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DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webredactie: Wesley Toet 

  

Redactiepraat 

AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

publiceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. Afbellen op za-

terdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het pro-

gramma). 

Senioren spelers  

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Voor telefoon nummers 

zie e-mail verise 

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. 

De foto of de cover laat maar weer eens zien wat een 

mooie vereniging Excelsior is. Een mooie enthousiaste 

groep met alle leeftijden vertegenwoordigd. Stel je voor 

dat achter deze groep nog alle mensen opgesteld zouden staan die Excelsior een 

warm hart toedragen. Bestuursleden, trainers, scheidsrechters, supporters etc. Er 

zouden vast 2 x zoveel mensen op de foto staan. En dat is niet voor niks, behalve 

korfbal zijn er bij Excelsior ook andere dingen te beleven: 

▪ Een ijskoude douche voor Excelsior 1; 

▪ Deze week was de Sint op bezoek; 

▪ Kerstgourmetten aspiranten en pupillen; 

▪ Kon je zaterdag je shirt niet ophalen. Klik hier; 

▪ Er zijn wat wijzigingen in de agenda; 

▪ Uitslagen; 

▪ Programma; 

▪ Opstellingen; 

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  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Excels ior  in  het  oran je  

▪ SVE TV :  Een  i j skoude overwinning!  

Secretar i (pr)aten  

▪ Senioren  & juniorensecretar iaat  

▪ Jeugdsecretar iaat  

Evenementencommissie  

▪ Kerstgourmetten  voor  asp i ranten  

en  pupi l l en  

▪ S interk laasfees t  was  heel  leuk  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedstr i jdver s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

Train ing  

▪ Tra in ingsschema  zaal  

▪ Tra in ingsschema p ingu ïns  en 

peuterpret  

▪ Oudertra in ing  zaa l  

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: Cristhian Almeida-Rivera  

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Job, Bart, Linda, Pieter, Desiree, Julia 

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 

Excelsior in het oranje 

Afgelopen zaterdag hebben we alle spelende leden in 

oranje inschietshirts gestoken. Heb jij je shirt nog niet ontvangen? Dan kan dit aan-

staande dinsdag van 17.30-18.30 uur in de kerkpolderhal en donderdag van 18.00-

19.30 uur in de Buitenhof. Aanstaande zaterdag is er een klein programma dus dan 

hebben we geen moment ingepland. 

Reden waarom je je shirt zelf moet komen halen, is dat je zelf moet tekenen voor 

het shirt. 

Wij zijn er als vereniging apetrots op dat we onszelf vanaf nu als “oranje”legioen 

kunnen presenteren. En onze dankbaarheid naar onze vrienden van “Vrienden van 

Excelsior” is ongekend groot voor het mogelijk maken van het steken van elke Ex-

celsiorspeler in het cluboranje. Omdat we ook de komende jaren willen kunnen 

genieten van deze uniforme uitstraling hebben we wel een paar regels bedacht: 

▪ Deze shirts mogen alleen op wedstrijddagen gedragen worden, voor of na wed-

strijden. 

▪ Bij verlies en/of beschadiging worden de kosten doorbelast. 

▪ Normale slijtage valt hier vanzelfsprekend niet onder, wel verkleuring door ver-

keerd wassen/behandelen. 

▪ Een standaard shirt kost Euro 25 per stuk. 

▪ De kosten voor een bedrukt shirt zijn beduidend hoger, echter afhankelijk van 

bedrukking. 

▪ De ontvanger van het Oranje Excelsior Shirt tekent voor ontvangst en voor deze  

regeling. 

We rekenen erop dat elke speler net zo trots is als wij zijn en het shirt 

overeenkomstig behandelt.  
 

SVE TV: Een ijskoude overwinning!  

Dit zaalseizoen is de Supporters Vereniging Excelsior de “Official 

Media Partner” van de CKV Excelsior. Via het medium SVE TV 

daagt Excelsior 1 met De Excelsior Uitdagingen het publiek uit 

om het publiek als een eenheid achter zich te krijgen.   

