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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 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers  

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. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

Deze Korfpraat staat in het teken van Sinterklaas. 

Maar voordat ik jullie wijs op de artikelen die hierover 

gaan, graag eerst even aandacht voor de coverfoto, verpersoonlijkt door Jazz 

Heemskerk uit B1. Jazz laat op deze foto (voortreffelijk vastgelegd door Frido) 

zien dat Excelsior een strijdvaardige korfbalclub is. Een flinke korst op haar rech-

terknie (voor de kijkers links) en ingetapete vingers, die doen er niet toe. Gewoon 

spelen. Afgelopen zaterdag werd dat helaas niet verzilverd in een overwinning op 

Weidevogels, maar deze strijdvaardigheid zal zich ongetwijfeld mettertijd belonen 

in winstpartijen! 

Sinterklaas. Voor Excelsior en de Korfpraat nog steeds het kinderfeest wat het 

behoort te zijn. Dat zullen we dan ook uitbundig met onze peuters, pinguïns en 

pupillen vieren, aanstaande vrijdag 27 november vanaf 18:30 in ons clubhuis ‘t 

Veld. Opgeven doe je via de site. 

Sinterklaas en de Pieten zijn een groot fan van Excelsior 1 (wie kent ze niet?) en 

volgen nauwlettend alle berichtgeving over ons vlaggenschip. De sint en de Pie-

ten hebben kennis genomen van de ludieke actie van het eerste, “De Excelsior 

Uitdagingen”, en doen hier graag op eigen wijze aan mee. Zo is de “Excelsior-

Pieten”-uitdaging ontstaan. De Excelsior-Pieten dagen alle kinderen van de peu-

ters, pinguïns en pupillen uit om aanstaande vrijdag bij het Sinterklaasfeest Piet te 

worden. Sinterklaas kan alle hulp gebruiken, dus hoe meer Pieten, hoe beter. 

Sinterkaas vindt korfbal uiteraard de mooiste teamsport die er bestaat. Daarom 

heeft de sint een aantal Pieten opgeleid tot korfbalpiet. De korfbalpieten zullen 

samen met de gewone trainers op zaterdag 28 november een heuse Pietentrai-

ning verzorgen voor de peuters en pinguïns van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de 

Brahmslaan/hoek Mozartlaan. 

Verder in deze Korfpraat: 

▪ Nynke wordt van harte welkom geheten als nieuw Excelsiorlid. 

▪ De wedstrijden van de senioren en A1 zijn door Willeke en Pieter verslagen. 

▪ De Excelsiorkinderen hebben weer flink wat loten voor de Grote Clubactie 

verkocht, chapeau! Zelfs ons grootste kind, Job, heeft hieraan bijgedragen, he-

laas zonder er een bioscoopbon aan over te houden. Volgend jaar beter, Job! 

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
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/555-sinterklaasfeest
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ SVE TV:  De tweede ui tdaging 

van Excels ior  1  

Secretar i (pr)aten  

▪ Senioren & jun iorensecretar iaat  

▪ Jeugdsecretar iaat  

Evenementencommissie  

▪ Sinterklaas komt naar Excels ior !  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedstr i jdvers lagen  

▪ Opstel l ingen  

▪ Programma  

▪ Scheidsrechterschema  

Train ing  

▪ Trainingsschema zaal  

▪ Oudertra in ing zaal  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenkalender  
 

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

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

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland Peter de Block  

 Juan Zondervan Nathan op den Kelder 

Coverfoto: Frido Kuijper  

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Job, Simon, Reinier, Pieter 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

SVE TV: De tweede uitdaging 

van Excelsior 1 

Dit zaalseizoen is de Supporters Vereniging Excelsior de “Official Media Partner” 

van de CKV Excelsior. Eerder kondigde de SVE al een nieuw onderdeel van SVE TV 

aan, De Excelsior Uitdagingen. Vandaag de tweede uitdaging. 

Rondom de thuiswedstrijden van Excelsior 1 zal het eerste haar supporters uitda-

gen. Voorafgaand aan de wedstrijd Excelsior - DES (24-11 winst!) daagde Excelsior 

1 haar publiek voor het eerst uit. Hier werd massaal gehoor aangegeven, waar-

door het eerste de tegenprestatie moest leveren.  

