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 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
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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. 

Als ik nu op deze plek zou optekenen dat “de SVE 

van zich laat horen in deze Korfpraat”, dan zou dat on-

geveer hetzelfde zijn als in Parijs de weg vragen naar “dat 

leuke, schattige, ijzeren torentje”. 

De SVE doet meer dan van zich laten horen, de SVE doet de Korfpraat deze editie 

zowat overstromen! Of ontploffen, overlopen of uit zijn voegen barsten, afhankelijk 

van je beeldspraakvoorkeur. Met 5.129 woorden op meer dan 7 pagina’s doorloopt 

de SVE de recente geschiedenis van Excelsior 1 om uiteindelijk aan te komen bij 

een vooruitblik op het zaalseizoen dat afgelopen zaterdag uit de startblokken is 

gegaan. Een fraaie kroniek, met als enig puntje van kritiek dat nergens het officieuze 

verenigingscredo “Excelsior is wij allemaal!” is vermeld :( Afijn, niets is perfect. Des-

alniettemin, zéér de moeite waard om te lezen. Tip: installeer je op de bank met 

een vers kopje thee en een schaal koekjes en zorg ervoor dat je het komende half 

uur niet wordt gestoord ;). 

In plaats van een kopje thee is een wijntje ook een goed alternatief. Maar hou het 

op advies van Piet bij één glas, met name degenen die komende vrijdag zullen 

deelnemen aan de jaarlijkse Excelsior-wijnproeverij, georganiseerd door Piet Ekel-

mans, gesponsord door PLUS Martin Panis. Piet, zo erudiet en eloquent als hij is, 

geeft de deelnemers graag wat oosterse wijsheid mee in de aanloop naar het fes-

tijn. De Korfpraatredactie, eveneens vertegenwoordigd op de wijnproeverij, deelt 

ook graag zijn wijsheden met de gemeenschap: PLUS geeft meer… véél meer! 

Mjam… hik! Dat wordt gezellig en zeer waarschijnlijk naar huis lopen! ;) 

Over lopen gesproken (geniaal bruggetje, al zeg ik het zelf), ook dit zaalseizoen 

zullen de spelers van de jeugdteams oplopen met de spelers van Excelsior 1 bij de 

thuiswedstrijden. Het team van de week vervult deze eer. Oplopen met het eerste 

is een ceremonie. Geen “we doen dit al jaren, dus daarom”-ceremonie, maar een 

ceremonie om de ziel van Excelsior uit te beelden: een hechte vereniging. Jong en 

oud, hand-in-hand, waarbij jong opkijkt naar oud en wenst om ooit als Excelsior 1 

hier te staan. Tegelijkertijd bewondert oud jong om zijn talent en zijn drive om hier 

(of verder) over een aantal jaar te willen staan. En die wederzijdse bewondering 

wordt gekoesterd en bejubeld door de alom aanwezige supporters. 

Oplopen met het eerste is meer dan een ceremonie, het is ook een seri(eus)-monie! 

En zoals het jeugdsecretariaat ons verderop meldt, is de aanwas van oplopende 

jeugdspelers voor de toekomst al aardig veiliggesteld. Niet minder dan 18 kinderen 

namen afgelopen zaterdag deel aan de open training van Peuterpret en Pinguïns!  

Verder nog in deze Korfpraat – naast de uitslagen van afgelopen zaterdag en de 

opstellingen en het programma voor komende zaterdag – wedstrijdverslagen van 

de senioren, A1 en E1. 

Tot slot, omdat de papieren Korfpraat helaas gebonden is aan een maximum van 

16 pagina’s zijn de volgende artikelen niet opgenomen in de papieren Korfpraat: 

Schema “Team van de week”, “Steun Excelsior en win prijzen”, rubriek Secre-

tari(pr)aten, rubriek Trainingen (trainingschema’s) en rubriek Kalenders en Roosters. 

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  

▪ T ea m  v a n  d e  w e ek  

▪ Wi jn  p ro ev en  b i j  E x c e l s i o r  

▪ D r i e lu i k :  E x c e l s i o r  1  -  1 5  j a a r  g l o r i e  en  

v e r s l a g en h e i d  

▪ 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  

▪ U i t s l a g en  

▪ 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  

▪ 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: Goeg  

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, Jos, Job, Nicole, Piet, SVE, 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 

Team van de week 

Bij iedere thuiswedstrijd van Excelsior 1 is er een “team 

van de week”, waarvan de speler voorafgaand aan de wedstrijd van Excelsior 1 mo-

gen oplopen met de dames en heren uit het eerste. 

Wil jij mee oplopen met het eerste, kijk dan in onderstaand schema en zorg dat je 

aanwezig bent in je Excelsiortenue en neem je papa, mama, opa's, oma's, broertjes, 

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee zodat ze ook kunnen zien wat korfballen is. 

Moedig na het oplopen Excelsior 1 aan, dus neem alle toeters en trommels die je 

thuis hebt mee om tijdens de wedstrijden lekker herrie te maken op de tribune. 

 team aanwezig wedstrijd 

zaterdag 14 november Excelsior E1 t/m E5 16:45 17:15 

zaterdag 28 november Excelsior D1 16:00 16:30 

zaterdag 19 december Excelsior C2 17:30 17:50 

zaterdag 6 januari Excelsior F1 16:00 16:30 

zaterdag 30 januari Excelsior F2 16:30 17:00 

zaterdag 13 februari Excelsior C1 17:00 17:25 

zaterdag 12 maart 
Kampioenen 

pupillen/aspiranten 
18:15 18:40 

 

Wijn proeven bij Excelsior  

Vrijdag de 13e. Zou het dan toch zo zijn dat enig vorm van bijgeloof terecht is bij 

deze datum? Want wat zijn de laatste voedingsadviezen om niet voortijdig……?  

“Drink weinig (1 glas) of geen alcohol”, want dan……”. Tsja, ik spoor alle geleerden 

op dit terrein aan de krachten te bundelen om dat stofje in de wijn te vinden dat 

leidt tot het voorkomen van……, juist ja. Kortom ik raad jullie aan alle wijnkrediet 

voor de komende week op te sparen tot vrijdag en dan is er geen vuiltje aan deze 

spirituele hemel; uitspugen kan natuurlijk ook altijd nog. Dus de proeverij bij Excel-

sior van aanstaande vrijdag gaat vanzelfsprekend in volle glorie door en let wel: 

met een record aantal deelnemers van 49, waaronder 16 Excelsiorvrienden. Dat zal 

dus een zeer goede bezetting van “Het Veld” betekenen met mogelijk hier en daar 

wat inschikken in de vorm van statafels ed. Ik heb dankzij de PLUS Martin Panis 

weer mooie wijnen uit het PLUS-assortiment kunnen selecteren, waarvan ik ver-

wacht dat dit zal leiden tot boeiende wijnbeschouwingen. Tot vrijdag a.s. om 19.00 

uur in het gezellige en warme clubhuis. Ik wil besluiten met een stukje Chinese 

poëzie uit oude vervlogen tijden: 

Het speeksel van je vrouw, of uit bokalen, 

het druivenspuug dat je verdwaasd laat malen: 

of je je vrouw kust of het glas jouw mond, 

voor beide zal je duur moeten betalen. 

Piet Ekelmans 

p.ekelmans@ziggo.nl 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:p.ekelmans@ziggo.nl
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Drieluik: Excelsior 1 - 15 jaar glorie en verslagenheid  

Dit seizoen is de Supporters Vereniging Excelsior de “Official Media Partner” van de CKV Excelsior. In 

een drieluik kijkt de Supporters Vereniging Excelsior vooruit naar het aankomende zaalseizoen van 

ons zwart-witte vlaggenschip: Excelsior 1.  

Allereerst nemen we een kijkje in de geschiedenisboeken en gaan we terug naar het zaalseizoen 2001 – 2002. 

In dit jaar kwam Excelsior 1 voor het laatst uit in de Eerste Klasse. In dit eerste deel kijken we naar de opkomst 

van het “kleine” Excelsior. In het tweede deel staan we stil bij de afdaling van de Hoofdklasse naar de Eerste 

Klasse en in het derde en laatste deel staan we stil bij het aankomende zaalseizoen. 
 

Deel 1: De opkomst van het “kleine” Excelsior 

We gaan terug naar dinsdagavond 26 maart 2002, de locatie is de sporthal van Deetos in Dordrecht. Aan de ene kant van de sporthal 

is het een waar volksfeest met als meest voorname kleuren zwart, wit en een vleugje oranje. De andere kant van de zaal, gekleurd in 

groen en zwart, is in rouw gedompeld. Na een spannende zaalcompetitie in de Eerste Klasse F is er eindelijk een beslissing gevallen. 

In deze Eerste Klasse poule is het al snel duidelijk dat er maar twee kampioenskandidaten zijn. Excelsior uit Delft en het Hardinxveldse 

Vriendenschaar. Beide ploegen kennen elkaar goed en hebben elkaar al meerde malen bevochten. Beide ploegen willen graag de 

stap maken naar de Overgangsklasse en zijn klaar voor een nieuwe uitdaging. 