Ook deze week werd er door de supporters volop gehoor gegeven aan de uitda-

ging door veel leuke foto’s op Facebook van Excelsior te plaatsen. Uitdaging aan-

genomen, uitdaging gescoord! 

De mooiste tegenprestatie die het eer-

ste kon leveren, is de wedstrijd tegen 

RWA te winnen (21-15). En op een kille 

overwinning volgt een ijskoude douche. 

Hoe dat eruit ziet? Klik op de video! 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/35/sponsoring/vrienden-van-excelsior
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/35/sponsoring/vrienden-van-excelsior
https://www.youtube.com/watch?v=vVGPb84idDY&feature=youtu.be
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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  

Pinguïn en peuterprettraining 

De eerstvolgende training is zaterdag 12 december: Kom lekker mee rennen met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje. Iedereen 

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. 
 

Training op school 

Danique Halbe zal op 14 december op haar stage adres een korfbaltraining geven aan de groepen 5 tot en met 8 en zal dan onze 

vereniging promoten! 
 

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 12 december 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 12 december 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. 

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 

 
 

Nieuwe leden 

Gijs Netto (broer van Wouter uit D1) is lid geworden en zal in B3 gaan spelen! Gijs, veel plezier bij Excelsior! 
 

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. 
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Secretari(pr)aten 

Wedstrijden aanstaande zaterdag 5 december 

Aanstaande zaterdag is er een beperkt programma ivm Sinterklaas. De reden dat er toch wordt gespeeld 

door een aantal teams is dat de wedstrijden niet op een andere datum gepland konden worden. Er wordt alleen thuis gespeeld tussen 

10:00 en 13:50 door de B tm F teams (B2, B3, D1 en E3 mogen proberen allen te winnen op de dag van de goedheiligman in sporthal 

de Buitenhof). 
 

Digitaal wedstrijdformulier (afgekort DWF) 

Invoering B/C/D-jeugd breedtesport 

Vanaf 1 januari wordt het DWF beschikbaar gesteld voor de B/C/D-jeugd in het breedtekorfbal, waarna het vanaf 1 februari verplicht 

wordt in deze categorie. Excelsior zal intern de coaches van de B2 tm D1 komende tijd instrueren tav de werking van de wedstrijdapp. 

Ook de scheidsrechters van thuiswedstrijden zullen zich bekend moeten maken op de app. Onze secretaris Bart heeft alle pasfoto’s 

reeds digitaal ingescand. 

De B1 maakt nu al gebruik van de app. 
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Evenementencommissie 

Kerstgourmetten voor aspiranten en pupillen  

Sinterklaas gaat ons land alweer bijna verlaten, maar daarmee is de mooie decembermaand nog lang niet ten 

einde! De kerst kan bijvoorbeeld echt niet voorbij gaan zonder een gezellige avond voor aspiranten en pupillen. 

Speciaal voor de aspiranten en pupillen van Excelsior organiseert de Evenementencommissie op 18 december een avondje kerst-

gourmetten. Dit belooft weer een supergezellige avond te worden in ons eigen clubhuis op Sportpark Biesland. 

Zet de datum nu al in je agenda, zodat jij er ook bij bent deze avond. Verdere informatie volgt nog via de site en in volgende 

Korfpraten. 
 

Sinterklaasfeest was heel leuk 

door Julia Zondervan 

27 November was het sinterklaasfeest op Excelsior. Toen iedereen binnen was, kwamen twee 

Pieten langs en strooiden snoep. Toen was het tijd voor de spelletjes. Onze groep ging als eerste 

pietenmutsen maken. Daarna gingen we pakjes brengen langs mensen (niet in het echt, maar 

er waren allemaal toestellen die zogenaamd de daken waren). Het laatste spel was “Ameri-

goprik”. Dat was dat je een blinddoek om kreeg en dan een prikkertje in Amerigo’s kont stak. 