Nu is het dus tijd voor de tweede uitdaging. Op de site vind je de videobood-

schap voor de uitdaging. 
 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/569-sve-tv-de-tweede-uitdaging-van-excelsior-1
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/569-sve-tv-de-tweede-uitdaging-van-excelsior-1
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Pietentraining voor pinguïns en peuterpret 

Afgelopen zaterdag was er geen pinguïns- en peuterprettraining vanwege de intocht van Sinterklaas in Den Hoorn en in Delft. 

Aanstaande zaterdag 28 november is er wel weer een training voor de pinguïns en peuterpret. Dit wordt niet zomaar een training, 

want als Sinterklaas in het land is dan moeten wij hem wel een beetje helpen! Voor jullie is er op zaterdag een heuse Pietentraining. 

Jullie mogen verkleed komen als Piet of Sint. Het is wel handig als de kleding een beetje makkelijk zit, omdat jullie er wel in gaan 

trainen. Tijdens deze training zullen we wat leuke spellen en korfbalactiviteiten doen die bij het thema Sinterklaas passen. En mis-

schien krijgen we nog wel bezoek van één van de Pieten… Sinterklaas heeft vast nog wel een leuke en gezellige Piet die op de trai-

ning van de pinguïns en peuterpret langs wil komen! Wij hopen dat jullie allemaal weer gezellig komen trainen, de trainers hebben 

er in ieder geval ontzettend veel zin in! Tot zaterdag de 28e! 

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

De Excelsior-Pieten dagen jullie uit! 

Uitdagingen zijn hip binnen Excelsior! Excelsior 1 daagt door middel van SVE TV regelmatig haar publiek uit. De Excelsior-Pieten 

zouden de Excelsior-Pieten niet zijn als zij de uitdaging niet aan zouden gaan, maar uiteraard wel op hun eigen manier. 

De Pieten waren van plan om twee zaterdagen geleden naar de wedstrijd Excelsior - DES te komen om de uitdaging aan te gaan. 

Het liep allemaal net iets anders... Bekijk de avonturen van de Excelsior-Pieten op de site. 
 

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 28 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 28 november in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 7 jaar? Dan wordt er getraind op maandag in sporthal de Buiten-

hof 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 trai-

ning van 17:30-18:30. Ben je 12 en 13 jaar? Dan kun je komen trainen bij de C2. 

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 

 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/567-de-excelsior-pieten-dagen-jullie-uit-
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Secretari(pr)aten 

Nieuwe leden 

Nynke van Horssen heeft afgelopen week meegetraind met de F en vond het zo leuk dat Nynke gelijk lid is 

geworden! Nynke gaat spelen in F2. Nynke hartelijk welkom bij CKV Excelsior! En veel korfbalplezier. 

Gijs Netto (broer van Wouter uit D1) heeft afgelopen week meegetraind met B3. 
 

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. 
 

Wedstrijd F1 aanstaande maandag 

De F1 speelt ook aanstaande maandag een wedstrijd tegen Valto F1. 
 

Grote clubactie 

De digitale verkoop van loten is gestopt. Tot en met 9 december kunnen er nog wel contante loten worden verkocht. De trekking is 

op 10 december. Alle lotenverkopers, bedankt voor het verkopen van de loten. Excelsior had intern ook nog een eigen actie: als je 

25 loten of meer verkocht ontvang je een bioscoopbon. De bioscoopbonnen worden voor de wedstrijd van Excelsior 1 aanstaande 

zaterdag uitgereikt. De kaartjes voor het pretpark houden jullie nog tegoed. De organisatie van de Grote Clubactie heeft de toe-

gangscodes nog niet naar Excelsior gestuurd. Excelsior 1 speelt thuis om 16:30 in sporthal de Buitenhof. Heb je 25 loten of meer 

verkocht dan zal je rond 16:15 uit handen van onze voorzitter Leen van den Hooff een bioscoopbon ontvangen. 

De verkoopcijfers: 

Roy Schut: 40 (bioscoopbon) 

Zoë Ekelmans: 27 (bioscoopbon) 

Thijs en Lars de Block: 12 

Luuk Heemskerk: 33 (bioscoopbon) 

Milou Taffijn: 25 (bioscoopbon) 

Fenna v.d. Berg: 25 (bioscoopbon) 

Britt en Elize Albers: 2 

Joya van Horssen: 14 

Mark Sijbring: 9 

Paul Sijbring: 4 

Job van den Berg: 7 (helaas geen bioscoopbon..) 
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Evenementencommissie 

Sinterklaas komt naar Excelsior!  