Na veertien wedstrijden staan beide ploegen op elf overwinningen, een gelijkspel en twee nederlagen. Excelsior kwam thuis niet 

verder dan een 15 – 15 gelijkspel tegen IJsselvogels en verloor twee keer van Vriendenschaar 1. In beide wedstrijden verloor Excelsior 

1 met 13 – 16 en leek hiermee het kampioenschap te verspelen. Maar omdat Vriendenschaar zowaar ook twee keer verloor en 

eenmaal gelijkspeelde, moest de beslissing vallen in Dordrecht. 

Het werd een spannende en meeslepende wedstrijd waarin niet zozeer de kwaliteit van beide ploegen maar de strijdlust het meest 

in het oog sprong. Excelsior 1, gesteund door vele zwart-witte supporters, vocht voor wat het waard was en wist er een verlenging 

uit te slepen. Uiteindelijk zou de wedstrijd beslist gaan worden door middel van een golden goal. Excelsior 1 was de gelukkige en 

wist de golden goal te maken. Een groot feest barstte los in Dordrecht. Excelsior 1 werd kampioen en wist Vriendenschaar te verslaan 

op het moment dat het moest. 

KNKV 1e Klasse F 

26-3-2002 Vriendenschaar 1 – Excelsior 1 16-17 (beslissingswedstrijd) 

Het daaropvolgende zaalseizoen kwam Excelsior 1 uit in de Overgangsklasse B. Met zeventien punten werd Excelsior 1 knap derde, 

achter DVO en Fortis. Geen enkel moment kwam Excelsior in de problemen, maar mede door een fantastisch seizoen van DVO was 

er ook niet de illusie dat er meer in zat. Het belangrijkste wapenfeit van Excelsior 1 in het zaalseizoen 2002 – 2003 was de dubbele 

overwinning op Avanti 1. De zwart-witten wisten thuis met “maar” 13 – 11 te winnen, in Pijnacker werd Avanti van de mat geveegd 

met 23 – 16. 

7-12-2002 Excelsior 1 – Avanti 1 13-11 

8-02-2003  Avanti 1 – Excelsior 1 16-23 

Het jaar erop was Excelsior nog dichter bij de eerste plek en promotie naar de Hoofdklasse. Alleen Groen Geel uit Wormer wist 

Excelsior voor te blijven. Beide wedstrijden tegen Groen Geel werden verloren, een knappe tweede plaats was het gevolg. Maar 

duidelijk werd in het seizoen 2003 – 2004 dat Excelsior een ploeg was om rekening mee te houden. 

De stijgende lijn, ingezet in 2002, kon in het seizoen 2004 – 2005 niet doorgezet worden. Het werd een zogenaamd “tussenjaar” voor 

de zwart-witten. Excelsior moest voor het eerst in jaren weer eens vechten tegen degradatie en alleen op basis van een beter doel-

saldo en positief onderling resultaat wist Excelsior het Zeeuwse Fortis voor te blijven. Excelsior eindigde als zesde. 
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20-11-2004 Excelsior 1 – Fortis 1 18-16 

22-01-2005 Fortis 1 – Excelsior 1 13-13 

In het zaalseizoen 2005 – 2006 sloeg Excelsior 1 keihard terug en liet het zien dat het voorgaande jaar slechts een incident was. 

Excelsior 1 werd met grote overmacht en ongeslagen kampioen in de Overgangsklasse B. Alleen Maasluis en IJsselvogels wisten 

Excelsior op een gelijkspel te houden. Tegen datzelfde IJsselvogels wist Excelsior al drie wedstrijden voor het einde van de competitie 

kampioen te worden. In Moordrecht, gesteund door vele zwart-witte supporters wist Excelsior 1 met 18 – 11 te winnen. Wat volgde 

was een ouderwets avondje Excelsior met een groots feest in de Buitenhof. Kampioen en promotie naar de Hoofdklasse, eindelijk! 

In het eerste zaalseizoen in de Hoofdklasse had Excelsior 1 het moeilijk. Tegen vrijwel elke tegenstander kon Excelsior 1 lang meeko-

men en de zwart-witten wisten zelfs te stunten tegen kampioen SKF. Op basis van onderling resultaat én een beter doelsaldo wist 

Excelsior Noorderveld en DVO onder zich te houden, maar het scheelde niet veel. 

 

Een jaar later en meer gewend aan het niveau wist Excelsior zich in het seizoen 2007 – 2008 op te vechten tot middenmoter. Excelsior 

1 eindigde op een keurige vierde plek met vijftien punten. Kampioen TOP was al snel uit zicht, degradanten Vriendenschaar (negen 

punten) en Oranje Wit (drie punten) kwamen nauwelijks in de buurt. 

Het seizoen 2008 – 2009 is tot nu toe het beste zaalseizoen van Excelsior 1 geweest. Wederom in de Hoofdklasse streed Excelsior tot 

de laatste wedstrijd tegen directe concurrent OVVO/De Kroon voor een plek in de play-off voor promotie naar de Korfballeague. In 

de eerste zeven wedstrijden bleef Excelsior 1 ongeslagen in de Hoofdklasse. In Putten tegen De Meeuwen werd het 27 – 27, daarop 

volgden zes overwinningen op een rij. De mooiste was misschien wel de 15 – 11 overwinning op latere kampioen en titelfavoriet KVS 

uit Scheveningen, de belangrijkste was die tegen OVVO/De Kroon die met 18 – 14 werd gewonnen. 

In het tweede deel van de competitie begon Excelsior 1 punten te morsen. Allereerst verloor het zwart-witte vlaggenschip thuis van 

De Meeuwen, later bleek ook KVS in Scheveningen met 20 – 19 in een bloedstollende wedstrijd te sterk. Ondanks deze nederlagen 

lag Excelsior nog steeds prima op koers voor een tweede plaats achter KVS en plaatsing voor de play-off. Een dure nederlaag in eigen 

huis tegen OA/Hotel Warnsborn gooide roet in het eten. OA/Hotel Warnsborn, middenmoter dit zaalseizoen, wist te stunten in Delft 

en gaf OVVO/De Kroon een nieuwe kans op de play-off. 

In de laatste competitiewedstrijd stond directe concurrent OVVO/De Kroon in Maarssen op het programma. Excelsior stond op ze-

ventien punten, OVVO op zestien. Excelsior had aan een gelijkspel genoeg en wist zich gesteund door vele zwart-witte supporters. 

Maar OVVO was feller en scherper en wist met 20 – 15 te winnen. Groot feest voor de Blue White Army, terwijl de zwart-witten 

teleurgesteld terug naar Delft gingen. 

 

6-12-2008 Excelsior 1 – KVS 1 15-11 

14-3-2009 OVVO/De Kroon 1 – Excelsior 1 20-15 

Duur puntverlies tegen OA, net niet goed genoeg in de laatste competitiewedstrijd tegen OVVO. Het zou een ultiem sprookje zijn 

geweest, het “kleine” maar o zo mooie Excelsior 1 uit Delft in de play-off en misschien wel in de Korfballeague. OVVO/De Kroon ging 

de play-off in en versloeg zowel de kampioen van de andere Hoofdklasse als de kampioen in onze Hoofdklasse. Hierdoor plaatste 

de ploeg uit Maarssen zich direct voor de Korfballeague. Daar hadden wij ook kunnen staan. Helaas verliep het voor Excelsior 1 een 

stuk anders in de daaropvolgende jaren, maar daarover meer in deel twee van dit drieluik. 
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Deel 2: Terug naar de Eerste Klasse 

Na een fantastisch seizoen in de Hoofdklasse met het nipte mislopen van de play-off, volgde wel weer ge-

woon een seizoen in de Hoofdklasse B. Met wederom de grote titelfavoriet KVS als een van de tegenstanders en het laatste zaalsei-

zoen in de “oude vertrouwde” sporthal de Buitenhof, met die geweldige houten vloer. 

Ook dit zaalseizoen maakte KVS zijn favorietenrol weer waar en wist het kampioen te worden, voor DVO uit Bennekom. Maar ook dit 

jaar wist Excelsior in Delft te winnen van KVS, 21 – 20. Ondanks deze meevaller had Excelsior het lastig in de Hoofdklasse. De resultaten 

vielen tegen, de concurrentie bleek beter ingespeeld te zijn op het spel van Excelsior 1. Alles zou aankomen op de laatste speelronde. 

Excelsior thuis tegen het reeds gedegradeerde OA/Hotel Warnsborn, die ons vorig jaar nog zo gevloerd had, concurrent SKF met één 

punt meer tegen kampioen KVS. 

Excelsior 1 deed wat het moest doen in een tot dan toe sfeervolle sporthal de Buitenhof. OA/Hotel Warnsborn werd door de suppor-

ters toegezongen met hun aanstaande degradatie, niemand die rekening hield met een verrassing van SKF. Maar het onverwachte 

gebeurde toch. KVS voldeed niet aan zijn sportieve plicht en gunde het SKF boven angstgegner Excelsior om in de Hoofdklasse te 

blijven. Na een verblijf van vier seizoenen in de Hoofdklasse kwam aan dit sprookje voor Excelsior een einde. 

