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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 

Zie e-mailuitgave voor 

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. 

Poehee, waar zal ik eens beginnen!? Laat ik maar be-

ginnen dat deze Korfpraat bomvol is. En daarom goed 

gelezen moet worden, wil je weten wat je moet weten en 

weten wat je wilt weten. Met name bij de jeugd zijn er flink wat weetjes. Zoals: 

 Het aanstaande kerstdiner (je kunt je vanavond nog opgeven, en maandag zal 

dat ook nog wel lukken); 

 Serieuze wijzigingen in de poules van de E en F; 

 C2, die echt niet mag vergeten komende zaterdag de wedstrijdmap mee te ne-

men! 

 Gewijzigde trainingstijden (geen training!) voor B1 en F3 op komende woens-

dag; 

 Shotcircuit op 29 december. Hartstikke leuk en dé gelegenheid om met de ge-

hele jeugd het jaar 2015 af te sluiten. 

Komende zaterdag speelt ons vlaggenschip weer een thuiswedstrijd en zoals we 

intussen weten schrijft SVE TV in samenwerking met het eerste dan een uitdaging 

voor de supporters uit. Ga de uitdaging aan en laat jouw team in de watten gelegd 

worden! 

De “Grote Club-actie”-lotenverkopers hebben wederom een geweldige bijdrage 

geleverd aan de vereniging. Hebben zij jou misschien een winnend lot verkocht? 

Check het hier! 

Onze vereniging is echt goed bezig met het leveren van scheidsrechters voor com-

petitiewedstrijden op neutraal terrein. Dit levert niet alleen een goede naam op, 

maar ook flink wat pegels. Kuddos voor alle scheidsrechters. 

Uiteraard houden alle Excelsiorianen de verrichtingen van het eerste, ons vlaggen-

schip, nauwlettend in de gaten. Wekelijks bericht Willeke ons over hun voortgang, 

gezamenlijk met een verslag van de prestaties van de andere seniorenteams. Maar 

ook de wedstrijden van de junioren en de jeugd worden met grote regelmaat ver-

slagen. Deze week is Pieter weer achter zijn toetsenbord gekropen om ons deelge-

noot te maken van het wedstrijdverloop van A1. En ook de wedstrijd van E1 is er 

een die opgetekend had mogen worden… wat is gedaan!. 

Tot slot, de persoon die prominent op de cover staat, behoeft geen introductie. 

Ons aller Caro nam afgelopen zaterdag met een zooitje jeugdouders – zich zelf 

bevindend in hun tweede jeugd – deel aan het Lynx-recreantentoernooi. Dat het 

een feest was, hoeft niet verteld te worden en daarom is het hier maar opgeschre-

ven. De dame van Futura op de foto wordt vriendelijk bedankt voor haar bijdrage 

aan deze mooie cover. 

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://instagram.com/ckvexcelsior
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INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes  en  medede l ingen  

▪ SVE TV :  Wordt  jouw team in  de  

wat ten  ge legd?  

▪ Sche idsrechter s  

▪ Een te leur ste l lend doch ges laagd 

recreantentoernooi  

▪ Kerst gourmet ten  voor  jeugdleden  

▪ Grote  c lubact ie  
Secretar i (pr )aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  
Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter schema  
Tra in ing  

▪ Tra in ingsschema  zaa l  

▪ Oudert ra in ing  zaa l  

▪ Tra in ingsschema  pingu ïn s  en  

peuterpret  
Kalenders  en  roos ters  

▪ Act iv i te i tenka lender  
Grote c lubact ie  

▪ Uits lag G rote  c lubact ie  
 

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: Marco van der Linden  

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, 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: Wordt jouw team in 

de watten gelegd? 

Dit zaalseizoen is de Supporters Vereniging Excelsior de “Offi-

cial 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 voor de volgende thuiswedstrijd daagt Excelsior 1 weer 

haar publiek uit, ditmaal in een teamuitdaging. Aan alle teams wordt gevraagd om 

een video te maken om Excelsior 1 te motiveren richting de wedstrijd tegen Achilles 

op 19 december. 

Gaat jouw team de uitdaging aan!?? 

 
 

Scheidsrechters 

Scheidsrechters: allereerst hartelijk dank voor de gefloten wedstrijden in 2015! Tot 

en met 19 december 2015 (a.s. zaterdag al meegeteld) heeft Excelsior in de lopende 

zaalcompetitie 2015/2016 29 wedstrijden gefloten op neutraal terrein en heeft 

Wouter 4 wedstrijden beoordeeld. We zijn nu (globaal) op de helft van de lopende 

zaalcompetitie. Als wij in januari tot en met maart 2016 nog eens 37 wedstrijden 

fluiten/begeleiden op neutraal terrein, dan komt Excelsior uit op 70 wedstrijden. 

Het lopende zaalseizoen zal Excelsior 52 wedstrijden moeten fluiten of begeleiden 

op neutraal terrein. Dit betekent (bij realisatie) dat wij dan een bonus zullen ont-

vangen van 18 wedstrijden maal € 23,40. 

Voor het lopende veldseizoen 2015-2016 is de scheidsrechtersituatie ook rooskleu-

rig: tot en met 1 november heeft Excelsior 30 wedstrijden op neutraal terrein geflo-

ten en heeft Wouter 3 wedstrijden beoordeeld. Voor het hele veldseizoen 2015-

2016 zal Excelsior 49 wedstrijden moeten fluiten of beoordelen op neutraal terrein. 

Fluiten of beoordelen wij als vereniging Excelsior meer wedstrijden dan 49 dan ont-

vangt Excelsior € 23,40 per extra gefloten of beoordeelde wedstrijd. 