  

 
 

  

Waar: Het Clubhuis van Excelsior 

Wanneer: 27 november 

Tijd: van 18:30 tot 20:30 

Voor wie: Pupillen, pinguïns en peuters, 

broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. 

Vergeet je niet op te geven via de site! 

 

Lieve kinderen groot en klein, 

Wat fijn om weer in het land te zijn! 

Wij willen jullie graag ontmoeten  

en persoonlijk begroeten. 

 

Komen jullie ook naar ons superfeest? 

Vorig jaar ben je vast ook geweest. 

Op 27 november word je verwacht 

en we hebben aan alles gedacht. 

 

De hapjes en limonade staan al klaar 

En ook cadeautjes, reken maar! 

Dit is het adres waar je wezen moet: 

Clubhuis Excelsior, onthoud het goed! 

 

Om 18:30 mag iedereen naar binnen  

en kan het feest beginnen. 

Om 20:30 is het weer voorbij, helaas. 

En roep je: Dag Piet! Dag Sinterklaas! 

 

Neem al je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee! 

En geef je op via de site van de CKV! 

 

Tot 27 november! 

Sint en Piet  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/555-sinterklaasfeest
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Wedstrijden 

Uitslagen 

21 november 2015 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

R2K 15037 Excelsior 3 - VEO 3 10 14 
 

R3R 15941 Excelsior 4 - ONDO 3 13 23 
 

A3C 7489 Excelsior A2 - De Vinken A1 7 8 
 

B3B 6175 Excelsior B2 - Velocitas B1 11 5 
 

B5D 6495 Excelsior B3 - HKV/Ons Eibernest B2 9 4 
 

E3P 10307 Excelsior E4 - KVS/Maritiem E4 0 13 2   2 

E3K 11013 Excelsior E5 - Weidevogels E3 3 3 1   0 

F3E 8734 Excelsior F2 - Madjoe F3 13 2 4   1 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

1E 12249 Roda 1 - Excelsior 1 20 19 
 

R1E 14526 Roda 2 - Excelsior 2 11 22 
 

R6J 4305 VEO 5 - Excelsior 6 10 11 
 

A1F 18545 ODO A1 - Excelsior A1 15 19 
 

B1F 19888 Weidevogels B1 - Excelsior B1 15 7 
 

C4A 6811 Valto C3 - Excelsior C1 4 11 
 

C5E 11170 Pernix C2 - Excelsior C2 5 1 
 

E2A 11384 ODO E1 - Excelsior E1 1 9 2   6 

E2J 9652 Weidevogels E2 - Excelsior E3 8 9 5   4 

F1C 8701 Valto F1 - Excelsior F1 op 23/11  

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Winterse buien buiten, en ook Excelsior 1 kreeg in Krommenie tegen het nog onderaan 

staande Roda uit Westzaan een koude douche na de mooie overwinning van een week 

ervoor. Na bijna de hele wedstrijd op voorsprong te hebben gestaan, liet het eerste de 

thuisploeg in de eindfase alsnog de punten pakken en werd Excelsior 1 met een 20-19 

nederlaag terug naar Delft gestuurd. Dat betekent dat Excelsior 1 nu al aan een inhaalrace 

naar de bovenste plaatsen moet beginnen. 

Voorafgaand aan het eerste behaalde Excelsior 2  tegen Roda 2 wel een dikke overwinning; 

met 11-22 deed het goede zaken om in het spoor van koploper Oranje Wit 2 te blijven. 

Excelsior 5 was vrij en Excelsior 6 speelde heel laat op de avond in Voorburg tegen VEO 5. 

Omdat het programma daar meer dan een half uur was uitgelopen begon de wedstrijd pas 

om 22.00 uur. De tegenstander was ook niet inspirerend en omschakelen na het gezellige 

sfeertje van de eerste helft viel niet mee. De winst kon in de eindfase nog net binnenge-

haald worden, maar meer dan 10-11 zat er niet in. 

In de Buitenhof konden Excelsior 3 en 4 eerder op de dag helaas opnieuw geen punten scoren. Excelsior 3 speelde tegen VEO 3 dat 

met een paar routiniers in de basis een veel hoger tempo speelde, en met 10-14 de winst pakte. Excelsior 4 speelt steeds met wat 

andere opstellingen en ook nu moesten de meeste spelers nog wat aan elkaar wennen. ONDO 3 schoot in de eerste helft boven-

dien met scherp, zodat bij rust een verschil van 10 punten op het scorebord stond. In de tweede helft ging het veel beter, maar 

inhalen lukte niet meer. Het werd uiteindelijk 13-23. 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

Foto: Hypnotiserende vloer en ODO Souffleur-Coach op Excelsior bank 

(verloren wedstrijd januari 2015) 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis, tegen RWA 1 en 2. Ook dit zijn weer belangrij-

ke wedstrijden voor beide teams. Excelsior 3 en 4 spelen uit, hopelijk kunnen zij daar de eerste punten 

halen. 