In het zaalseizoen 2010 – 2011 speelde Excelsior voor het eerst in de vernieuwde sporthal de Buitenhof. Het zwart-witte vlaggenschip 

had van de Supporters Vereniging Excelsior de opdracht meegekregen kampioen te worden, maar had het niet altijd makkelijk in de 

Overgangsklasse C. De twee grootste concurrenten voor Excelsior 1 waren het Groningse Hoogkerk en de zwart-witten zelf. 

Excelsior begon goed met vier overwinningen op rij, maar net nadat Excelsior in een flow leek te raken met een 30 – 11 overwinning 

op Oerterp verloor het de uitwedstrijd bij concurrent Hoogkerk. Excelsior kwam in de problemen, wist met moeite twee keer op rij te 

winnen voordat het opnieuw misging in de uitwedstrijd bij De Meervogels. Opnieuw volgde een sterke serie van vier overwinningen 

en wist Excelsior, met nog twee wedstrijden te gaan, één punt voorsprong te pakken op Hoogkerk. Wetende dat Hoogkerk in de 

laatste wedstrijd naar Delft zou komen leek dit een riante uitgangspositie. 

Echter liep alles anders dan vooraf gedacht. Tegen ZKC’91, vechtend tegen degradatie en de week daarvoor nog met 29 – 15 versla-

gen in Delft, kreeg Excelsior de derde nederlaag te verwerken. ZKC’91 verraste alles en iedereen en pakte twee punten door een 

20 – 25 overwinning. Alle druk kwam nu te liggen op de laatste competitiewedstrijd in Delft tegen de nieuwe koploper Hoogkerk. Dit 

zou de “grande finale” moeten worden en dat werd het ook. 

Hoogkerk, in een stampvolle sporthal de Buitenhof met ruim 100 Groningers en vele malen meer zwart-witten, schoot uit de start-

blokken en pakte een ruime voorsprong in de eerste helft. Excelsior wist in de wedstrijd te blijven maar liep tot aan het laatste kwartier 

achter de feiten aan. In het laatste kwartier gebeurde waar nauwelijks iemand nog in geloofde, Excelsior ging helemaal los en schoot 

uit alle hoeken en standen raak. Hoogkerk kwam er niet meer aan te pas en vol ongeloof moesten de Groningers lijdzaam toezien 

hoe Excelsior als een ware kampioen de tegenstander wist te vernederen. Na één jaar van afwezigheid was Excelsior 1 weer terug op 

het podium waar het thuis hoorde, de Hoofdklasse! 

12-03-2011 Excelsior 1 – Hoogkerk 1 28-20 

Dit nieuwe seizoen in de Hoofdklasse was een weerzien met het Scheveningse KVS. Dit weerzien stond meteen tijdens de eerste 

speelronde op het programma, maar leverde geen punten op. Tegen concurrent Unitas werd wel gewonnen, maar deze overwinning 

werd gevolgd door een serie van zeven nederlagen op rij. Excelsior zat overduidelijk in de problemen en moest nu echt punten gaan 

pakken. Jorrith Ekelmans nam deze moeilijke taak over van Frits Wip en begon met een verdienstelijk 19 – 19 gelijkspel tegen 

HKV/Ons Eibernest, waar een 20 – 19 overwinning ook op zijn plaats zou zijn. Uit de overige vier wedstrijden wist Excelsior nog drie 

punten te pakken, maar dit bleek ruim onvoldoende voor handhaving in de Hoofdklasse. Degradatie naar de Overgangsklasse volgde. 

6 Unitas/Perspectief 1 14 4 1 9 9 251 – 275 (-24) 

7 Excelsior 1 14 2 2 10 6 267 – 299 (-32) 

7 Tweemaal Zes 1 14 3 0 11 6 285 – 307 (-22) 

Dit nieuwe seizoen in de Overgangsklasse was Excelsior de grote titelfavoriet. De zwart-witten begonnen met twee overwinningen 

op directe titelconcurrenten, Rust Roest uit Eindhoven en Nieuwerkerk. Daarna volgde een rommelige fase in het seizoen waarbij alle 
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ploegen van elkaar begonnen te winnen. Excelsior verloor van Tjoba, won van TOP, verloor van DSC, 

won van Kinderdijk en speelde gelijk bij IJsselvogels. 

Op 12 januari 2013 volgde de belangrijke wedstrijd in Eindhoven tegen Rust Roest. Winnen van de koploper 

betekende aanhaken voor het kampioenschap, verliezen zou betekenen dat Excelsior moest gaan strijden tegen degradatie. In een 

spannende wedstrijd verloor Excelsior nipt met 20 – 21 en moest het gaan strijden tegen degradatie. Wat volgde was een matige 

serie van wedstrijden met nederlagen tegen Nieuwerkerk, Tjoba, DSC en TOP. In de laatste twee wedstrijden moest Excelsior winnen 

om degradatie of een plek in de play-off tegen degradatie te ontlopen. Excelsior wist de punten te pakken tegen Kinderdijk en 

IJsselvogels en eindigde uiteindelijk als vijfde in de Overgangsklasse. Niet wat men ervan verwacht had, maar mogelijk was dit het 

bekende “tussenjaartje”. 

Dit zaalseizoen 2012 – 2013 bleek echter geen tussenjaar te zijn, want ook in het seizoen 2013 – 2014 moest Excelsior 1 strijden tegen 

degradatie. Excelsior begon uitermate slecht aan het nieuwe zaalseizoen met vijf nederlagen op rij. Zowel DOS Kampen als Sporting 

Trigon, Tweemaal Zes, Drachten en Sporting Delta waren te sterk voor de zwart-witten. 

In de uitwedstrijd tegen het welbekende Hoogkerk moest het dan gaan gebeuren. Frank Damshuizer, Esther Rook en Robbert van 

Buuren waren gevraagd om Excelsior uit de brand te helpen en deden dat op een uitstekende manier. Excelsior wist in een heerlijke 

wedstrijd met 27 – 21 te winnen en pakte daarna ook de punten tegen EKVA. Tegen kampioensfavoriet DOS Kampen lukte het 

Excelsior 1 niet om te stunten maar thuis wist het wel weer Sporting Trigon op de pijnbank te leggen. De Leidse ploeg kwam geen 

moment in de wedstrijd voor en ging met een 30 – 15 nederlaag terug naar huis. Excelsior had de schade ten opzichte van Sporting 

Trigon en EKVA weer gerepareerd. 

Tegen Tweemaal Zes en Sporting Delta, strijdend om de titel, kwam Excelsior er niet aan te pas. Tussendoor wisten de zwart-witten 

nog wel te winnen van Drachten en pakten hiermee twee bonuspunten. Uiteindelijk wist Excelsior 1 ook thuis weer te winnen van 

Hoogkerk en pakte het ook twee punten in de laatste wedstrijd op bezoek bij EKVA. Excelsior wist zich na een matige start toch nog 

op te werken naar een veilige vijfde plek maar had hiervoor toch wel wat extra hulp nodig. 

5 Excelsior 1 14 6 0 8 12 291 – 317 (-26) 

6 Drachten/Van der Wiel 1 14 5 1 8 11 263 – 281 (-18) 

7 Sporting Trigon 1 14 3 0 11 6 251 – 353 (-102) 

8 EKVA 1 14 1 0 13 2 257 – 328 (-71) 

In het afgelopen zaalseizoen 2014 – 2015 moest Excelsior het weer helemaal op eigen kracht doen in de Overgangsklasse. En ook dit 

seizoen begon Excelsior dramatisch aan het zaalseizoen. Het duurde in totaal negen speelrondes voordat Excelsior eindelijk de eerste 

twee punten bij mocht schrijven. In de negende speelronde was Excelsior 1 te sterk voor Antilopen en hield het zichzelf in leven in 

deze Overgangsklasse. Twee weken later wist Excelsior ook het derde en vierde punt te pakken door een 27 – 20 overwinning op 

Dindoa. Ondertussen bleef ook de concurrentie punten pakken, waardoor Excelsior alleen Dindoa met twee punten onder zich kon 

houden. Tot de laatste speelronde bleef het spannend voor Excelsior 1, want winnen zat er niet meer in maar gelukkig gold hetzelfde 

voor Dindoa. 

Excelsior eindigde als zevende in de Overgangsklasse, genoeg om rechtstreekse degradatie naar de Eerste Klasse te ontlopen, maar 

wel gevolgd door een play-off wedstrijd tegen ODIK uit Barneveld. In een sfeervolle OVVO/De Kroon sporthal, al een dag eerder 

versierd door de Supporters Vereniging Excelsior, moest het gaan gebeuren. Waar zeven seizoenen geleden Excelsior nog vocht voor 

de play-off voor promotie naar de Korfballeague, moest het nu vechten tegen degradatie naar de Eerste Klasse. 

De wedstrijd bleek een echte degradatiekraker te zijn. Weinig goed korfbal, maar wel de gehele wedstrijd een voorsprong voor de 

zwart-witten. Of beter gezegd, bijna de gehele wedstrijd. Want ruim een minuut voor tijd sloeg het noodlot voor Excelsior 1 toe. 