Job zal op 23 januari 2016 zijn examenwedstrijd gaan fluiten en zal dan ook gedi-

plomeerd scheidsrechter zijn! 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/586-sve-tv-wordt-jouw-team-in-de-watten-gelegd-
https://youtu.be/fUyDmPpZmMM
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Een teleurstellend doch geslaagd recreantentoernooi  

Afgelopen zaterdag 12 december deden de ouders van de oudertraining opnieuw mee aan het recreantentoer-

nooi van Lynx. Vorig jaar in december deden ze hier voor het eerst aan mee en mochten ze zich meteen het predicaat “toernooiwin-

naar” op hun palmares bijschrijven. Er viel dus een titel te verdedigen. Of ze dit hebben kunnen waarmaken, lees je verderop. Maar 

eerst krijg je een kijkje in het voorbereidingstraject naar het toernooi toe. Wat een pret was dat, zeg! 

Ergens in oktober berichtte onze grote generaal Marco de ouders over het aanstaande Lynx-recreantentoernooi. Dit werd opgepikt 

door regelneef Goeg, die vervolgens 3000 appjes de ouderappgroep instuurde om te polsen wie er mee wilde doen, wie kon coachen 

en scheidsen, te melden waar het was, wanneer het was, nog meer hoe en wats, et cetera, et cetera. Dodelijk vermoeiend die Goeg, 

maar op zijn eigen manier nuttig. Afijn, na vele vijven en zessen en waarschijnlijk overbelaste Whatsapp-servers was uiteindelijk alles 

geregeld. Coach was geregeld (kom ik zo op), scheids was geregeld (kom ik daarna op), spelers waren geregeld (is ook iets over te 

zeggen) en alle hoe, wat en waars waren met iedereen gedeeld. Er was zelfs een klok geregeld die vanaf vrijdagochtend de seconden 

tot de eerste wedstrijd op het toernooi aan het aftellen was, op dat moment startend vanaf 112650 seconden… and counting down. 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Klopt als een bus, maar als het laatste uur voor aanvang van het toernooi blijkt dat alle 

voorbereidingen ten spijt van alles en nog wat in de soep loopt, tja… dan kan je niet anders dan gieren en brullen. Een compilatie 

van de appjes in de ouderappgroep een uur voor aanvang van het toernooi: 

Elvira: Patricia is ziek, zij zal er niet bij zijn. 

Annemarie: Ja Caro, je kan meerijden, of ben je nu al weg?... Caro!!! Ben je al onderweg??? 

Caro: <stilte> 

Goeg: Volgens mij hebben we een tramprobleem, Steef, hij is van het bord verdwenen. 

Marco: Ben later, ff batterijen scoren. 

Annemarie: Adres please, verkeerd overgenomen, help!!! 

Het mag een wonder heten dat alle ouders uiteindelijk op tijd (om en nabij) aanwezig waren in sporthal Piet Vink in Ypenburg. 

De vaste coach van de ouders bij dit soort gelegenheden, Linda, was helaas verhinderd. Maar de ouders hebben meer kastanjes in 

het vuur en zo wisten ze Elvira, normaliter oudertrainingdeelneemster, doch thans geblesseerd, te enthousiasmeren om deze rol op 

zich te nemen. En het mag gezegd worden, dat heeft ze met verve gedaan, alle ouders doen hun petje af naar El! 

Een “verplichting” op zo’n een toernooi is dat de deelnemende teams een scheidsrechter leveren, die een aantal wedstrijden scheidst. 

Daar zaten we wel een beetje met ons handen in het haar, want geen van ons heeft scheidservaring. Met een oproep op de site én 

in de Korfpraat probeerden we dat in te vullen, maar begrijpelijk dat er geen animo is om op een vrije zaterdagavond een stel ouwe 

knarren te scheidsen. Gelukkig hebben de ouders Rob in hun gelederen die dat avontuur best wel een keer aan wilde gaan. En dat 

heeft ie prima gedaan! De beloofde fles wijn die in de oproep als beloning werd gesteld, is dan ook daadwerkelijk aan hem overhan-

digd. 

Omdat de ouders toch wel heel graag met 6 dames en 6 heren aan een toernooi meedoen, zodat ze een compleet vak kunnen 

doorwisselen, was de onverwachte, maar begrijpelijke afzegging van Patricia effe slikken. Maar de ouders zouden de ouders niet zijn 

om ook dat last-minute te regelen. Stephanie uit B3, dochter van ouder Stephan, was meer dan bereid om het gat op te vullen. En 

mag ik optekenen dat ik Marco, een van haar vakgenoten tijdens het toernooi, tegen haar hoorde zeggen: “Met jou in een vak staan 

is helemaal top. Wat kan jij strak gooien!” Jong leert oud, oud complimenteert jong. 

Onze verrichtingen op het toernooi: qua resultaat beduidend minder dan vorig jaar (er komt nog een komma en een bijzin na deze 

zin, maar die komt straks). De eerste wedstrijd tegen Paal Centraal, de verliezend finalist van vorig jaar, werd door ons gewonnen met 

1-0 (afstandsschot door Caro). Kat in het bakkie, moeten we hebben gedacht, maar het bleek een jeweetwel-kater te zijn. Lynx (een 

katachtige dus…) troefde ons in de tweede wedstrijd af met 1-0. Verdiend voor Lynx, wij vielen tegen. De 3e wedstrijd verloren we 2-

1 van Avanti. Dat was een wedstrijd die met een andere uitslag had kunnen eindigen, ware het niet dat duidelijk werd dat we een 

groot probleem hadden: geen scorend vermogen. Kansen zat, maar een kans zonder bal in de mand is niet meer dan een anagram 

van “kans” met een i in plaats van een a: “niks”. In onze vierde wedstrijd werden we afgestraft door Futura met 1-4. Doordat wij zo 
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slecht speelden? Nee, doordat Futura een paar waanzinnige afstandsschutters had. Leermoment voor 

een volgende keer: toch dichter erop verdedigen. De laatste wedstrijd tegen Oranje Nassau werden we 

geklopt met 0-1, een wedstrijd die een andere uitslag had kunnen hebben, als we een van de schotkansen na 

vier aaneensluitende rebounds hadden weten te verzilveren. 