Succes gewenst allemaal. 
 

Junioren 

ODO A1 – Excelsior A1 

Nu de hete herfst langzaam plaats maakt voor een hopelijk ouderwetse schaatswinter – de gevoelstemperaturen waren gisteren al 

onder het vriespunt – toog onze A1 richting het pittoreske Maasland voor hun 3e wedstrijd in deze zaalcompetitie. Met een ‘mixed 

bag’ aan resultaten (overduidelijke winst thuis tegen ONDO met sprankelend spel en een nipt verlies uit tegen IJsselvogels waar de 

A1 zich niet kon ontworstelen aan ‘de fysiek’ van de tegenstander en ‘het mentaal’ van zichzelf) was dit weer het zoveelste kantel-

moment in de speelreeks. 

Tien maanden geleden werd er in Maasland met 14-8 kans-

loos verloren. Het verslag van toen nog eens teruglezend 

kan de analyse van het verlies niet beter samengevat worden 

dan in de toen geplaatste foto met onderschrift, zie hier-

naast. 

Afgelopen week werd er door de ploeg en coaches het no-

dige huiswerk verricht en bleek men een perfect strijdplan 

klaar te hebben. Een bijkomend voordeel voor het opnieuw 

fysiek en mentaal instellen op de vloerkleur (en leek het nu 

dat het plafond ook al mee kleurde?) was dat de vooraf-

gaande wedstrijd bijna 30 minuten uitliep. Een zeer grote 

delegatie Excelsiorsupporters wilde ook getuige zijn van hoe 

Excelsior A1 dit varkentje dacht te gaan wassen. 

Aanvankelijk leek Excelsior verdedigend nog niet zoveel te hebben opgestoken. Maarten ging al direct aan de noodrem hangen. 

ODO verzilverde de strafworp 1-0. Via een truc-bal maakte Tjarko gelijk, maar gaf ook weer een vrije bal weg, die ODO vandaag 

prima wist te verzilveren: 2-1.  

De coaches van ODO gingen (zoals blijkbaar gewend, maar onreglementair) ieder weer bij een vak staan coachen, maar daar stak 

de scheidsrechter terecht een stokje voor. In de eerste helft gaf dit weinig effect (de ODO verdediging bevond zich aan de kant van 

de ODO bank), maar in de tweede helft zou het souffleren van de ODO verdediging door de assistent-coach vanaf de Excelsiorbank 

(zie foto) uitgebannen zijn. Via een ver schot van Anouk behield Excelsior de aansluiting: 2-2. Daarna nam ODO duidelijk het initia-

tief en liep tot 5 minuten voor rust uit naar een maximale voorsprong van 9-5! Toch weer een strafworp tegen Maarten, maar ook 

prima velddoelpunten (3 afstandsschoten, doorloop en korte kans) van dames en heren. De Excelsior-verdediging had zijn zaakjes 

nog steeds niet op orde. Aanvallend zat men ook behoorlijk onder de druk van de zeer energieke ODO-verdediging, die ook veel 

verdedigende rebounds pakte. De Excelsiordames hielden de ploeg nog enigszins in de achtervolging (Merit afstand 4-3, korte 

kans Do 5-4, en een prachtig snelle en slimme omdraaibal van Char (9-5)!). Toen Anouk vervolgens met haar vrijebalspecialiteit de 

9-6 wist aan te tikken leken de heren ook op te gaan staan. Maarten scoorde van afstand 9-7 en Pims rush vlak voor rust werd 

onreglementair gestopt en de strafworp werd door hem eigenhandig verzilverd: 9-8. Helaas werd het op slag van rust toch nog 10-

8 door een afstandsschot. 

Excelsior startte de tweede helft weer niet scherp genoeg en moest er weer een strafworp worden toegestaan: 11-8. In de ODO 

verdediging bleek men zonder hulp van de zijlijn behoorlijk blind te varen en moest men vaak aan de noodrem hangen. Anouk en 

Pim wisten van de vrijebalstip hier wel raad mee: 11-10! Maar daar was dan toch weer het antwoord van ODO (ook vrije bal): 12-10. 