Waar het eerder verzuimd had de wedstrijd te beslissen, kwam ODIK terug tot op gelijke hoogte en wist het een minuut voor het 

einde een strafworp te versieren. ODIK wist dit “cadeautje” te verzilveren en dompelde Excelsior en alles in het zwart-wit in rouw. Na 

dertien seizoenen in de Hoofdklasse en Overgangsklasse was Excelsior afgezakt naar de Eerste Klasse. 

Vele jaren had Excelsior met beperkte middelen bovenmatig gepresteerd. Vele grote clubs hadden zich stukgebeten op het taaie 

Excelsior uit Delft. En vele teams kwamen met knikkende knieën naar sporthal de Buitenhof om Excelsior te bevechten op een houten 
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vloer. Excelsior 1 was jaren lang dé verrassing in de Overgangsklasse en Hoofdklasse. Maar na een ge-

weldige lichting met grote talenten wisten de opvolgers zich niet te handhaven in de Overgangsklasse. 

Het enige dat Excelsior nu weer kan doen is bouwen. Bouwen aan een nieuwe succesvolle lichting uit de eigen 

jeugd, die gelukkig weer flink aan het groeien is. Bouwen aan een sterke selectie door hard te trainen en in elke wedstrijd tot het 

einde blijven vechten. Bouwen aan een nieuw spelsysteem waarmee Excelsior weer succesvol kan zijn. Maar vooral ook bouwen aan 

een gezellige club en een fantastische sfeer rondom ons vlaggenschip. Want dat is wat Excelsior zo groot heeft gemaakt en dat is de 

sleutel om ooit weer in de Hoofdklasse te komen. Bouwen aan gezelligheid binnen en buiten het veld en prestaties binnen het veld, 

want dat maakt Excelsior weer groots. 

14-03-2015 Excelsior 1 – ODIK 1 26-27 ? 
 

Deel 3: Wat staat ons komend seizoen te wachten? 

Aankomende zaterdag 7 november 2015 begint Excelsior 1 voor het eerst na dertien seizoenen op hoger niveau weer in de Eerste 

Klasse. Eerste tegenstander is Merwede uit Sliedrecht. Excelsior 1 zal een voorbeeld willen nemen aan het veldseizoen 2014 – 2015, 

toen het na degradatie in het seizoen 2013 – 2014, ook voor het eerst na dertien seizoenen weer Eerste Klasse ging spelen en direct 

kampioen werd. Excelsior wist toen zelfs direct door te stoten van de Eerste Klasse naar de Hoofdklasse in twee seizoenen. 

Om dit doel te kunnen bereiken, zal Excelsior wel af moeten kunnen rekenen met zeven lastige tegenstanders. Deze tegenstanders 

gaan we in dit derde en laatste deel van het drieluik bespreken. Ook zullen we stil staan bij de vraag of Excelsior op korte termijn 

weer uit kan groeien tot een stabiele Overgangsklasse club waar tegenstanders weer bang voor zullen zijn. 

Om te beginnen gaan we eens kijken naar onze aankomende tegenstanders. Na dertien seizoenen in de Overgangsklasse en Hoofd-

klasse zijn de tegenstanders op dat niveau bekend bij de zwart-witten. Maar tegenstanders op het niveau van de Eerste Klasse zullen 

voor velen onbekend zijn. Dit maakt de Eerste Klasse ook zo gevaarlijk. Vaak een poule met drie tot vier ploegen die kunnen promo-

veren en best een niveau hoger mee zouden kunnen, slechts één plek die recht geeft op promotie. Op alfabetische volgorde zullen 

wij de aankomende tegenstanders van ons zwart-witte vlaggenschip gaan analyseren. 

We beginnen onze ronde in Den Haag in sporthal Ockenburgh, de thuisbasis van HKV Achilles. De Haagse Korfbal Vereniging Achilles 

is opgericht in 1938 en speelt in een prachtig wit-zwart-wit shirt met een zwarte broek. Sinds het einde van het vorige seizoen is KV 

Ready uit Den Haag opgeheven en verder gegaan als deel van Achilles. Dit heeft ervoor gezorgd dat Achilles een grote sprong heeft 

gemaakt qua leden. 

Achilles, voor sommigen een bekende naam omdat het dé club van oud Excelsior trainer Ton van der Laaken is, staat de laatste jaren 

vooral bekend om de goede prestaties binnen de jeugdafdeling. De laatste jaren doet Achilles goed mee met diverse jeugdteams in 

de Hoofdklasse en weet het een aantal keren door te dringen tot een Nederlands Kampioenschap. Verder kwam Achilles recentelijk 

nog in het nieuws door het aantrekken van oud-international en ervaren Korfballeague speler Gerald van Dijk. Gerald van Dijk, ook 

wel bekend als “de Zwarte Parel” is goed voor 21 interlands, twee veldtitels, eenmaal Europees Kampioen en eenmaal Wereld Kam-

pioen en heeft in totaal 163 Leaguewedstrijden gespeeld en daarin 979 goals gemaakt. 

In het zaalseizoen 2003 – 2004 speelden Excelsior en het andere zwart-wit nog tegen elkaar in de Overgangsklasse. Excelsior was 

toen twee keer te sterk voor Achilles. Daarna is Achilles afgezakt van de Overgangsklasse naar de Tweede Klasse in het seizoen 2005 

– 2006. Na een kort verblijf in de Eerste Klasse voor twee seizoenen degradeerden “de Leeuwen” zelfs naar de Derde Klasse door in 

het seizoen 2010 – 2011 te degraderen. 

Na het kampioenschap in de Derde Klasse wist Achilles zich, gesterkt door de groeiende jeugd en de doorstroom van talenten op te 

werken naar de top van de Tweede Klasse met het kampioenschap vorig seizoen als gevolg. Hiermee is een belangrijke doelstelling 

van Achilles behaald, namelijk een stabiele Eerste-Klasser worden die bovenin mee kan spelen. Mocht het Achilles ook lukken om op 

het veld kampioen te worden in de Tweede Klasse, dan zetten ze een goede stap in de richting. Achilles is een groeiende club die 

Excelsior goed in de gaten zal moeten houden. Een club in opkomst die graag een stapje omhoog wilt zetten. 
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De volgende tegenstander zijn onze overburen van de CKV DES en zal weinig introductie nodig hebben. 

Spelend in het rood-witte shirt met een rode broek en vanaf ons clubhuis gezien “de schaduwclub”. DES 

heeft jarenlang zijn zaalseizoenen in de Derde Klasse gedraaid, maar na het kampioenschap en promotie in 

het seizoen 2006 – 2007 zijn ze nooit meer teruggekeerd in de kelder van het Nederlandse korfbal. 

Gestaag wist DES uit te groeien van Tweede-Klasser via een zesde, vierde, tweede plek eindelijk het kampioenschap in het seizoen 

2010 – 2011. In de Eerste Klasse had DES het een stuk lastiger. Maar gesteund door een groeiende jeugd wist DES in de Eerste Klasse 

te blijven. Tegelijkertijd wist DES in het seizoen 2013 – 2014 ook op het veld te promoveren naar de Eerste Klasse. Dit seizoen draait 

DES vooralsnog niet al te best. Op het veld staan de rood-witten onderaan, maar in de voorbereiding op het zaalseizoen wisten ze 

wel weer de “Haagse Korfbaldagen” te winnen. Een ploeg om rekening mee te houden. 

Ook voor de derde ploeg blijven we in de buurt. KV Futura komt uit Den Haag en speelt zijn thuiswedstrijden in sporthal Zuidhaghe. 

Futura speelt in een shirt wat je of mooi vindt, of niet om aan te zien. De kleurencombinatie is violet met donkerblauw en een 

donkerblauwe broek. KV Futura is een relatief jonge vereniging ontstaan uit een fusie tussen SV PAMS en VES en opgericht in 1990. 

Futura is, in tegenstelling tot alle andere tegenstanders, een club die vrijwel altijd op een hoger niveau gespeeld heeft. In het seizoen 

2005 – 2006 speelde de Hagenezen nog in de Hoofdklasse. Een succes werd dit niet, want met een achtste en laatste plaats was 

degradatie een feit. Het seizoen erop konden ze het ook in de Overgangsklasse niet bolwerken en werd ook hier de competitie 

afgesloten als laatste. Na een seizoen Eerste Klasse met kampioenschap als gevolg speelde Futura nog drie jaren mee in de Over-

gangsklasse. 

Na de degradatie in het seizoen 2010 – 2011 is Futura een vaste waarde in de Eerste Klasse, zowel in de zaal als op het veld. Van 

vaste Overgangsklasser tot Eerste-Klasser met ambitie om het toch weer een niveau hoger te proberen. De eerste kennismaking 

tijdens de “Haagse Korfbaldagen” eindigde in een teleurstelling door nederlagen tegen De Meervogels en Sporting Trigon, maar het 

blijft in de Eerste Klasse één van de favorieten. 