Daar sta je dan met je afgenomen titel. En dan blijkt ook de 

derde helft van het toernooi in een tegenoverliggend eta-

blissement plaats te vinden, waar we ons op ons 30e al te 

oud voor voelden (wij zijn allen 31+ of zoiets…). Drama en 

miserie… maar dus niet! Want zoals hierboven gezegd, komt 

er nog een bijzin aan: blablabla… qua resultaat beduidend 

minder dan vorig jaar KOMMA maar qua beleving (pret, ple-

zier, zin, het samen doen) hebben we ons absoluut overtrof-

fen. Wat hebben de ouders het ongelooflijk naar hun zin 

gehad! Niet alleen in de aanloop naar het toernooi toe, 

maar ook op het toernooi zelf. Dit was de kers op de taart 

van de oudertraining en van die kers willen ze vaker een 

hapje nemen. Een dag na dit toernooi wordt er al gesproken 

over meedoen aan een recreantentoernooi in februari bij 

Futura. Zo doen de ouders dit bij/voor/van Excelsior! 

PS. Annemarie, Caro, Elvira, Erika, Fabriënne, Goeg, Hillie, Natasja, Patricia, Tessa, Tessel, Ed, Frank, Marco, Rob, Stephan en uiteraard 

ook Stephanie: jullie zijn allemaal toppers! 
 

Kerstgourmetten voor jeugdleden 

Op vrijdagavond 18 december organiseert de Evenementencommissie een kerstdiner voor alle jeugdleden (F t/m B teams) van Ex-

celsior. We hopen uiteraard dat alle jeugdspelers en -speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie en op de site 

kun je je direct aanmelden (a.j.b. voor 14 december)! 

We zullen gezellig met z'n allen gaan gourmetten. Maar we zijn daarvoor wel nog op zoek naar gourmetstellen, geef bij het aanmel-

den direct aan of jij een gourmetstel mee kunt brengen. 

Kerstdiner bij Excelsior 

▪ 18 december 2015 

▪ Kosten: € 5,00 p.p. (betalen bij aanvang diner)  

▪ Pupillen: Start 18.30 uur, einde 20.00 uur 

▪ Aspiranten: Start 18.30 uur, einde 21.00 uur 
 

Grote clubactie 

Komende week zullen de pretparkkaartjes worden verzonden. Alle lotenverkopers, bedankt! 

Achterin deze Korfpraat (niet in de papieren editie) staan alle winnende lotnummers en de prijzen die erop zijn gevallen. 
 

 

 

Toppers! 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/583-geef-je-op-kerstgourmetten-voor-jeugdleden
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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 9 januari 2016: 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 De Bernadette Mariaschool 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 9 januari 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 

9 januari 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 

 

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. 

C2: LET OP!!! Jullie spelen als enige op 2 januari!! Neem de map dus zaterdag 19 december al mee!! 
 

Competitie-indeling 

Net als vorig jaar heeft het KNKV besloten om rond 31 december naar de zaalstanden te kijken. Als ploegen niet juist zijn ingedeeld, 

dan wordt bekeken of dat er heringedeeld kan worden. De grootste wijziging voor Excelsior betreft de poule van Excelsior E4. Excelsior 
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E4 zal vanaf 1 januari 2016 in een nieuwe poule worden ingedeeld en speelt dan vervolgens 3x thuis en 

3x uit tegen Dijkvogels E3, Phoenix E4 en Valto E5 en kan dan na 6 wedstrijden kampioen zijn! Het nieuwe 

wedstrijdschema zal door het KNKV worden opgesteld in de week vanaf 23 december. 

Aan de poule van de E1 is De Meervogels E2 toegevoegd: Meervogels speelt tegen iedere ploeg in de poule een keer extra. Voor 

Excelsior E5, F1 en F2 vervalt een wedstrijd. (E5: de wedstrijd van 16 januari; voor de F1 en F2 de wedstrijd van 30 januari). Voor E2 en 

E3 blijft alles bij het oude. 

Alle wijzigingen gaan in op 1 januari 2016. Dit betekent dat de wedstrijden die gepland staan voor 19 december 2015 gewoon 

allemaal gespeeld zullen worden. 

De poule indelingen vanaf 1 januari 2016 voor E1 t/m F2: 

E2A 

  

  E3F 

  

  E2J 

  1 Die Haghe E2   1 ALO E2   1 Achilles (Hg) E2 

2 Excelsior (D) E1   2 Avanti (P) E7   2 Avanti (P) E4 

3 HKV/Ons Eibernest E1   3 Die Haghe E3   3 DKC E1 

4 KVS/Maritiem E2   4 Excelsior (D) E2   4 Excelsior (D) E3 

5 ODO E3   5 LYNX E2   5 Fortuna/Delta Logistiek E6 

6 ONDO (G) E4   6 ONDO (G) E6   6 KVS/Maritiem E5 

7 Weidevogels E1   7 Valto E6   7 ODO E2 

8 De Meervogels E2 B.M. toegevoegd         8 Weidevogels E2 

                

E3S 

  

  E3K 

  

      

1 Dijkvogels E3   1 De Meervogels E4       

2 Excelsior (D) E4   2 Excelsior E5       

3 Phoenix E4   3 Fortuna/Delta Logistiek E8       

4 Valto E5   4 ODO E4       

      5 ONDO (G) E7       

      6 Valto E7       

      7 Weidevogels E3       

      8 Phoenix E4 IS VERWIJDERD!!       

                

F1C 

  

  F3E 

  

      

1 Avanti (P) F1   1 Avanti (P) F3       

2 Die Haghe F1   2 Excelsior (D) F2       

3 Dubbel Zes F1   3 Fortuna/Delta Logistiek F5       

4 Excelsior (D) F1   4 KVS/Maritiem F3       

5 Fortuna/Delta Logistiek F2   5 ODO F3       

6 ONDO (G) F1   6 Pernix F5       

7 Valto F1 IS VERWIJDERD!!   7 TOP/Quoratio F5       

      8 Madjoe F3 IS VERWIJDERD!!       

 

Digitaal wedstrijdformulier (afgekort DWF) 

Invoering B/C/D-jeugd breedtesport 
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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 t/m D1 

komende tijd instrueren t.a.v. 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.  
 