Merit verschalkte haar dame met een mooie sprint en rondde mooi af: 12-11. ODO kon het sterke rebounden niet volhouden in 
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Wedstrijden 

hun aanval en verdediging en dit gaf Excelsior langzaam maar zeker de mogelijkheid om terug te 

krabbelen. Na wat oponthoud voor blessurebehandelingen door onfortuinlijke botsingen in een zeer 

sportief duel, moest uw reporter richting het Fortuna Korfbal Spektakel en is de rest van het verslag geput uit 

de andere Excelsior bronnen. Excelsior kwam na lange tijd weer langszij door Okker die via een tikbal de gelijkmaker binnen werkte: 

12-12. In de gelijkmakende aanval scoorde ODO via een van hun heren uit een doorloop toch weer de 13-12. Gina en Mart werden 

voor Tjarko en Char ingebracht om te proberen de wedstrijd definitief te kantelen. De Excelsior dames stonden weer op en veeg-

den de (kleurrijke) vloer aan met hun tegenstanders: 13-13 door Do (afstand), 13-14 Anouk (afstand), 13-15 Okker (strafworp, door 

Anouk). Met nog tien minuten te spelen scoorde Mart van afstand de 13-16. Een schoonheidsfoutje van Merit leidde als intermezzo 

nog tot een strafworp voor ODO (14-16), maar een drieslag van Mart (schot), Merit (schot) en Do (schot) in 4 minuten tijd deed bij 

ODO alle hoop vervliegen: 14-19! Het afstandsschot van ODO (15-19) in de laatste minuut was alleen voor de statistieken. 

Een hele mooie overwinning, waarvoor de ploeg zich revancheerde voor vorig jaar, maar zich ook terug knokte met goed spel en 

prima afronding door vooral de dames. Ook voor het publiek was het de reis naar Maasland meer dan waard: zoals iedere week is 

het altijd smullen op de tribune. Niet altijd door het vertoonde spel, maar ook door het wedstrijdverloop en het antwoord dat de 

ploeg hierop iedere keer weer weet te formuleren. Ga zo door! 

Na lijstaanvoerder HKV/OE (6 punten uit 3) is Excelsior A1 een van de drie ploegen (IJsselvogels, Fortuna A2 (2 wedstrijden) en 

Excelsior A1) met 4 punten uit 3 wedstrijden. Volgende week staat stadsgenoot Fortuna (A2) op het programma (De Buitenhof, 

14:00 uur). Wederom een cruciaal duel om in de top van deze competitie te blijven meedraaien. Fortuna, dat net als wij, het in de 

zaal veel beter doet dan op het veld. Dat belooft ook weer een interessante ontmoeting te worden! 
 

Jeugd 

- geen wedstrijdverslagen deze week - 
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Opstellingen 

28 november 2015 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Wouter C. 

Merit (A1) 

Okker, Pim (A1) 

4 
Annelinde, Christiane, Rachelle, Jikke (A2) 

Bob, Joris, Johan V., Luuk 

Dominique (A1) 

Maarten (A1) 

5 
Anne, Annebertien, Ans, reservedame Exc. 6 

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

 

6 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

Erik Kr. Job, Nathan, Thijs, Wesley 

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

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

 

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

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin 

 

B1 
Isabella, Kayleigh, Myrthe, Noa, Jazz  

Dirk, Jop, Timo, Timon 

Danielle (B2) 

Arjen, Jasper (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wouter, Geblesseerd: Wesley 

Isa (C1) 

Rick (C1) 

B3 vrij  

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucía, Liekke 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Sydney 

 

C2 
Iris, Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine  

Mark, Luuk, Thom, Paul 

 

Sydney (C1) 

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Wouter, Roy 

 

David (E1) 

E1 vrij  

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas  

Julia (E1) 

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

 

F2 
Elize, Milou, Fara, Nynke 

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 

Sinterklaas komt naar Excel-

sior! 