Daarna gingen we allemaal terug naar de kantine. 

Toen gingen we zo hard als we konden sinterklaasliedjes zingen. De twee Pieten hadden een 

uitvinding bedacht: ze hadden een glijbaan bij de stoel van Sinterklaas gezet en als Sinterklaas 

dan kwam, kon hij zo in zijn stoel glijden. Sinterklaas was in een storm terecht gekomen, dus 

Sinterklaas kwam wat later. Toen gingen we nog een keer zo hard als we konden een sinter-

klaasliedje zingen. En toen hoorden we hard gebonk op het raam. Dat waren de Pieten! En toen 

kwam Sinterklaas binnen, met zijn Pieten. De Pieten strooiden heel veel snoep rond. Elk team 

mocht naar voren komen en Sinterklaas ging iets over de spelers vertellen. Daarna gingen we 

met z’n allen op de foto. Toen mochten we één voor één bij Sinterklaas op schoot. Toen kregen 

we cadeautjes. En toen werd iedereen opgehaald door zijn of haar ouders. 

Ik vond het heel leuk. Bedankt Sinterklaas en de Pieten en bedankt EC!!! Tot volgend jaar!!! 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPs-qA-rXJAhWFSA8KHfxqDNkQjRwIBw&url=http://www.liedjesland.com/Liedjes/Sinterklaas/SinterklaasOpZijnWittePaard/SinterklaasOpZijnWittePaard.htm&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNHD-unKno9YLK-M6PWVPLvdNZlOaQ&ust=1448897456804712
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Wedstrijden 

Uitslagen 

28 november 2015 

klasse nr wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

1E 12259 Excelsior 1 - RWA 1 21 15  

R1E 14541 Excelsior 2 - RWA 2 17 16  

R6K 4387 Excelsior 5 - Valto 6 10 16  

R6J 4309 Excelsior 6 - ODO 6 18 6  

A1F 18731 Excelsior A1 - Fortuna/Delta Logistiek A2 13 12  

B1F 20060 Excelsior B1 - Tempo B1 11 15  

C4A 7250 Excelsior C1 - Phoenix C2 8 5  

C5E 11171 Excelsior C2 - Weidevogels C4 8 0  

F1C 9030 Excelsior F1 - Avanti F1 6 13 3 4 

klasse nr wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

R2K 15402 Merwede 3 - Excelsior 3 niet gespeeld  

R3R 16450 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 4 20 18  

A5C 5984 Weidevogels A3 - Excelsior A3 6 12  

B3B 6225 ODO B1 - Excelsior B2 9 5  

D2F 8169 Die Haghe D3 - Excelsior D1 7 3  

E3F 9821 ONDO E6 - Excelsior E2 4 18 4 5 

E2J 9840 Avanti E4 - Excelsior E3 10 5 3 2 

E3P 9816 Avanti E10 - Excelsior E4 9 1 0 2 

E3K 11014 Fortuna/Delta Logistiek E8 - Excelsior E5 3 6 1 1 

F3E 11136 Fortuna/Delta Logistiek F5 - Excelsior F2 7 9 1 2 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

De tweede thuiswedstrijden in de Buitenhof van Excelsior 1 en 2 dit seizoen, deze week tegen 

RWA 1 en 2 uit Rhoon, leverden afgelopen zaterdag de volle winst van 4 competitiepunten 

op. Excelsior 2 stond tegen RWA 2 de hele wedstrijd op voorsprong, liet het aan het einde 

toch nog spannend worden maar haalde met 17-16 de winst binnen. Daarmee is Excelsior 2 

op de tweede plaats gekomen achter het naar het lijkt ongenaakbare Oranje Wit 2. 