Afbellen als je niet kunt spelen 

Hieronder volgen nog een keer de regels die wij als vereniging hebben opgesteld. Weet je dat je op een zaterdag niet kunt spelen, 

dan: 

 Speel je in de B en C, dan kun je afbellen (dus niet mailen en appen!!) op woensdagavond bij Erik de Koning; 

 Speel je in de D t/m F, dan kun je op woensdagavond tussen 18:00-20:00 afbellen bij Thijs Arkesteijn; 

 Ben je ziek of geblesseerd geraakt na woensdagavond, dan kun je Erik of Thijs op een later tijdstip bellen dan woensdag. 

Afbellen voor een wedstrijd doe je dus NIET BIJ JOUW COACHES!! COACHES HEBBEN NAMELIJK HET TOTAALOVERZICHT NIET!! En 

denk ook niet: ons team bestaat uit 10 kinderen, dus als ik niet kan omdat ik geblesseerd ben, dan hebben wij er nog 9 over want er 

kunnen andere kinderen al hebben afgebeld. Raak je geblesseerd op een training: bel dan nog steeds af bij Erik of Thijs; Erik en Thijs 

weten namelijk niet wat er precies op een training mis is gegaan. 

De opstelling in de Korfpraat is leidend: ben je geblesseerd, maar staat jouw naam toch bij de opstellingen bel dan ook af en meldt 

dan dat je geblesseerd bent.  

Jouw naam wordt dan tijdelijk uit de opstellingen gehaald. Kun je weer spelen: laat dit dan ook weer weten, want anders worden er 

invallers geregeld terwijl die niet nodig zijn. 

Kun je een keer niet trainen? Dan bel je af bij de trainers. 
 

Wijziging trainingstijden rond Kerstmis  

Op woensdag 16 december is de Hoornbloem niet gehuurd. De F1 en B3 trainen dan niet. 

Vanaf maandag 21 december tot en met zondag 3 januari wordt er helemaal niet getraind op de bekende tijdstippen. De eerste 

trainingen in 2016 zijn op maandag 4 januari volgens het bekende zaaltrainingstijdenschema. 
 

Zaterdag 2 januari 

De C2 speelt als eerste Excelsiorteam een competitiewedstrijd in 2016: op 2 januari 2016 om 14:00 in Pijnacker. Ben je dan afwezig? 

Laat het dan zo snel mogelijk weten aan Erik. 
 

Schotcircuit op 29 december voor B t/m F 

Op dinsdag 29 december hebben wij de Buitenhof gehuurd van 18:00-20:00. Er zal een schotcircuit worden gedaan en er zullen 

oliebollen aanwezig zijn. Opgeven hoeft niet. Kom gewoon lekker meedoen en loop het kerstdiner eruit. Probeer alvast duo’s te 

vormen, maar heb je geen maatje: dat is geen probleem. Wij zorgen dan dat je mee kunt doen. Trainers: maak je team enthousiast. 

Wie wordt de beste schutter bij de aspiranten en wie bij de pupillen?? 

 De D1 t/m F2 kunnen meedoen met het schotcircuit van 18:00-19:00 

 De B1 t/m C2 kunnen meedoen met het schotcircuit van 19:00-20:00 
 

Zaalcompetitie tot nu toe voor B t/m F 

Aankomend weekend worden de laatste zaalwedstrijden van 2015 gespeeld. De zaalcompetitie is ongeveer op de helft. Als wij naar 

de standen kijken dan hebben de B2, C1, C2, E1, E2, E5 en F2 nog volop kampioenskansen. De B1 staat op een degradatieplaats, maar 

kan aanstaande zaterdag in Nijkerk goede zaken doen door te winnen van Sparta B1. De andere teams kunnen na 1 januari 2016 
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proberen om toch ook aan de top van hun afdeling te komen. Dus hopelijk heeft Marloes Heemskerk 

het zeer druk in maart met het vullen van de snoepzakken en staan er op 12 maart bij aanvang van de 

laatste thuiswedstrijd van Excelsior 1 veel kampioenen op de vloer die gehuldigd worden! 

Veel succes alvast in 2016! 
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Uitslagen 

12 december 2015 

klasse nr wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

R2K 15432 Excelsior 3 - Maassluis 3 10 14  

R3R 16490 Excelsior 4 - ODO 3 11 16  

A3C 5478 Excelsior A2 - VEO A2 9 11  

A5C 5632 Excelsior A3 - Avanti A5 15 4  

B3B 6177 Excelsior B2 - Valto B2 8 4  

B5D 6499 Excelsior B3 - Valto B3 3 1  

D2F 8317 Excelsior D1 - Dijkvogels D2 3 3  

E3F 9867 Excelsior E2 - Die Haghe E3 5 5 2 3 

E2J 9859 Excelsior E3 - DKC E1      

E3P 11151 Excelsior E4 - Dijkvogels E3 5 6 0 5 

klasse nr wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

1E 12410 Valto 1 - Excelsior 1 12 18  

R1E 14734 Valto 2 - Excelsior 2 16 17  

R6K 4150 Tempo 10 - Excelsior 5 19 19  

R6J 4304 Tempo 9 - Excelsior 6 7 17  

A1F 18578 HKV/Ons Eibernest A1 - Excelsior A1 15 14  

B1F 19909 KVS/Maritiem B2 - Excelsior B1 12 6  

C4A 6780 De Meervogels C3 - Excelsior C1 0 10  

C5E 11165 DES C3 - Excelsior C2 3 4  

E2A 10471 KVS/Maritiem E2 - Excelsior E1 3 5 3 8 

E3K 11015 Valto E7 - Excelsior E5 9 1 5 2 

F1C 9003 Dubbel Zes F1 - Excelsior F1 16 20 4 0 

F3E 8860 ODO F3 - Excelsior F2 7 5 3 2 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

En zo vliegt december voorbij, want afgelopen zaterdag speelden we al weer de eerste maar 

ook de op één na laatste competitieronde van december en dus van 2015.  