We rijden verder in de richting van Rotterdam, volgen de borden Dordrecht en stoppen net na korfbalbolwerk Papendrecht in Slied-

recht aan de Beneden-Merwede. SKC Merwede is de volgende tegenstander van Excelsior 1 en meteen de eerste tegenstander in 

deze competitie. Opgericht in 1938, spelend in een rood-wit shirt en witte broek en rond de 450 leden. 

Terugkijkend vanaf het seizoen 2005 – 2006 speelde Merwede zes aaneengesloten seizoenen in de Eerste Klasse. Degradatie kon in 

het seizoen 2010 – 2011 niet voorkomen worden. Na een vierde plek in het eerste seizoen Tweede Klasse, gevolgd door een derde 

en tweede plek kon Merwede in het seizoen 2014 – 2015 groot feest vieren. Eindelijk zijn ze weer terug in de Eerste Klasse. En niet 

alleen in de zaal lukte dit, ook op het veld werd de ploeg kampioen en staat het momenteel aan kop in de Eerste Klasse. 

Een ploeg die speelt in een echte korfbalregio en een ploeg die de weg omhoog weer heeft gevonden. Merwede zal er alles aan 

gaan doen om niet direct weer af te zakken naar de Tweede Klasse en is mede door de uitstekende prestaties op het veld een ploeg 

om rekening mee te houden. 

Voor de volgende tegenstander gaan we van regio “010” naar de regio “020”. Westzaan, een klein half uurtje boven Amsterdam, is 

onze volgende bestemming. De Westzaanse Korfbal Vereniging Roda, opgericht in 1918, is de oudste vereniging in onze poule en 

speelt in een blauw-wit gestreept shirt met een zwarte broek. 

Sinds de promotie in het zaalseizoen 2007 – 2008 komt Roda uit in de Eerste Klasse en speelt keurig mee in de middenmoot. Meer 

dan een vierde, derde, vierde, vierde, tweede en tweemaal een vijfde plaats zat er niet in voor de Noord-Hollanders, maar wel een 

geduchte tegenstander in elke Eerste Klasse poule. Ook op het veld speelt Roda al langere tijd in de Eerste Klasse en lijkt hiermee de 

meest stabiele ploeg te zijn in onze poule. Weinig uitschieters naar onder of boven, wel altijd leuk meedoen. 

Wellicht dat Excelsioriaan Emiel de Kruijff, uitkomend in de selectie van Koog Zaandijk, voor ons een keer kan scouten. Want ook met 

deze tegenstander zal weer rekening gehouden moeten worden. Een onbekende ploeg die zomaar eens voor een verrassing zou 

kunnen zorgen en in ieder geval weet wat er gevraagd wordt in de Eerste Klasse. 
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We reizen weer terug richting “010” om uit te komen in Rhoon. Rhoon is de thuisbasis van fusieclub SV 

RWA, opgericht in 1993 en ontstaan uit korfbalvereniging RWR uit Rhoon en KV Poortugaal. Ook RWA is 

een wat meer ervaren Eerste-Klasser, want de afgelopen vijf seizoenen kwamen ze al uit in deze klasse. Daar-

voor verbleven de rood-witten afwisselend in de Tweede- en Derde Klasse. 

RWA is niet helemaal onbekend bij Excelsior, want tijdens het voorgaande veldseizoen kwamen beide ploegen elkaar tegen. Waar 

Excelsior kampioen wist te worden, kon RWA zich niet handhaven en zakten ze af naar de Tweede Klasse. Daar gaat het vooralsnog 

niet als gepland, want met een zevende plek staan ze ook hier weer onder de streep. RWA wist het Excelsior wel twee keer moeilijk 

te maken. In Delft wisten ze de punten te pakken, in Poortugaal, waar ze op het veld spelen, wist Excelsior uiteindelijk belangrijke 

punten te pakken. 

Kan RWA zijn plek in de Eerste Klasse vast houden, of zakken ze definitief af naar de Tweede Klasse? In deze poule lijkt van alles 

mogelijk te zijn en zal veel afhangen van de “vorm van de dag” en de vechtlust. RWA kan zowel bovenin meedraaien zoals de laatste 

jaren in de zaal, maar kan ook zomaar een zwaar seizoen tegemoet gaat in de kelder van de Eerste Klasse. 

Als laatste nemen we een kijkje in het Westland, De Lier om precies te zijn. CKV Valto is de club die hier zijn wedstrijden speelt sinds 

1961 in een oranje shirt en zwarte broek. Na een verblijf in de marge van het korfbal wist de club in het seizoen 2008 – 2009 te 

promoveren naar de Tweede Klasse en wist Valto in het seizoen 2013 -2014 de stap te zetten naar de Eerste Klasse. Vorig jaar was 

het vechten tegen degradatie maar bleken 12 punten genoeg voor een veilige zesde plek. 

Ook op het veld is Valto inmiddels een vast gezicht in de Eerste Klasse, sinds de promotie in het seizoen 2012 – 2013. Met een 

zevende plek in het seizoen 2013 – 2014 en een tweede plek vorig jaar staan ze dit seizoen wederom tweede. 

Excelsior heeft tijdens de afgelopen editie van de “Haagse Korfbaldagen” al kennis kunnen maken met het harde werken en af en toe 

stevige duw- en trekwerk van de Westlanders. In de poulefase wist het gemixte Excelsior 1 met 18 – 15 af te rekenen met Valto. 

Natuurlijk zegt zo’n voorbereidingstoernooi nog maar weinig over de daadwerkelijke krachten van een tegenstander. Wel heeft de 

“Haagse Korfbaldagen” nog maar eens duidelijk gemaakt dat spelen in de Eerste Klasse veel meer vechtlust en minder tactiek/tech-

niek vraagt van onze zwart-witten. 

Nu we alle tegenstanders voorbij hebben zien komen, blijft de vraag of er kansen liggen en waar de kansen voor Excelsior liggen 

over. Duidelijk is dat er geen uitgesproken favorieten zijn in deze poule en de kwaliteiten van veel ploegen dicht bij elkaar zullen 

liggen. Veel tegenstanders hebben ruime ervaring met het spelen in de Eerste Klasse en zelfs met de lagere divisies. Zij weten wat er 

gevraagd wordt. Voor Excelsior 1 zal alles nieuw zijn. Geen schotklok meer na al die jaren, niet meer de bekende tegenstanders en 

bekende namen. Excelsior gaat spelen tegen ploegen die ze in de eenentwintigste eeuw niet meer zijn tegengekomen in de zaal. 

Het zal wennen zijn, het zal regelmatig een ander spel vragen. Het zal betekenen dat Excelsior elke wedstrijd, zestig minuten lang 

scherp zal moeten zijn. Excelsior zal voor elke bal en elke meter moeten gaan vechten. Elke rebound moet gewonnen worden, alle 

spelers zullen scherp moeten verdedigen en alle aanvallen rustig uitgespeeld worden. Alleen dan kunnen de zwart-witten bovenin 

mee gaan draaien en aantonen dat we wat te zoeken hebben in de Overgangsklasse. 

En hebben we daar wat te zoeken? De afgelopen jaren is Excelsior afgezakt van Hoofdklasser naar Eerste-Klasser. Een harde klap na 

heel hard werken. De afgelopen jaren is de jeugd van Excelsior weer gegroeid, komt er langzaamaan weer veel talent naar boven. 

Excelsior kan weer gaan meedraaien in de Overgangsklasse, maar dan zullen we dat met al onze leden samen moeten doen. Als één 

zwart-witte familie. Samen om ons doel te bereiken. Excelsior terug naar wat ons zo sterk maakte en sterk zal maken. Een club waar 

gezelligheid en prestatie echt hand in hand gaan. Een “kleine” gezellige club waar iedereen elkaar kent en waar buitengewone pres-

taties geleverd worden. 

De Hoofdklasse, Korfballeague, daar waar we ooit bijna stonden? Misschien. Maar laten we eerst samen optrekken in de Eerste Klasse, 

van Den Haag naar Rotterdam en Amsterdam om te eindigen in Delft. Laten we dit jaar een voorbeeld nemen aan dat kleine Gallische 

dorpje in de streek Armorica uit de strips van Asterix en Obelix, dat als klein dorpje dapper overeind bleef tegen de grote Romeinen. 
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Wij waren niet alleen dat kleine, hechte clubje dat dapper overeind bleef in de Hoofdklasse, die club zijn 

we nog steeds. En wie Asterix speelt en wie Obelix nadoet maakt dan niet uit, wij doen het samen. 
 

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
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/523-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
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In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Afgelopen zaterdag begon de zaalcompetitie 2015-2016. Door een aantal geblesseerden en een aantal afwezigen moest een aantal 

spelers en speelsters een dubbele wedstrijd spelen. Bedankt nog hiervoor! 
 

Geblesseerden 

Wesley (B2) en Inger (D1), veel beterschap gewenst. Ik hoop dat jullie weer snel fit zijn en kunnen mee doen aan de competitie. Als 

jullie weer kunnen spelen? Laat dit ook weten aan Erik zodat er niet extra invallers geregeld worden. 
 

Inschietshirts 

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

meten 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 kunnen 

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

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 D1 (blessure) 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. 
 