Ook Excelsior 1 had tegen RWA 1 vanaf het begin het initiatief in handen. De voorsprong 

was niet heel groot, maar een drietal wissels in de loop van de tweede helft gaf nieuwe spirit 

en daardoor werd ineens een (groot) gat geslagen, waardoor de wedstrijd duidelijk met 21-

15 werd gewonnen. Heel belangrijke winstpunten want nu staat Excelsior 1 in de midden-

moot, achter de koplopers Merwede en Achilles. De verschillen zijn nog niet groot, maar naar 

boven kijken is het doel. 

Het avondprogramma in de Buitenhof werd verzorgd door Excelsior 5 en 6. Excelsior 5 had 

het lastig tegen het fysiek sterke Valto 6, en scoorde moeizaam. Dat leidde tot een 10-16 nederlaag, een uitslag waardoor Valto zich 

enige koploper mag noemen.  

Excelsior 6 wilde zichzelf revancheren voor de slechte partij een week eerder, en startte heel flitsend tegen ODO 6. Bij rust was het 

12-1; in de tweede helft vielen de doelpunten wat moeilijker waardoor 18-6 de eindstand werd. En, alle assistent-coaches bedankt. 

 

 

 

 

 

 

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 

Excelsior 3 en 4 speelden uit, althans dat was de bedoeling. Bij aankomst in de hal in Sliedrecht voor de 

wedstrijd tegen Merwede 3 bleek dat één van de vaste palen was afgebroken en er in één vak gespeeld 

zou moeten worden met losse (trainings)paal. In overleg met de scheidsrechter werd besloten om dat niet te 

doen, dus moet de wedstrijd een andere keer ingehaald worden. 

Excelsior 4 speelde in Scheveningen tegen KVS 5 met invallers Luuk, Pim, Okker, Charlotte en reserve Gina een hele goede wedstrijd. 

Maar ook nu kon dat helaas niet met een overwinning worden bekroond; het werd 20-18. Nog vervelender was dat Okker een bal 

op z’n vinger kreeg, en later bleek dat die gebroken is en Okker dus een paar weken is uitgeschakeld. 

Aanstaande zaterdag is er geen competitie voor de senioren i.v.m. 5 december Sinterklaasfeest. Daarna volgen er in 2015 nog slechts 

twee competitieweken, waarna het alweer kerstvakantie is. 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – Fortuna/Delta Logistiek A2…… een derby met Duitse afloop 

Zoals vorige week aangekondigd was de Delftse derby die vandaag op de rol stond een cruciale. Beide teams hadden 4 punten, maar 

Fortuna A2 had 1 wedstrijd minder gespeeld. 

Met de thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2 ook nog op het programma zat de Buitenhof al behoorlijk vol. De helft van de toe-

schouwers op de tribune en de andere helft (spelende leden) op de banken of op de grond bij de kleedkamers. 

Bij Excelsior A1 leverde dit behoorlijk wat spanning op, die de ploeg eigenlijk de hele wedstrijd zou achtervolgen. De eerste 5 minuten 

(0-1 Fortuna van afstand, 1-1 Mart (afstand), 1-2 Fortuna, 2-2 Maarten (afstand) beloofden eenzelfde scoreverloop als de geweldige 

openingswedstrijd van de Korfbal League PKC tegen Blauw-Wit de avond tevoren (32-32). Maar niets was minder waar.  

In de aanval werd op een te laag tempo gecombineerd en de ‘airballs’ en éénschotsaanvallen waren eerder regel dan uitzondering. 

Door meer energie en loopvermogen in de wedstrijd te brengen, waardoor de Excelsiorverdediging zich keer op keer liet verrassen, 

kon Fortuna dan ook verdiend uitlopen naar 2-4. Vanuit een vrije bal van Anouk kon Okker onder de korf raak prikken (3-4). Maar 

weer liep Fortuna uit doordat in de verdediging de noodrem toch weer gehanteerd werd (3-5). Vervolgens nog een doorloop tegen 

en met 3-6 had onze A1 zich toch weer in een moeilijk parket gemanoeuvreerd. Nu weten de trouwe supporters dat (vooral op 

vroege tijdstippen) de A1 echt op gang moet komen en dat zelfs grote achterstanden van 7 punten voor dit team niet onoverbrugbaar 

zijn. Toch leek het hier vandaag niet van te komen. Of het de thuisdruk was, de Delftse tegenstander of gewoon de vorm van de dag 