Excelsior 1 en 2 hadden de taak om in De Lier tegen Valto 1 en 2 te winnen om aansluiting 

bij de eerste plaats te houden. In Excelsior 2 startte Roy in de basis vanwege het niet fit zijn 

van 3 heren uit de eerste selectie (Dannie, Sander en Vito). Het 2e stond steeds op een kleine 

voorsprong, en leek in de tweede helft met een gat van 4 punten de winst in handen te 

hebben. Toch kwam Valto 2 nog terug, en vlak voor tijd was het toch weer 16-16. Gelukkig 

schoot Jill van ver de winnende treffer erin.  

Excelsior 1 had het vrij gemakkelijk tegen Valto 1 en pakte met 12-18 eigenlijk vrij simpel de 

punten mee naar Delft. 

Excelsior 5 en 6 speelden beide in Alphen aan de Rijn tegen Tempo 10 en 9. Het 5e maakte er tegen Tempo 10 een doelpuntenfestijn 

van; na een 8-8 ruststand eindigde de wedstrijd in 19-19. Gelukkig was Linda uit A3 op het laatste moment bereid gevonden om als 

reserve mee te gaan, want zij moest nog bijna een hele helft invallen voor Anne. Hierna ging Excelsior 6 vliegend van start tegen het 

veteranenteam Tempo 9. Na een 5-11 ruststand vielen de doelpunten in de tweede helft wat moeilijker, en het werd tenslotte 7-17.  

 

 

 

 

 

 

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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Excelsior 3 en 4 speelden na elkaar in de Buitenhof. Excelsior 4 was heel blij met invaller Erik en met de 

invalsters Jikke en Hanna uit A2, die al een wedstrijd hadden gespeeld. Bedankt dames. Helaas was te-

genstander ODO 3 iets beter op schot, en liep het 4e de hele wedstrijd net achter de feiten aan. Dat leidde tot 

een 11-16 nederlaag. Bij Excelsior 3 startte Roy weer in de basis, ook voor hem een tweede wedstrijd deze dag. Ook hier was Maassluis 

3 net even scherper en beter op schot, waardoor ook het 3e nog met lege handen staat. De eindstand was hier 10-14. 

Aanstaande zaterdag dus de laatste competitiezaterdag van 2015, waarna het alweer kerstvakantie is. Twee weken geen wedstrijden 

en twee weken geen trainingen. De eerste selectie pakt de draad wat dat betreft weer op, op zaterdag 2 januari 2016 van 14.00-16.00 

uur. Alle andere teams beginnen weer met trainen vanaf maandag 4 januari 2016. 
 

Junioren 

HKV/OE-A1 - Excelsior A1 

HKV/OE-hal: déjà vu 

Vandaag stond deze topper op de planning. In deze 1e klasse poule gaat HKV/OE A1 tot vandaag nog zonder puntenverlies aan de 

leiding en moest Excelsior A1 alleen aan IJsselvogels A1 in Moordrecht de punten afstaan. Vorige wedstrijd op ‘zijn Duits’ gewonnen 

van het eveneens zonder puntenverlies zijnde Fortuna A2. De HKV/OE-hal is dit seizoen bekend terrein voor onze A1, want zij speel-

den daar in de voorbereiding van het zaalseizoen de finale tegen Maassluis A1. Dat was toen niet zo’n sterk optreden. Maar inmiddels 

wat weken verder kreeg onze A1 een herkansing om een ander optreden op de planken te leggen en de competitie een zeer span-

nend verloop te geven. 

Omdat er twee heren ontbraken: Okker (gebroken vinger) en Maarten (culturele verplichting) en ook Anouk na een lichte knieblessure 

donderdag pas weer volledig meetrainde begon Jop in het vak bij Merit, Gina en Mart en waren Tjarko en Pim gekoppeld aan Char 

en Do. 

Excelsior begon met een behoorlijk overwicht in de rebound en HKV/OE probeerde dit met fysiek acteren te ontregelen. Dit leverde 

al vrij snel een strafworp op, maar Pim wist deze niet eens naar 3.5 m hoogte te krijgen (zweethandjes?). HKV/OE volhardde in 

overtredingen rond de paalzone – ook door hun zeer felle dames die onze Excelsior dames een zware avond bezorgden in de aangeef. 

De scheidsrechter doorzag dit prima en kende tijdens de gehele wedstrijd vele vrije ballen toe. Helaas was de zuiverheid in het 

verzilveren van deze kansen onvoldoende. Anders had Excelsior in het begin van de wedstrijd al zeer eenvoudig afstand kunnen 

nemen. Na 5 minuten kon Pim dan toch uit een vrije bal de 0-1 aantekenen. In de gelijkmakende aanval was het nu Excelsior die de 

noodrem hanteerde en HKV/OE benutte dit buitenkansje (1-1). Het spits was afgebeten en de doelpunten vielen nu een stuk sneller. 

Jop – die een prima wedstrijd speelde – scoorde van afstand 1-2. HKV/OE van afstand ook direct 2-2. Weer een noodremactie bij 

Excelsior betekende een strafworp en 3-2, waarna Pim direct van afstand gelijk trok 3-3, na 10 minuten spelen. Na een mooi blok in 

de verdediging van Tjarko werd Excelsior duidelijk de bovenliggende partij (en kon dit, bleek later, tot aan de rust volhouden). Een 

definitieve uitlooppoging kwam er helaas niet. Na strak uitverdedigen en een steal van Merit kon Jop van korte afstand scoren (3-4). 

De volgende strafworp voor Excelsior werd door Mart benut: 3-5. Door twee afstandsschoten kon HKV/OE weer langszij komen (5-

5). Merit benutte mooi een vrije bal 5-6, maar HKV/OE schoot van afstand toch weer gelijk (6-6). Om en om scorend van afstand: 

Tjarko 6-7; HKV/OE 7-7, Merit 7-8, HKV/OE 8-8 en 9-8 uit een strafworp. Direct daarna Pim 9-9, ook uit een strafworp. Door weer een 

vrije bal door Merit (9-10) kon Excelsior dan toch met een minimale voorsprong de rust in gaan. Ondanks de matige afwerking toch 

een prima half-time resultaat tegen de koploper en het was hopen op een goede voortzetting in de tweede helft. 