Nieuwe leden 

Afgelopen zaterdag is Justus Wahls lid geworden bij de pinguïns. Justus, veel korfbalplezier bij Excelsior! 
 

Sporthal de Buitenhof 

Afgelopen zaterdag waren de eerste wedstrijden in sporthal de Buitenhof. Als je iets consumeert aan eten of drinken: gooi dan de 

verpakkingen in de daarvoor bestemde prullenbakken. Er staan er genoeg in de zaal. Nu lag er weer hier en daar (vooral bij de ingang) 

leeg verpakkingsmateriaal. Let hier op. Ook het inschieten naast een wedstrijd is (ook dit jaar) niet toegestaan. 
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 13 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk 

korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust mee naar de training. Als je 5 en 6 jaar bent, dan wordt er op zaterdagochtend getraind 

van 11:00-12:00 bij de pinguïns. De eerstvolgende training is op zaterdag 14 november in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 3 

of 4 jaar dan is er een peuterprettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerstvolgende training is op 

zaterdag 14 november in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 7 jaar? Dan wordt er getraind op maandag in sporthal de Buitenhof 

van 18:00-19:00; of woensdag in sporthal de Hoornbloem van 18:30-19:30. Ben je 8 of 9 jaar? Dan kun je trainen bij E5 op woensdag 

in sporthal de Buitenhof van 18:00-19:00 of donderdag ook in sporthal de Buitenhof van 17:30-18:30. Ben je 10 en 11 jaar? Dan kun 

je trainen bij de D op woensdag van 18:00-19:00 in sporthal de Buitenhof en op donderdag 12 november is de training van 17:30-

18:30. Ben je 12 en 13 jaar? Dan kun je komen trainen bij de C2. 
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Samenvattend: 

leeftijd train mee met 1. wanneer/waar  2. wanneer/waar  

3 – 4 jaar Peuterpret zaterdag 11:00-12:00, gymzaal Brahmslaan - 

5 – 6 jaar Pinguïns zaterdag 11:00-12:00, gymzaal Brahmslaan - 

7 jaar F1 maandag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof woensdag 18:30-19:30, sporthal de Hoornbloem 

8 – 9 jaar E5 woensdag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof donderdag 17:30-18:30, sporthal de Buitenhof 

10 – 11 jaar D1 woensdag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof donderdag, zie trainingsschema 

12 – 13 jaar C2 woensdag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof donderdag, zie trainingsschema 

 

Korfbal is leuk 

Op zaterdag 7 november was er een open training in de gymzaal aan de Brahmslaan voor kinderen tot 7 jaar. Er kwamen maar 

liefst 18 kinderen trainen!!! Het was een gezellige drukte in de zaal en het was een groot succes, zie onderstaande foto’s voor een 

impressie. Aanstaande zaterdag wordt er weer getraind: Kom lekker mee rennen met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje. Ieder-

een is welkom. 

De zaaltraining voor kinderen tot 7 jaar is iedere zaterdag van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de Brahmslaan/hoek Mozartlaan. 

 
 

Fluiten  

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

agenda!  
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Nieuwe trainers/nieuwe samenstellingen 

Nieuwe teams (C2) brengt  ook weer nieuwe trainers met zich mee. Met dank aan de flexibiliteit en het 

enthousiasme van de ‘oude’ D1 trainers zijn we tot het volgende gekomen. 

E5 trainers: 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 van de contactgegevens: 

team trainer mobiel 

C1 Sander Renssen 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

C1 Wouter Kamps 

C2 Merit Heijink 

C2 Fabian Mastenbroek 

D1 Nynke Sevinga 

D1 Dominique Verhagen 

E5 Kayleigh Verhagen 

E5 Jop de Boo 
 

Wedstrijdmappen 

Coaches, kijk ook goed onderaan het programma: hier staan de openingstijden van de sporthal. Er is al uitgezocht of dat je jouw map 

na een training mee moet nemen omdat de sporthal anders nog is gesloten. Onderaan het programma staat vermeld of dat jouw 

team de map eerder moet meenemen. 

Vanaf afgelopen zaterdag moet de B1 het digitale wedstrijdformulier invullen en niet meer op papier. De overige B t/m F teams 

maken nog gebruik van papieren wedstrijdformulieren. In iedere map zijn er weer voldoende opgenomen. De ingevulde wedstrijd-

formulieren moet je op zaterdag deponeren in de zwart/witte brievenbus die hangt bij de entree van het restaurant. De wedstrijdmap 

kun je weer terugleggen in de plastic bak die of bij de wedstrijdtafel staat of in de rode kast in de berging. 
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Uitslagen 

7 november 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

  
strafworpen 

R2K 14945 Excelsior 3 - WION 3 19 20  

R3R 15817 Excelsior 4 - Futura 2 13 21  

A1F 18496 Excelsior A1 - ONDO A1 16 12  

A3C 5477 Excelsior A2 - Velocitas A2 11 10  

A5C 5631 Excelsior A3 - Velocitas A4 13 7  

B3B 6178 Excelsior B2 - Avanti B3 8 4  

B5D 6500 Excelsior B3 - ONDO B4 5 6  

C5E 11161 Excelsior C2 - KVS/Maritiem C3 6 1  

E3F 10350 Excelsior E2 - LYNX E2 8 3 5  1 

E2J 10343 Excelsior E3 - KVS/Maritiem E5 8 5 1  4 

E3P 10330 Excelsior E4 - Dubbel Zes E2 1 12 2  2 

E3K 11011 Excelsior E5 - Phoenix E4 6 1 2  3 

F3E 8729 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 12 5 4  2 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

  
strafworpen 

1E 12197 Merwede 1 - Excelsior 1 20 16   

R1E 14462 Oranje Wit 2 - Excelsior 2 23 13   

R6K 4151 De Meervogels 7 - Excelsior 5 7 13   

B1F 19839 ONDO B1 - Excelsior B1 12 9   

C4A 6823 Fortuna/Delta Logistiek C4 - Excelsior C1 2 10   

E2A 9583 Die Haghe E2 - Excelsior E1 3 10 4  4 

F1C 9182 Die Haghe F1 - Excelsior F1 12 5 4  2 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Een warmterecord op zaterdag 7 november 2015, maar de eerste zaalcompetitiewedstrijden van de seniorenteams gaven nog niet 

veel aanleiding voor warme gevoelens.  

Het lichtpuntje van deze week was Excelsior 5, dat laat op de avond in Zoetermeer tegen De Meervogels 7 speelde met Fleur als 

invalster en Robert voor het eerst sinds lange tijd weer in het veld. Het 5e speelt deze zaalcompetitie een klasse lager dan vorig 

seizoen en dat schept verwachtingen. Deze eerste wedstrijd werd in elk geval simpel met 7-13 gewonnen, dus de start is goed. 

Excelsior 6 was vrij. 

Excelsior 3 opende de dag in de Buitenhof met een thuiswedstrijd tegen WION 3. Bij het 3e ontbraken Jasper en Roy; zij werden 

uitstekend vervangen door Frank (dat was lang geleden!) en Okker. De bezoekers vormden evenwel een sterke geroutineerde ploeg 

(grotendeels recent nog WION 1), en terwijl het 3e in de eerste helft voldoende kansen had om een flink gat te slaan, verzuimde het 

dat. In de tweede helft bleef het een spannende gelijkopgaande strijd, waar WION nu steeds een paar punten voorsprong had. Helaas 

lukte het aan het einde ook niet om nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Het werd een 19-20 nederlaag. 

Na een reeks van goede overwinningen door de 3 juniorenteams sloot Excelsior 4 de dag in de Buitenhof af tegen Futura 2. Ook het 

4e miste 2 basisheren, zodat het herenkwartet nu bestond uit Johan, Daan, Luuk en Mart/Pim. Het damesviertal werd compleet 

gemaakt door Denise, die na lange tijd weer kon/mocht korfballen. In de eerste helft kon het 4e de conditioneel sterkere bezoekers 

nog bijbenen, maar in de tweede helft was het schot van Futura 2 een stuk beter, en werd het een 13-21 nederlaag. 

Excelsior 1 en 2 speelden hun eerste wedstrijd uit, en Excelsior 2 ging in Dordrecht op bezoek bij Oranje Wit 2, mogelijk één van de 

kampioenskandidaten. Het 2e miste Bertjan en Kelly, die in de basis van Excelsior 1 startten, en wist zich in de loop van de wedstrijd 

duidelijk verslagen. De eindstand was 23-13.  
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In Sliedrecht miste Excelsior 1 tegen Merwede 1 Reinier (kuitblessure) en Margot (studiereis); voor hen 

startten Bertjan en Kelly in de basis. Excelsior krijgt in de zaal de kans te laten zien dat het het overgangs-

klasseniveau van het veld meebrengt, maar dat is niet heel simpel. Merwede startte in hoog tempo met veel 

felle acties. Excelsior had het daar verdedigend in het begin moeilijk mee. Maar beide ploegen grossierden in gemiste kansen en dat 

leidde tot een ruststand van 8-7. In de tweede helft nam Merwede weer het initiatief en bouwde de voorsprong stapje voor stapje 

uit. Bij Excelsior raakte Elke na een harde botsing geblesseerd en werd vervangen door Leanne. Naar het einde toe werd het steeds 

duidelijker dat de winst in Sliedrecht zou blijven en de eindstand werd tenslotte 20-16.  