– er was niemand die dit keer een voldoende leek te gaan halen. De frustratie was op menig gezicht af te lezen en men leek dit keer 

geen zin te hebben in weer een ommekeer. Het blijven sleuren van Gina leek het team dan toch een eerste kick te geven. Pim wist 5 

minuten voor rust van afstand de korf dan toch te vinden (4-6) en toen Anouk ook een vrije bal wist te benutten (5-6) kreeg het 

publiek er weer vertrouwen in. Fortuna hield dit voor rust nog af door een listige omdraaibal onder de paal (5-7). 

In de eerste 10 minuten na de rust was de opleving van Excelsior net voor rust weer helemaal verdwenen. Fortuna wist de voorsprong 

zelfs verder uit te bouwen naar 6-10, (waarbij Mart Excelsiors 6e doelpunt scoorde door vanuit de rebound zijn tegenstander te 

verschalken). Vanaf de 6-10 leek Fortuna gas terug te nemen, of ging het kaarsje langzaam uit. Excelsior maakte dankbaar gebruik 

van deze mogelijkheid. Zonder zelf tot het uiterste te gaan bleken de combinaties in de aanval nu wel tot doelpunten te leiden. Via 

een strafworp (Mart: 7-10), afstandschoten van Do en Maarten, en opnieuw een vrije bal van Anouk stond het zowaar binnen 7 

minuten weer gewoon gelijk: 10-10! Nu erop en erover werd er op de tribune gehoopt. Met nog 13 minuten te spelen werd Tjarko 

voor Pim in de aanval gebracht om via nog meer reboundkracht de dames uit te spelen. Een 9 minuten doelpuntloze periode volgde. 

De organisatie en scherpte leek bij beide teams volledig zoek te zijn, tot wanhoop van coaches en publiek, totdat 3 minuten voor tijd 

het lont dan toch in het kruidvat viel en er een fantastisch slot aan deze wedstrijd kwam. Mart wist van verre afstand de 11-10 te 

scoren. Direct daarna scoorde Fortuna uit een strafworp 11-11. Direct daarna Anouk 12-11 van afstand. Was dit de winnende treffer? 

Nee hoor: Fortuna aanvoerster Zané prikte van afstand over Merit heen de 12-12 binnen. Maar dat kon Merit natuurlijk niet over haar 

kant laten gaan en schoot direct op vergelijkbare wijze de 13-12 binnen. In de laatste minuut was het nog even ‘billenknijpen’, maar 

de Duitse overwinning van Excelsior in deze derby kwam niet meer in gevaar…..  



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  16 9 

Wedstrijden 

Excelsior A1 verliet het veld met 13-12 en twee wedstrijdpunten. Opvallend was dat er na afloop niet 

echt een grote ontlading en gejuich bij het team te bespeuren viel. Het vertoonde spel was hier dan ook 

niet naar. Maar ja….. als je ook een wedstrijd met slecht spel blijkt te kunnen winnen, dan kan het de rest van 

de competitie alleen nog maar beter gaan. De A1 is nu twee weken vrij en moet dan in Den Haag de strijd gaan aanbinden met de 

huidige lijstaanvoerder HKV/OE, die alle vier de wedstrijden nog hebben gewonnen. Een mooi doel voor het team om hier in het hol 

van de leeuw dan ook maar een einde aan te maken. Ik hoop dat velen de weg naar de Steenwijklaan weten te vinden (12 december; 

16:45 uur). 
 

Jeugd 

Fortuna F5 – Excelsior F2 

Half tien verzamelen we in de Fortuna hal, iedereen is aanwezig en voor de eerste keer ook de nieuwe aanwinst van het team Nynke. 