HKV/OE kon binnen 2 minuten door niet opletten onder de paal (te) eenvoudig de 10-10 scoren. Toen brak er een periode van 7 

minuten aan waarbij aan beide zijden niet gescoord werd. In het eerste aanvalsvak gaven de HKV/OE dames nauwelijks ruimte weg 

en de afstandsschoten van de heren waren te onzuiver. Anouk werd ingebracht voor nieuwe energie in de aanval. De Excelsiorverde-

diging hield het ook goed dicht, zodat het uiteindelijk toch Excelsior was die door twee mooie afstandsschoten (Tjarko en Do) een 

voorsprong van twee punten nam (10-12). Binnen vijf minuten stond het echter weer 13-13 (doorloop, schot en strafworp HKV/OE) 

en weer een vrije bal door Merit. De laatste tien minuten waren bloedstollend spannend. Eerst weer een patstelling waar geen enkele 

ploeg een vuist kon maken, maar 5 minuten voor tijd was het HKV/OE die van afstand 14-13 kon maken. Uit een strafworp kon Mart 
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in dezelfde minuut gelijk trekken: 14-14. In de 29e minuut kreeg HKV/OE een strafworp mee: 15-14. Pim 

kreeg met eenzelfde strafworp de mogelijkheid op de gelijkmaker, maar deze ging er tot grote teleurstel-

ling van alle meegereisde supporters, niet in. In de minuut daarna kon ook niet meer worden gescoord en 

bleef Excelsior A1 voor de tweede keer in korte tijd met een kater achter in de HKV/OE-hal. 

Het was een aantrekkelijke en sportieve pot om naar te kijken. Een topper waardig. Komende week staat de eerste ontmoeting met 

Futura A1 op het programma. Niet helemaal waar, want tijdens de HK-dagen waren zij reeds ook een opponent. Eens kijken of de A1 

nu opnieuw weer net zo goed raad weet met deze ploeg als toen. Alvast veel succes!! (Sporthal de Buitenhof, 13.00 uur) 
 

Jeugd 

KVS/Maritiem E2 - Excelsior E1 

9:00 aanvang wedstrijd in Scheveningen betekent 8:00 verzamelen bij de Buitenhof. En dat is vroeg, heel vroeg. Voor sommige E1-

tjes zo vroeg, dat het erg veel moeite kostte om de oogjes in de rit naar sporthal De Blinkerd open te houden. Dus om nou te stellen 

dat E1 uitgeslapen aan de wedstrijd begon… nou nee. Terwijl dit juist een wedstrijd zou kunnen zijn die aan het eind van het zaalsei-

zoen bepalend is voor de eindranking. Want met 4 punten uit 2 wedstrijden voor Excelsior en 8 punten uit 4 wedstrijden voor KVS 

bezetten beide teams de kopposities in de stand. Het team dat als verliezer uit deze wedstrijd komt, zal de komende wedstrijden 

achter de ander aan moeten hobbelen. Plus dat het team dat wint niet alleen de punten mee naar huis neemt, maar ook een enorme 

boost aan zelfvertrouwen. 

Uiteraard hebben we deze uitermate fijnzinnige diepteanalyse, waarin de pessimistische beren op de weg een bloedige strijd voeren 

met het positieve geluid van vertrouwen in jezelf én in elkaar, niet met de kinderen gedeeld. Tegen hen werd door de coaches en 

ouders simpelweg gezegd: “doe je best.” Was het ter bescherming van die jonge, onschuldige geesten, geesten die ooit grootse 

daden zullen verrichten? Was het uit de angst voor het eigen falen, zoals zo vaak gebeurde in de eigen jeugd… och, och, de verstik-

kende schaamte? Of was het omdat een wedstrijdverslag anders wat saai is? Wie zal het zeggen… 

Nadat de nieuwe fraaie oranje inschietshirts waren omgewisseld voor het krachtige zwart-wit begon de wedstrijd met Annelin, 

Cristina, Julia en Thijs in het veld en Demi en David op de bank. Het was al snel duidelijk dat we deze wedstrijd geen cadeautjes van 

de scheids zouden krijgen. Ze floot bijna nergens voor. Hoewel ik nog steeds niet precies weet wat snijden is, weet ik wel dat er door 

KVS flink werd gesneden. Mede daardoor kon KVS de 1-0 na vier minuten op het scorebord zetten. E1 had aardig veel balbezit en 

wist ook goed rond te spelen, maar het lukte E1 niet goed om echte kansen te creëren. Cristina had in de 5e minuut een kansje die 

er niet in wilde en Julia wist een doorloop op te zetten die de mand net niet haalde. In de 8e minuut legde KVS van afstand aan met 

een fraai doelpunt als beloning, 2-0. Het leek erop dat E1 de eerste drinkpauze doelpuntloos in zou gaan, maar gelukkig bracht Thijs 

in de 10e minuut de verlossing: 1-2. 

Beide teams waren zeer aan elkaar gewaagd. Alle verdedigers zaten boven op hun aanvallers, de ruimtes waren klein en daarmee 

ook het aantal echte kansen. Dit zou geen uitslag in dubbele cijfers worden, zoveel was wel duidelijk na tien minuten. Het ging erom 

om net die kleine opening in de verdediging te zien, er in te springen en loepzuiver te schieten. En dat deed Cristina in de 17e minuut, 

2-2. Alle kaarten lagen weer open op tafel en het beloofde een zeer interessante, bloedstollende tweede helft te worden. 