  

 
 

 

Wedstrijden 

 

Programma 

28 november 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

1E 12259 Excelsior 1 - RWA 1 15:00 16:30 Denise M. Baart 09.30-14.00 Wouter Kamps* 

R1E 14541 Excelsior 2 - RWA 2 14:00 15:15 Robbert P. van Tiggelen 14.00-16.00 Annebertien Bontekoe 

R6K 4387 Excelsior 5 - Valto 6 17:00 17:50   Piet Ekelmans 16.00-18.00 Leonie v.d. Spek 

R6J 4309 Excelsior 6 - ODO 6 18:00 19:00 Willeke Bertjan Bron 18.00-20.30 Sabine Nolet 

A1F 18731 Excelsior A1 - Fortuna/Delta Logistiek A2 13:00 14:00 Luuk, Nikki J. van Boheemen  *tel.nr. eerste dagdienst in e-mailuitgave 

B1F 20060 Excelsior B1 - Tempo B1 11:15 12:00 Vito, Jill K. van Wijk  

C4A 7250 Excelsior C1 - Phoenix C2 12:15 13:00 Sander, Wouter Marijn Muller   

C5E 11171 Excelsior C2 - Weidevogels C4 10:15 11:00 Merit, Fabian Janna Buitenrust-Hettema   

F1C 9030 Excelsior F1 - Avanti F1 9:30 10:00 Lisette, Carolien Dirk van Leipsig    

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

R2K 15402 Merwede 3 - Excelsior 3 15:00 16:50 ? De Lockhorst, Sliedrecht regelt Marilyn 

R3R 16450 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 4 17:00 18:30   Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) Christiane, Bob, Rachelle? 

A5C 5984 Weidevogels A3 - Excelsior A3 14:55 16:25 Wesley, Erik, Nathan Sporthal Rijneveen, Bleiswijk Dingeman, Denise, Femke 

B3B 6225 ODO B1 - Excelsior B2 13:00 14:00 Shera, Danique? Regelen coaches Sporthal De Hofstede, Maasland Daniëlle, Geeske, Lonneke 

D2F 8169 Die Haghe D3 - Excelsior D1 12:00 13:00 Nynke Sporthal Gaslaan, Den Haag Eva, Inger, Romy 

E3F 9821 ONDO E6 - Excelsior E2 8:00 9:00 Sven, Daan De Hoekstee, Hoek van Holland Maya, Joya, Nathan 

E2J 9840 Avanti E4 - Excelsior E3 aw 11:15 11:45 Robert, Tjarko Sportcentrum De Viergang, Pijnacker eigen gelegenheid 

E3P 9816 Avanti E10 - Excelsior E4 aw 10:15 10:45 Gina, Sander Sportcentrum De Viergang, Pijnacker eigen gelegenheid 

E3K 11014 Fortuna/Delta Logistiek E8 - Excelsior E5 aw 9:30 10:00 Kayleigh, Jop Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

F3E 11136 Fortuna/Delta Logistiek F5 - Excelsior F2 aw 9:30 10:00 Charlotte, Maarten Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

▪  Sporthal open van 9:30 tot 20:45; het restaurant heeft andere openingstijden 

  ▪  E5, E2, F2 map meenemen na de training 

     ▪  C2 reclameborden opzetten 

     ▪  5e reclameborden opruimen 

     ▪  Team van de week: D1;  aanw: 16:00, wedstrijd: 16:30 

     
Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 28-11-2015 C2G 21415 Albatros C1 - KCR C2 11:55 Inkoop Erik de Koning Develsteinhal, Veld 1 

za. 28-11-2015 A2K 19319 Weidevogels A2 - Vitesse (Ba) A2 14:10 Inkoop ntb Rijneveen Bleiswijk, Veld 1 

za. 28-11-2015 4H 13784 NIO 1 - Scheldevogels 1 20:45 KNKV Jos van Velzen Wilgenring, NIO 

zo. 29-11-2015 3L 13414 Sperwers 1 - PSV 1 12:45 KNKV Wouter le Comte Sportmotor, Sperwers 

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   
 

*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 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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Training 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

locatie: Brahmslaan 44, Delft 

tijd: 11:00-12:00 

november 2015 december 2015 januari 2015 februari 2015 maart 2015 

28 november 12 december 9 januari 6 februari 5 maart 

 19 december 16 januari 13 februari 12 maart 

   23 januari     

    30 januari     
 

Oudertraining zaal 

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

25 november 2015 Omar 6 januari 2016 Bertjan, Lisanne 17 februari 2016 Henk 

2 december 2015 Henk 13 januari 2016 Simon 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

9 december 2015 Laura 20 januari 2016 Reinier 2 maart 2016 Simon 

16 december 2015 Denise 27 januari 2016 Erik 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

23 december 2015 kerstvakantie 3 februari 2016 Elke 16 maart 2016 Dannie 

30 december 2015 kerstvakantie 10 februari 2016 Omar   
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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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