We beginnen vol goede moed, Fortuna valt aan maar de bal wordt gelijk goed onderschept door Stefan. Hij gooit de bal naar Elize 

en zij scoort de 0-1. 

Kort na een aanval van Fortuna wordt de bal weer door Stefan onderschept, goede paas naar Elize die de bal weer goed gooit naar 

Fara, Elize loopt door richting de korf, Fara ziet het gooit en Elize scoort de 0-2. 

Fortuna gaat echter niet bij de pakken neer zitten en weten uit een goede aanval de 1-2 te scoren. Gelijk weer een aanval van Excelsior, 

Milou vangt de bal en gooit naar Elize die ook de 1-3 op haar naam schrijft. Kort daarna krijgt Milou een mooie kans die helaas net 

mis gaat. Het spel wordt hervat na een valpartij bij Fortuna. Wat een teamwork bij de jongste van Excelsior. Stefan gooit naar Fara 

die weer door gooit naar Elize, zij weet op haar beurt Stefan weer te vinden die de bal teruggooit naar Elize, Stefan staat vrij en krijgt 

de bal en ja hoor Stefan scoort de 1-4. 

Net voor de eerste pauze weet Fortuna nog de 2-4 te scoren. Langs de kant zien we dat het fysieker gaat worden en zijn blij dat het 

even rust is. 

In de pauze word even duidelijk gemaakt dat Elize het meisje met de rode schoenen en Milou het meisje met de roze schoenen 

verdedigd. Het blijft toch lastig dat verdedigen en Fortuna lijkt beter te worden doordat ze fysieker gaan spelen en ze weten dan ook 

snel de 3-4 te scoren. Wederom goed samenspel door iedereen van Excelsior, maar helaas weet Fortuna ook de gelijkmakende 4-4 

te scoren. 

Dan krijgt Fortuna een strafworp (wat de toeschouwers toch wel een zware beslissing vinden van de goed fluitende scheidsrechter) 

en scoort de 5-4. Maar niet getreurd want na een prima aanval scoort Elize de gelijkmakende 5-5. Na een duik op de bal door Fortuna 

is het eindelijk rust. De spanning neemt toe. 

Na de rust komt Tijn erin voor Milou. Met een peptalk van Maarten en Charlotte beginnen we weer met goede moed. En direct een 

mooie kans voor Stefan die net mist, maar wat vangt Tijn de bal goed af, gooit hem naar Elize en ja hoor daar scoort ze de 5-6. Kort 

daarna wederom goed samenspel van Tijn, Stefan, Fara, Milou en Elize en Fara weet de 5-7 te scoren. Stefan en Fara weten een aantal 

keer de aanval van Fortuna goed te onderbreken, maar helaas weet Fortuna de 6-7 te scoren. Dan komt de nieuwe aanwinst, Nynke, 

voor Fara erin en wat doet ze goed mee, zeker gezien het feit dat ze nog niet zo lang meetraint met dit team. Ze past er perfect 

tussen. Tijn staat goed onder de korf waardoor hij de bal vaak goed af kan vangen. Dan is er in de hele spannende wedstrijd ook een 

strafworp voor Stefan die jammer genoeg net mist. Na een voetbal van Fortuna krijgt Excelsior de bal en ja hoor daar is Elize weer 

die de 6-8 weet te scoren. Dan weer Tijn die de bal goed onderschept uit een aanval van Fortuna, een één-tweetje met Stefan, helaas 

mis. Stefan gooit naar Elize en daar is de 6-9. Wat een kansen krijgen ze toch, nog even duidelijk maken dat er niet met z’n drieën 

op één persoon verdedigd moet worden en we zijn weer bij de les. Dan gaat Stefan er nog even uit voor Fara en uiteindelijk weet 

Fortuna nog de 7-9 te scoren, maar wij hebben de winst binnen. Dan nog even de strafworpen waar Tijn maar liefst 2x scoort en zo 

de winst op 1-2 brengt. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

5 december 2015 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

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

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin 

 