Cristina en Thijs werden in de rust bedankt voor hun harde werk en hun twee belangrijke doelpunten en Demi en David werden 

ingebracht als nieuwe impuls. De eerste 5 minuten van de tweede helft gunden beide teams elkaar opnieuw het licht in de ogen niet 

en het werd steeds spannender naar welke kant het kwartje zou vallen. De strijdlust en felheid die beide teams in de wedstrijd 

brachten, moest wel beloond worden met een winnaar. Een gelijkspel zou zo’n wedstrijd als deze geen eer hebben aangedaan. 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  18 13 

Wedstrijden 

Met de 2-3 van Annelin in de 25e minuut leek het kwartje met de Excelsior-zijde naar boven om te 

hellen. In de 27e minuut werd door KVS een lange bal gespeeld. Als een soort van superman dook David 

in de gooilinie om de bal met succes te veroveren. De kans die uit deze knappe, flitsende actie ontstond, werd 

helaas niet verzilverd, maar gaf wel aan dat E1 nooit van plan was ge-

weest om voor noppes zo vroeg uit het warme bedje te komen. Kom 

op, zeg! 

De 2-4 van David maakte in de 27e minuut korte metten met die paar 

onzekerheden die er mogelijk nog waren. De laatste 10 minuten waren 

er nog wat kansjes voor KVS, maar als je geknipt en geschoren bent 

door E1, dan wil niks meer lukken. En als David dan ook nog 5 minuten 

voor het einde de 2-5 scoort, terwijl hij overduidelijk verdedigd stond, 

dan kan ik me voorstellen dat KVS moet hebben gedacht: “waarom zijn 

we niet in bed blijven liggen?”. Het laatste puntje in de laatste minuut 

mocht KVS hebben, eindstand 3-5. 

Zo hee, die E1 gaat lekkâh! Zes punten uit drie wedstrijden, dat is een 

hele mooie uitgangspositie voor de wedstrijd van komende zaterdag 

in de Buitenhof tegen HKV/Ons Eibernest. HKV is hekkensluiter met 

drie verloren wedstrijden, dus daar moet buit te halen zijn. Laten we 

erin geloven dat het een hele vette buit zal zijn, zodat er flink wat te 

kluiven is tijdens de feestdagen! 
“Kijk E1, de top ligt hier en jullie zijn flink op weg ernaartoe!” 
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Opstellingen 

19 december 2015 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Wouter C. 

Annelinde, dame A1 

Joris, heer A1 

4 
Annelinde, Christiane, Rachelle, ?? 

Joris, Johan V., Frank, ??, 

Charlotte, Dominique 

Mart, Tjarko 

5 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska?, Loes 

Erik K., Mario, Rob, Robert, Theo 

Linda (A3) 

6 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

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

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Pim, Tjarko, Geblesseerd: Okker 

 

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, Timo, Timon, Job 

Danielle (B2) 

Arjen (B2) 

B2 Vrij  

B3 Vrij  

C1 Vrij  

C2 
Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine, Iris  

Mark, Luuk, Thom, Paul  

Isa (C1) 

Sydney (C1) 

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Wouter, Roy 

Demi (E1) 

David (E1) 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas  

 

Lars (F1) 

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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Programma 

19 december 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

1E 12277 Excelsior 1 - Achilles 1 16:30 17:50 Denise J. Korteland 10.30-13.00 Erik de Koning* 

R1E 14564 Excelsior 2 - Albatros 2 15:30 16:35 Robbert T. Kerkhof 13.00-15.00 Renate van Vliet 

R2K 15493 Excelsior 3 - IJsselvogels 3 14:15 15:20 Reinier H. Poortvliet 15.00-17.00 Bertjan Bron 

R3R 16574 Excelsior 4 - Weidevogels 2 14:15 14:10   H. Kion 17.00-19.00 Roy van Leusden 

A1F 18760 Excelsior A1 - Futura A1 12:00 13:00 Luuk, Nikki D. Filippo  *tel.nr. eerste dagdienst in e-mailuitgave 

E2A 9901 Excelsior E1 - HKV/Ons Eibernest E1 11:30 12:00 Okker, Jazz? Marijn Muller   

E3K 11016 Excelsior E5 - De Meervogels E4 10:30 11:00 Kayleigh, Job Jesse Dirkzwager   

F1C 9026 Excelsior F1 - Fortuna/Delta Logistiek F2 11:30 12:00 Lisette, Carolien Joyce Dijkgraaf   

F3E 8732 Excelsior F2 - Pernix F5 10:30 11:00 Charlotte, Maarten Denise Glaser   

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

R6K 4147 Weidevogels 5 - Excelsior 5 16:15 17:35   Sporthal Rijneveen, Bleiswijk Erik, Rob, Robert 

R6J 4302 Avanti 10 - Excelsior 6 aw 14:45 15:40 Willeke Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

A3C 5534 Pernix A2 - Excelsior A2 14:35 16:05 regelen coaches Sporthal De Zijl, Leiden Koen, Jikke, Sander de H 

A5C 5655 ONDO A3 - Excelsior A3 12:55 14:25 regelen coaches De Hoekstee, Hoek van Holland Jesse, Marijn, Josanne 

B1F 20092 Sparta B1 - Excelsior B1 12:45 15:00 regelen coaches Sporthal Watergoor, Nijkerk Jazz, Myrthe, Isabella 

C5E 11173 ONDO C5 - Excelsior C2 8:45 10:00 Merit, Fabian De Hoekstee, Hoek van Holland Aniek, Chiméne, Iris 

D2F 8501 Dubbel Zes D2 - Excelsior D1 13:30 14:30 regelen coaches Sporthal Gaslaan, Den Haag Ryanne, Joran, Roy 

E3F 10532 ALO E2 - Excelsior E2 9:15 10:15 Sven, Daan HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag Maya, Joya, Nathan 

E2J 10523 ODO E2 - Excelsior E3 8:55 9:55 Robert, Tjarko Sporthal De Hofstede, Maasland Eline, Lianne, Pieter 

E3P 10508 Velocitas E6 - Excelsior E4 9:30 10:30 Gina ?, Sander Sporthal De Does, Leiderdorp Sofie, Sten, Killian 

▪ Sporthal open van 10:30 tot 19:50; het restaurant heeft andere openingstijden   
▪ C2, E2, E3, E4 map meenemen na de training      
▪ E5 & F2 reclameborden opzetten      
▪ 1e & 2e reclameborden opruimen      
▪ Team van de week: C2; aanw: 17:30, wedstrijd: 17:50      