Dat betekent dat Excelsior 1 in de derby tegen DES 1 de eerste punten wil gaan pakken. Veel succes gewenst. 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – ONDO A1 

Na de mooie tweede plaats tijdens de 30e editie van de Haagse Korfbaldagen, startte de zaalcompetitie in klasse 1F vandaag definitief. 

Tegenstander ONDO A1, zeer welbekend, kwam als eerste op bezoek in de Buitenhof. Het zware voorbereidingsprogramma van de 

A1 en blessures in de seniorenselectie hadden enige sporen nagelaten (Okker moest mee met 2, Merit was door haar blessure nog 

niet inzetbaar en Pim kon door Henk Halbe voldoende worden opgelapt om te starten). Tussen het kijken van de finalewedstrijden 

van het WK Korfball 2015 in Antwerpen toch nog tijd kunnen vinden voor dit verslag. Nederland en België blijven nog steeds duidelijk 

beter dan de rest van de wereld. Toch waren er de afgelopen week vele interessante wedstrijden te zien, waarbij het niveau van 

Chinese Taipei, England, Catalonia en Germany ook zeer de moeite waard was om te bekijken, inclusief een aantal ‘0, 1 en 2 goal 

matches’ inclusief golden-goal beslissingen. Alle wedstrijdvideo’s zijn terug te zien via de www.ikf.org website. 

Zoals de HKD-week uit 3 delen bestond, was dat vandaag in twee keer 30 minuten ook het geval. Het publiek dat met twee camera’s 

klaar zat om een vliegende start van de A1 op high-speed video vast te leggen, kwam bedrogen uit. De ploeg leek maar niet uit de 

startblokken te kunnen komen in het eerste kwartier. ONDO profiteerde van deze situatie en bouwde binnen een kwartier met louter 

afstandsschoten een voorsprong op van 2-5. Alleen Char en Pim konden van afstand hier wat tegenover stellen. Zoals alle wedstrijden 

tegen de Westlanders ging het er ook vandaag behoorlijk fysiek aan toe. Excelsior had tijd nodig om de balsnelheid te verhogen en 

ook fysiek tegenstand te bieden om uit de greep van ONDO te komen. Na een slap Delfts kwartiertje startte de A1 dan in deel 2 van 

deze wedstrijd eindelijk de doelpuntenmachine, aangezwengeld door vroeg onderscheppen in de verdediging en sterk reboundwerk 

van Tjarko en Mart. In iets meer dan 10 minuten werd de 2-5 achterstand omgebogen naar een 8-6 ruststand. De scores werden 

mooi verdeeld over korte kans (Anouk en Maarten), strafworp (Pim), afstand (Pim 2*) en doorloop (Do).  

Na de rust stoomde de doelpuntenmachine op hoog tempo verder op. Mooie snelle combinaties en doeltreffende afstandsschoten 

waren er in beide vakken te bewonderen: Maarten (2*), Pim, Tjarko, Gina, Mart en tussendoor nog een mooie tikbal van Anouk en 

korte kans van Tjarko onder de paal. ONDO kon tussen al dit doelpuntengeweld maar twee keer wat terug doen. 8 Minuten voor het 

einde van de wedstrijd stond er een zeer fraaie 16-8 op het scorebord! Toen vond de A1 het wel welletjes en ging te vroeg al stoom 

afblazen. Sander en Jikke kwamen nog in het veld voor wat extra energie, maar dat kon niet voorkomen dat ONDO de gelegenheid 

werd geboden om toch nog 4! keer te scoren waaronder 2 onnodige strafworpen. Jammer, want een 20-8 uitslag was ook mogelijk 

geweest en was het doelsaldo mooi opgevijzeld. Een prima overwinning. Na een slechte wedstrijdstart prima teruggekomen met 

prima spel. Toch nog een beetje een bittertje in de nasmaak door de onnodig zwakkere laatste 8 minuten. 

Samen met HKV/Ons Eibernest staat de A1 gedeeld bovenaan. ODO A1 en Avanti A2 deelden de punten en Fortuna A2 – Futura A1 

werd afgelast vanwege een gladde vloer doordat de vluchtdeuren van de Fortunahal ’s nachts hadden opengestaan…  

Aanstaande zaterdag gaat de A1 op bezoek bij Ijsselvogels in Moordrecht. Zij verloren met 2 punten verschil van HKV/OE. Dit wordt 

vast weer een interessante ontmoeting. Veel succes!!  

http://www.ikf.org/
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Jeugd 

Die Haghe E2 – Excelsior E1 

Als “pas” derdejaars korfbalouder kom ik nog regelmatig in zaalaccommodaties, waar ik nog niet eerder ben geweest. Het is dan 

altijd weer verrassend wat voor zaal je aantreft. Groot, klein, oud, nieuw, wel of geen kantine/bar. De zaal, en dan met name de bar, 

waar ik vandaag mee kennismaakte, die zal ik niet snel vergeten… het enige wat ontbrak was een glanzende paal in het midden en 

wat schaars geklede dames. Want de bar in sporthal Gaslaan in Den Haag heeft een interieur dat niet zou misstaan in een bordeel 

uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Uiteraard ken ik bordelen alleen maar van films… 

154 dagen. Zo lang is het geleden dat E1 – toen nog als E3 – als winnaar uit een competitiewedstrijd kwam. Op 6 juni 2015 wonnen 

ze op het veld van Lynx. De daaropvolgende competitiewedstrijden (en trainingen) bleken voornamelijk een zoektocht te zijn naar 

elementen om het niveau omhoog te krijgen. Maar ook om het niveau 4x10 minuten vast te houden in een wedstrijd. Want hoewel 

E1 tijdens de najaarscompetitie op het veld elke wedstrijd voortvarend en gretig begon, zakten de kwaliteiten na 10, 15, 20 minuten 

als een plumpudding in. 

De oefenwedstrijden die op zaterdag 31 oktober tegen Pernix en Avanti werden afgewerkt (om in bordeeltermen te blijven ;D) gaven 

E1 eindelijk het langgekoesterde lichtje aan het einde van de donkere tunnel. Want hoewel beide wedstrijden in 2x10 minuten werden 

verloren, liet E1 ontzettend goed en zeer vermakelijk korfbal zien. Het schortte alleen aan het vinden van de mand. 

De teleurstellingen in het recente verleden en de verkregen hoop in de voorbereiding zetten E1 flink op het scherp om bij aanvang 

van de zaalcompetitie een flinke vuist te maken en een goed resultaat te behalen tegen de tegenstander van vandaag, Die Haghe 

E2. Met Annelin en Julia op de bank en Demi, Cristina, David en Thijs in het veld leek dat in de eerste 10 minuten van de wedstrijd 

ook te gebeuren. Na een paar minuten al waren er de nodige kansen voor E1, waaronder twee doorlopen van Thijs en Cristina. Ook 

David zat dicht bij een doelpunt. Het was Thijs, die in de 5e minuut door het goed benutten van de open ruimte de 0-1 wist te maken. 

Zeer kenmerkend voor de eerste 10 minuten was dat E1 geen cadeautjes aan Die Haghe gaf; de verdediging zat er goed bovenop 

en door flink te storen kreeg Die Haghe nauwelijks een kans om een aanval op te zetten. E1 creëerde juist kans na kans en hoewel 

een fraaie doorloop van Thijs net niet lukte en een schot van Cristina de mand net niet wist te vinden, bracht het welgemikte af-

standsschot van David in de 9e minuut de score op een zeer verdiende 0-2. 

Na de korte adempauze ging E1 op zoek naar de 0-3 en wist deze bijna door een kans voor Cristina in de 12e minuut te vinden. Maar 

toen… uw verslaggever zag het, het meegereisde kader zag het en de trainers zagen het zeker. De overmacht van E1 in de eerste 10 

minuten begon scheurtjes te vertonen. Dat werd door Die Haghe in de 13e minuut bestraft met 1-2. Een doelpunt dat zijn oorzaak 

vond in een fout in de verdediging van E1. De volgende minuten ging de verdediging zich steeds meer als een zeef gedragen. E1 

mocht van geluk spreken dat Die Haghe verzuimde om in het gat te springen dat E1 steeds vaker open liet. Daarentegen mocht Die 

Haghe van geluk spreken dat de scheids in de 15e minuut verzuimde een overduidelijke strafworp aan Demi toe te kennen. Afijn, de 

technische kwaliteiten van E1 waren ten opzichte van de eerste 10 minuten effe zoek. Dan maar de lange bal, moet David hebben 

gedacht, en hoewel hij goed zag dat Demi van haar tegenstander wegliep én Demi wist te vinden met zijn worp, lukte het Demi 

helaas niet om vanaf 4 meter het binnenste van de mand te vinden. Het was allang geen kwestie meer van “of”, maar een kwestie 

van “wanneer”. En zo vond het “wanneer” plaats in de 18e minuut: 2-2. Thijs probeerde nog in de 19e minuut met een voorsprong de 

rust in te gaan, maar E1 leek na 20 minuten wederom geknakt te zijn, zoals ook telkens gebeurde op het veld. 