B1 vrij  

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wouter, Wesley 

Isa (C1) 

Sydney (C1) 

B3 
Fleur, Robin, Stefanie, Özlem Invallen: Chiméne (C2) 

Rik, Daan, Gijs Invallen: Rick, Nico (C1) 

 

C1 vrij  

C2 vrij  

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Wouter, Roy 

Aniek (C2) 

David (E1), Joshua (C1) 

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 vrij  

E5 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Kerstgourmetten voor aspi-

ranten en pupillen 

Sinterklaas gaat ons land alweer bijna verlaten, 

maar daarmee is de mooie decembermaand 

nog lang niet ten einde! De kerst kan bijvoor-

beeld echt niet voorbij gaan zonder een gezel-

lige avond voor aspiranten en pupillen. 

Speciaal voor de aspiranten en pupillen van Ex-

celsior organiseert de Evenementencommissie 

op 18 december een avondje kerstgourmetten. 

Dit belooft weer een supergezellige avond te 

worden in ons eigen clubhuis op Sportpark Bies-

land. 

Zet de datum nu al in je agenda, zodat jij er ook 

bij bent deze avond. Verdere informatie volgt 

nog via de site en in volgende Korfpraten. 
 

Sinterklaasfeest was heel 

leuk 

door Julia Zondervan 

27 November was het sinterklaasfeest op Excel-

sior. Toen iedereen binnen was, kwamen twee 

Pieten langs en strooiden snoep. Toen was het 

tijd voor de spelletjes. Onze groep ging als eer-

ste pietenmutsen maken. Daarna gingen we 

pakjes brengen langs mensen (niet in het echt, 

maar er waren allemaal toestellen die zoge-

naamd de daken waren). Het laatste spel was 

“Amerigoprik”. Dat was dat je een blinddoek om 

kreeg en dan een prikkertje in Amerigo’s kont 

stak. Daarna gingen we allemaal terug naar de 

kantine. 

Toen gingen we zo hard als we konden sinter-

klaasliedjes zingen. De twee Pieten hadden een 

uitvinding bedacht: ze hadden een glijbaan bij 

 

Programma 

 

5 december 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

A5C 5633 Excelsior A3 - TOP/Quoratio A6 13:00 13:50 Wesley, Erik, Nathan Job vd Berg 9.30-13.00 Marloes van Egdom  

B3B 6174 Excelsior B2 - Phoenix B1 12:00 12:50 Shera, Danique Jesse Ekelmans 13.00-15.00 Erik v.d. Kramer 

B5D 6498 Excelsior B3 - Avanti B7 11:00 11:50 Mario, Stefan Leonie vd Spek / Job v.d. Berg?   

D2F 8319 Excelsior D1 - De Meervogels D2 10:15 10:50 Nynke Jasper Veerman   

E2J 10319 Excelsior E3 - Achilles E2 09:30 10:00 Robert, Tjarko Marloes van Egdom   

▪ Sporthal open van 9:30 tot 15:40; het restaurant heeft andere openingstijden    

 

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   

 

datum B1 B2 C1 C2 D1 

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 

december 2015 januari 2015 februari 2015 maart 2015 

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) 

2 december 2015 Henk 13 januari 2016 Simon 17 februari 2016 Henk 

9 december 2015 Laura 20 januari 2016 Reinier 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

16 december 2015 Denise 27 januari 2016 Erik 2 maart 2016 Simon 

23 december 2015 kerstvakantie 3 februari 2016 Elke 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

30 december 2015 kerstvakantie 10 februari 2016 Omar 16 maart 2016 Dannie 

6 januari 2016 Bertjan, Lisanne     
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender  

datum activiteit 

1 december 2015 Reservering selectie 1/2 

4 december 2015 Reservering A1 

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 

21 juni 2016 Reservering ROC Mondriaan 

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

