 A5C 5631 Excelsior A3 - Velocitas A4 17:45 18:35 Wesley, Erik, Nathan Renate van Vliet   

 B3B 6178 Excelsior B2 - Avanti B3 11:15 12:00 Shera, Danique Roy van Leusden   

 B5D 6500 Excelsior B3 - ONDO B4 12:15 13:00 Mario, Stefan Omar van Bunnik   

 C5E 11161 Excelsior C2 - KVS/Maritiem C3 14:25 15:10 Merit, Fabian Joris Timmerman   

 E3F 10350 Excelsior E2 - LYNX E2 10:30 11:00 Sven, Daan Marieke Zelisse   

 E2J 10343 Excelsior E3 - KVS/Maritiem E5 9:30 10:00 Robert, Tjarko Dingeman Pel   

 E3P 10330 Excelsior E4 - Dubbel Zes E2 9:30 10:00 Gina, Sander Lonneke van Halem   

 E3K 11011 Excelsior E5 - Phoenix E4 10:30 11:00 Kayleigh, Job Carolien (Robin de Roo &Fleur vd Burgh kijken)   

 F3E 8729 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 10:30 11:00 Charlotte, Maarten Pim Swinkels   

 klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

 1E 12197 Merwede 1 - Excelsior 1 17:45 19:50 Denise Sporthal De Stoep, Sliedrecht   

 R1E 14462 Oranje Wit 2 - Excelsior 2 16:00 17:55 Robbert Sportcomplex Stadspolders (Oranje Withal) Dordrecht   

 R6K 4151 De Meervogels 7 - Excelsior 5 19:30 20:45   Sporthal De Veur, Zoetermeer   

 B1F 19839 ONDO B1 - Excelsior B1 15:00 16:30 Vito, Jill Westlandhal, 's Gravenzande Kayleigh, Jazz, Noa 

 C4A 6823 Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 aw 12:15 13:00 Sander, Wouter Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

 E2A 9583 Die Haghe E2 - Excelsior E1 9:45 10:55 Okker, Jazz Sporthal Gaslaan, Den Haag Demi, Julia, Annelin 

 F1C 9182 Die Haghe F1 - Excelsior F1 10:45 11:50 Lisette, Carolien Sporthal Gaslaan, Den Haag Mara, Luuk 

 
Scheidsrechtersschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie  

za. 07-11-2015 C1E 21016 Fortuna/Delta Logistiek C2 - Weidevogels C1 15:05 Inkoop Jos van Velzen Fortuna-hal, Veld 1  

za. 07-11-2015 C2F 21223 DES (D) C1 - ALO C1 17:15 Inkoop Erik de Koning De Hoornbloem, Veld 1  

za. 07-11-2015 R2J 14926 ODO 2 - Achilles (Hg) 2 17:30 KNKV Wouter le Comte De Hofstede Maasland  

za. 07-11-2015 A1E 18715 Avanti (P) A1 - VEO A1 18:40 KNKV Jos van Velzen De Viergang, Pijnacker, Veld 1  

zo. 08-11-2015 R2O 14938 Fortuna/Delta Logistiek 4 - SDO (V) 3 10:30 KNKV Wouter le Comte Fortuna-hal  

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Trainingsschema 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/C2

*
- D1

*
-

E1/E3/E5 

 

18.00-19.00 A3-E3-F1/F2  
 

D1-C2-E2/E4/E5   

18.30-19.30 
 

A2-B1 B3-F1  B1
*
-B2

*
-C1/C2

*
-D1

*
 C1-C2

*
 

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   

Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden 

▪ 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. 
 

*Trainingsschema B1, B2, C1, C2, D1 op donderdagen  

Het trainingsschema voor B1, B2, C1, C2 en D1 op de donderdagen is als hieronder. Met de kleuren worden de locaties aangege-

ven. 

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 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 
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Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

 Brahmslaan 

zaterdag 11:00-12:00 
 

Oudertraining zaal 

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

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 

16 december 2015 Denise 3 februari 2016 Elke   
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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 
 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl

	Coverfoto Korfpraat
	Train mee met pinguïns en peuterpret!
	Steun Excelsior en win prijzen
	Senioren & juniorensecretariaat
	Wedstrijdsecretariaat senioren

	Jeugdsecretariaat
	Waar krijg jij energie van??
	Geblesseerden
	Inschietshirts
	Hulp van ouders en kinderen door invallen
	C selectie
	Trainingstijden aangepast
	Competitie
	Nieuwe trainers/nieuwe samenstellingen
	Fluiten
	Korfbal is leuk
	Nieuwe leden
	Team van de week

	Wedstrijdverslagen
	Excelsior A1  Haagse Korfbaldagen – Deel  2 en Deel 3

	Opstellingen
	7 november 2015

	Oefenprogramma
	dinsdag 3 november 2015
	woensdag 4 november 2015
	woensdag 5 november 2015
	Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden

	Programma
	7 november 2015

	Scheidsrechtersschema
	Trainingsschema zaal
	Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden

	Oudertraining zaal
	Activiteitenkalender