Tijd voor verversing. Demi en David mochten in de tweede helft plaats maken voor Annelin en Julia. De twee verse dames gaven E1 

een energiestoot; de aanval werd weer technisch opgebouwd en de verdediging liet minder gaten vallen. Cristina was in de 22e 

minuut dichtbij om E1 weer de leiding te laten nemen. Wat haar niet lukte, lukte Annelin wel in de 24e minuut: 2-3. In de 26e minuut 

ging het schot van Julia net over de mand heen, maar gelukkig was er daar Thijs in de rebound en deed hij zijn plicht: 2-4. In de 28e 

minuut voerde Annelin een one-woman-show op: zo rond de middellijn wist ze haar vingertoppen in een overgooi van Die Haghe te 

krijgen, waardoor de bal van richting werd veranderd. Zonder te aarzelen ging ze achter de bal aan, kreeg ‘m te pakken, legde aan 

vanaf 4 meter en scoorde supercool de 2-5. Dit was het moment dat ik vaststelde dat E1, geknakt aan het eind van de eerste helft, 

zichzelf terug had gevonden. En niet alleen dat, E1 wist daarbij ook nog eens Die Haghe te knakken. De 2-6 van Cristina vanuit een 

korte kans in de 30e minuut en de 2-7 een tiental seconden later van Julia, die goed de vrije ruimte rondom de paal benutte, waren 

zowel een doelpunt als een bevestiging dat E1 een mooi zaalseizoen tegemoet gaat. 
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In het laatste kwartbedrijf leek E1 het wel welletjes te vinden. Er gebeurde weinig tot aan de 7e minuut, 

de kansen van Thijs en Julia waren op één hand te tellen. Het vuurtje stond op standje laag. Totdat het 

voor Die Haghe wel een goed idee leek om er een lading olie op te gooien door de 3-7 te scoren. Hadden ze 

beter niet kunnen doen. De volgende 3 minuten kregen ze 4 doelpunten om hun oren, twee van Cristina (3-8, 3-11) en twee van 

Annelin (3-9, 3-10). En zo eindigde de wedstrijd met eindelijk weer een geweldig resultaat voor E1! Op het wedstrijdformulier stond 

als eindstand 3-10 opgetekend, blijkbaar heb ik gemist dat één van de doelpunten was afgekeurd. Desalniettemin, dubbele cijfers 

voor E1! 

Hèhè, poeh poeh, nou nou, het mocht ook weleens weer. Eindelijk heeft E1 weer zijn klasse kunnen laten zien. Tuurlijk zijn er nog zat 

verbeterpuntjes aan te wijzen, zoals het inzakken (of moet er een “k” staan?) in het tweede kwart. Tegelijkertijd getuigt het van grote 

klasse dat E1 zich heeft weten te herpakken in de tweede helft. Nou kon dat vandaag, mede omdat de tegenstander dat toestond. 

Een volgende tegenstander zal minder genereus zijn. Het 4x10 minuten vasthouden van niveau en kwaliteit blijft daarmee een punt 

van aandacht. 

Over twee weken, op 21 november, speelt E1 zijn volgende wedstrijd tegen ODO E1 in Maasland. En daarna nog 10 wedstrijden en 

dan kampioen. Of loop ik te ver vooruit op de zaken??? ;) 
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Opstellingen 

14 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., Vito, Wouter K. 

 

3 
Danique, Jill, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Wouter C. 

 

Okker 

4 
Annelinde, Astrid, Christiane, Rachelle 

Bob, Joris, Johan V., Lennart? 

Charlotte 

Erik K., Mario 

5 
Anne, Annebertien, Ans, Loes 

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

Nynke 

6 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

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

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Hanna, Jikke, Maaike, Marloes, Afwezig: Cynthia 

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, Jazz  

Dirk, Jop, Timo, Timon 

Daniëlle (B2) 

Jasper (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wouter, Geblesseerd: Wesley 

 

B3 
Fleur, Robin, Stefanie, Özlem, Invallen: Veerle (A3) 

Rik, Daan, Invallen: Arjen/Reinier (B2) 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucía, Liekke 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Sydney 

 

C2 
Iris, Nathalie, Chiméne, Aniek, Nadine  

Mark, Paul, Luuk, Thom 

 

D1 
Eva, Mirre, Romy, Ryanne, Invallen: Aniek (C2) ½ wedstrijd, Geblesseerd: Inger 

Joran, Wouter, Roy, Invallen: Joshua (C1) ½ wedstrijd 

 

E1 vrij  

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas  

Zoë (F1) 

F1 vrij  

F2 
Elize, Milou, Fara 

Tijn, Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Programma 

14 november 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

1E 12223 Excelsior 1 - DES 1 16:15 17:15 Denise J. Onstwedder 9.30 - 13.00 Erik de Koning* 

R1E 14494 Excelsior 2 - DES 2 14:30 15:30 Robbert M. Dassen 13.00 - 15.00 Joyce Dijkgraaf 

R6K 4901 Excelsior 5 - GKV 5 13:15 14:15   Robertjan Heemskerk 15.00 - 17.00 Roxanne Hoekstra 

R6J 4504 Excelsior 6 - Valto 7 12:00 13:00 Willeke Bob vd Leeden 17.00 - 18.30 Lynn Heemskerk 

B1F 19849 Excelsior B1 - TOP/Quoratio B2 11:15 12:00 Vito, Jill R. Pardoen  *tel.nr. eerste dagdienst in e-mailuitgave 

C4A 7248 Excelsior C1 - ONDO C3 10:15 11:00 Sander, Wouter Simon Bolle   

D2F 8321 Excelsior D1 - HKV/Ons Eibernest D3 9:30 10:00 Nynke, Dominique Simone Ruitenbeek   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

R2K 14982 KVS/Maritiem 4 - Excelsior 3 17:15 19:45 ? Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) regelt Marilyn 

R3R 15890 DES 3 - Excelsior 4 aw 17:30 18:20   Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

A1F 18538 IJsselvogels A1 - Excelsior A1 12:15 14:00 Luuk, Nikki Sportcentrum Zuidplas, Moordrecht Maarten, Anouk, Mart 

A3C 5568 De Meervogels A2 - Excelsior A2 14:40 16:10 Job Sporthal De Veur, Zoetermeer Fabian, Cynthia, Hanna 

B3B 6218 DES B1 - Excelsior B2 aw 16:40 17:20 Danique Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

B5D 6593 De Meervogels B4 - Excelsior B3 10:00 11:00 Mario, Stefan Sporthal De Veur, Zoetermeer Robin, Fleur, Özlem 

C5E 11162 Phoenix C3 - Excelsior C2 11:45 12:50  Fabian Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer Aniek, Chiméne, Iris 

E3F 9636 Valto E6 - Excelsior E2 9:15 10:15 Sven, Daan Vreeloohal, De Lier Maya, Joya, Nathan 

E3K 11012 ODO E4 - Excelsior E5 13:00 14:00 Kayleigh, Jop Sporthal De Hofstede, Maasland Josyne, Cas, Abel 

F3E 9281 Avanti F3 - Excelsior F2 aw 11:15 11:45 Charlotte, Maarten Sportcentrum De Viergang, Pijnacker eigen gelegenheid 

▪  Sporthal open van 9:30 tot 19:00; het restaurant heeft andere openingstijden   

▪  E2 map meenemen na de training      

▪  D1 reclameborden opzetten      

▪  1e & 2e reclameborden opruimen      

Scheidsrechtersschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 14-11-2015 C2F 21241 Refleks C1 - DES (D) C1 14:45   Jos van Velzen De Schilp (sportpark Prinses Irene) 

za. 14-11-2015 DHKD 21596 Valto D1 - Die Haghe D1 11:15   Erik de Koning Vreeloo-hal 

za. 14-11-2015 A1F 18518 Futura A1 - HKV/Ons Eibernest A1 14:10   Wouter le Comte Zuidhaghe Den Haag, Veld 1 

za. 14-11-2015 R2L 14965 DKC 2 - KOAG 3 18:20   Frido Kuijper Fortuna-hal, Veld 1 

za. 14-11-2015 3I 13087 Paal Centraal 1 - Nexus 1 19:20   Jos van Velzen Sportcentrum TU-Delft, Veld 1 

 

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

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   
 

*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 aangegeven. 

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 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 
 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

 Brahmslaan 

zaterdag 11:00-12:00 
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Training 

Oudertraining zaal 

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

11 november 2015 Danique, Lisanne 30 december 2015 kerstvakantie 10 februari 2016 Omar 

18 november 2015 Simon 6 januari 2016 Bertjan, Lisanne 17 februari 2016 Henk 

25 november 2015 Omar 13 januari 2016 Simon 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

2 december 2015 Henk 20 januari 2016 Reinier 2 maart 2016 Simon 

9 december 2015 Laura 27 januari 2016 Erik 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

16 december 2015 Denise 3 februari 2016 Elke 16 maart 2016 Dannie 

23 december 2015 kerstvakantie     
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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
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