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 19-12-2015 DHKE 21753 Albatros D1 - Maassluis D1 11:30 Inkoop Erik de Koning Walburghal, Veld 1 

za. 19-12-2015 C2F 21458 DES (D) C1 - KCC/SO Natural C2 14:00 Inkoop Micke Vrolijk De Hoornbloem, Veld 1 

za. 19-12-2015 3K 13200 't Capproen 1 - Good Luck 1 18:20 KNKV Frido Kuijper De Eendraght, 't Capproen 

za. 19-12-2015 R2I 15458 Die Haghe 4 - OVVO/De Kroon 3 13:15 KNKV Jos van Velzen Gaslaan, Veld 1 

zo. 20-12-2015 R4U 21879 Achilles (Hg) 5 - Ten Donck 3 12:35 Opleiding Wouter le Comte Ockenburgh Den Haag, 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   

 

datum B1 B2 C1 C2 D1 

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 
 

Oudertraining zaal 

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

16 december 2015 Denise 20 januari 2016 Reinier 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

23 december 2015 kerstvakantie 27 januari 2016 Erik 2 maart 2016 Simon 

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

6 januari 2016 Bertjan, Lisanne 10 februari 2016 Omar 16 maart 2016 Dannie 

13 januari 2016 Simon 17 februari 2016 Henk   
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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 

19 december 9 januari 6 februari 5 maart 

 16 januari 13 februari 12 maart 

  23 januari     

  30 januari     
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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
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Grote clubactie  

Uitslag Grote clubactie 

Hoofdprijzen     

1e prijs €100.000,- 262575     

2e prijs Volkswagen up! 4178420     

Overige prijzen     

3e prijs Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect twv €2.500,- 

  489647         

4e – 6e prijs Pharos Reizen waardebon twv €1.250,- 

  397504 4292352 869020     

7e – 11e prijs Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect twv €750,- 

  3458674 701520 505838 2798918 480787 

12e –21e prijs DFDS Seaways waardebon twv €400,- 

  3972193 3343373 2930498 2952839 3902669 

  3561713 3795868 882882 3239670 3854273 

22e – 55e prijs Safety Experience Center slipcursus all-in voor 2 pers. 

  2955444 2683958 625053 3742965 947450 2696462 

  3416868 3119825 3636809 592451 2906917 4262587 

  3288494 3798608 2907660 3849864 3737140 448160 

  3147718 3424553 1049089 3566042 738206 3601257 

  978931 4133878 242887 3074756 2626714 1045416 

  3608976 3947045 2997016 556106     

56e – 75e prijs Fiets Matrabike twv €250,- 

  3274917 714293 4091813 3977773 4092364 407735 

  2721509 3425220 441297 508643 824130 3758778 

  3339784 3584951 3529507 4151398 3491592 3908316 

  862183 2606261         

76e – 105e prijs Bobbejaanland 4 entreekaarten   

  2864797 80585 394873 467291 156539 3044596 

  4293550 1054366 2575366 70800 213696 3215128 

  2596878 3108510 3723552 3973071 43215 597613 

  955679 2933879 601421 3901995 852485 4324551 

  4149819 3452143 2621115 3569142 511722 2614557 

106e – 135e prijs Citysigtseeing Amsterdam Hop On-Hop Off 6 bustickets 

  3793628 483830 4304503 722074 813956 3338513 

  606698 385631 3785795 484093 122389 3264611 

  2961065 2779648 3174657 3483401 2903580 1063623 

  763726 732715 748046 3970648 2670968 4356916 
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Grote clubactie  

  926057 3187202 567084 690060 2623901 3047794 

136e – 165e prijs Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten 

  2784052 714024 483012 2775440 271128 3992882 

  876930 4212628 907564 1005388 2560448 2793414 

  3638388 4139892 3910733 1044967 2648515 899036 

  667917 822054 4266670 4060022 457605 3445110 

  3918700 3333640 2680539 182727 4211064 573764 

166e – 195e prijs Slagharen 4 entreekaarten     

  329724 2713601 945677 3451297 2623156 584060 

  3267121 3679649 23175 3989440 3204317 905935 

  4232330 3853721 4071908 4292604 2573935 3754136 

  993696 2812226 916683 3762361 3609083 3134532 

  122011 3633180 2659897 3852403 2869552 3848081 

196e – 225e prijs Citysightseeing Amsterdam Hop On-Hop Off 4 boottickets 

  2577749 3145507 4031863 2533358 3877310 2779877 

  3468698 747482 3437190 2915511 3597864 3630565 

  3660707 51633 494267 2651007 493504 786304 

  3217687 468012 3503230 3282310 2550486 215555 

  3534741 4286532 2969835 663871 3819627 3115150 

Prijzen op eindcijfers       

Laatste 6 goed Geldprijs twv € 400,-   674591   

Laatste 5 goed Geldprijs twv € 200,-   49185   

Laatste 4 goed Trolley Masita gevuld met (sport)artikelen 1903   

Laatste 3 goed 2 edities 100% NL magazine   682   

Laatste 2 goed 1 maandabonnement Videoland   75   

Prijzen innen? 

Maak, indien u een contant lot heeft, een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende 

gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijge-

schreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Heeft u met een contant lot een maandabonnement Videoland gewonnen, 

verzilver uw prijs dan hier. Als u uw lot heeft betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen 6 weken ontvangt 

u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Voor de Grote Clubactie is een vergunning verleend door de 

Kansspelautoriteit d.d. 25 november 2014 voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 onder kenmerk: 8727. “Speel 

bewust.” Wijzigingen op het prijzenpakket en typfouten zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. Aan de getoonde 

uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Klik hier om de pdf van de trekkingsuitslag te downloaden. 

 

https://lotchecker.clubactie.nl/
http://62.129.149.149/Media/Default/Downloads/Trekkingsuitslag%202015-PDF.pdf
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