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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 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

2015, wat was je mooi. 

2015, wat was je goed. 

2015, wat een sfeer. 

2015, die flitsende actie. 

2015, die ene goal in de allerlaatste seconde. 

2015, dat kampioenschap. 

2015, dat plezier. 

Hierbij presenteert de redactie u de allerlaatste Korfpraat van 2015. Het was een 

sportief en sociaal enerverend jaar, waar Leen ongetwijfeld uitgebreid op zal terug-

blikken tijdens de nieuwjaarsborrel op 2 januari. Komt allen, we beginnen om 15:30! 

Nog voor de borrel begint is de eer aan de C2 om 2016 sportief af te trappen. 

Sydney en Isa, let op, jullie staan reserve! Voor de senioren en junioren is er deze 

dag de mogelijkheid tot een vrije training. 

Verder wil ik u graag wijzen op de eenmalige? terugkeer van Nelis als jeugdchroni-

queur, en natuurlijk de wedstrijdverslagen van Willeke, Pieter, Gerrie(2x!) en Goeg. 

Komende week viert ook de redactie Kerst en zal er daarom geen Korfpraat ver-

schijnen. Niet getreurd, zondag 3 januari zijn wij weer terug!  

Veel leesplezier en fijne feestdagen! 

De redactie  

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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Kerstpraat 

INHOUD  

Redact iepraat  
Kerstpraa t  
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  
Tra in ing  

▪ Tra in ingsschema  zaa l  

▪ Oudert ra in ing  zaa l  

▪ Tra in ingsschema  pingu ïns  en  

peuterpret  
Kalenders  en  roos ters  

▪ Act iv i te i tenka lende r  
 

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: Jan Smit  

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, Nelis, Pieter, Gerrie 

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 

Dit jaar is onderstaand verhaal door de redactie uit-

gekozen als Kerstpraat. Het is een verhaal over de ma-

gie van Kerst. Een verhaal over saamhorigheid, tole-

rantie en andere christelijke waarden. Een verhaal over geven. Een verhaal over hel-

pen. Een verhaal voor kinderen. Een verhaal voor volwassenen. Een verhaal… voor 

ons allemaal! 

Fijne Kerst! 

 

Magische kiezelsteentjes 

De sneeuw knarste onder hun schoenen toen Daniel en Simon van school naar huis 

liepen. Na een laatste ochtend school was de kerstvakantie zojuist begonnen en ze 

wilden snel naar huis om hun slee op te halen. Eindelijk weer sneeuw in de kerstva-

kantie en hopelijk over een week ook een witte Kerst. Onderweg naar huis zagen 

ze een zwerver op een bankje zitten: koud en verkleumd. Ze keken eventjes naar 

hem en liepen toen door. 

Die middag hadden ze veel pret. Om beurten trokken ze de slee en daarna ze gin-

gen eten, want ze waren uitgehongerd! Moeder had een pan heerlijke erwtensoep 

gemaakt met een flink stuk worst erin. Plotseling moest Simon denken aan de zwer-

ver die ze gezien hadden. Het was bijna Kerst. Na overleg met zijn moeder bracht 

hij de man een warme kom soep met extra worst. Zo kon de zwerver zijn lichaam 

een beetje opwarmen. 

De volgende ochtend stonden de kom en lepel bij de voordeur. Naast de kom lag 

een brief. Daniel opende de brief en las hardop voor: 

“Wisten jullie dat er gisteren 2015 mensen langs me heen zijn gelopen? Wisten jullie 

dat niemand bij me stopte of me iets aanbood? Jullie kom soep was méér dan wel-

kom. Als dank heb ik een verrassing voor jullie in de envelop.” 

In de envelop lagen drie kiezelsteentjes. Op een klein briefje stond geschreven: ge-

bruik deze kiezelsteentjes wijs… 

Daniel en Simon keken elkaar aan. Wat moesten ze met 

die kiezelsteentjes en hoe moesten ze die wijs gebruiken? 

Hun eerste reactie was om ze weg te gooien, maar iets 

weerhield hen ervan. Misschien waren het gewone kiezel-

steentjes, maar misschien ook niet…? Simon stopte de 

steentjes in zijn broekzak en even later gingen ze naar 

een speelplek in de wijk om samen en met andere kin-

deren te spelen in de sneeuw. 

De bank waar de zwerver had gezeten was leeg, maar voor de supermarkt, een 

stukje verderop, stond een dakloze de daklozenkrant te verkopen. Instinctief haalde 

Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en in zijn hand transformeerde het kiezelsteen-

tje in een grote kerstmand met allemaal lekkere dingen. Hij gaf de kerstmand aan 

de dakloze. Daniel en Simon vervolgden hun weg en dachten gelijktijdig: “Steentjes 

die veranderen: dan kan toch niet?”. 

  

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Kerstpraat 

Een stukje verder op de hoek van de straat werden kerstbomen verkocht. Een verdrietig jongetje van 

een jaar of vijf hing aan de arm van zijn moeder en snikte: “Ik wil zo graag een kerstboom, moeder”. “Nee 

jongen, dit jaar gaat dat niet”, verzuchtte zijn moeder, “we hebben geen geld.” Het jongetje barstte in tranen uit en zijn moeder leidde 

hem met vertrokken gezicht van de kerstbomen af. Weer nam Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en het kiezelsteentje transfor-

meerde in een grote kerstboom, die hij aan de moeder gaf. Opnieuw keken Simon en Daniel elkaar aan. “Steentjes die veranderen: 

dat kan toch niet?” 

Ze liepen weer verder en waren halverwege de speelplek waar ze naartoe op weg waren, toen ze Sara tegenkwamen. Sara was het 

meisje dat altijd gepest werd op de speelplek en op school. Iedereen deed er eigenlijk aan mee, al wist niemand goed waarom. 

Sommige kinderen zijn nou eenmaal impopulair omdat andere kinderen daar stomme redenen voor bedenken: of het nou huidskleur, 

lichaamsbouw, kleding, manier van praten of wat dan ook is. Simon pakte het kiezelsteentje en gaf het Daniel. “Wat moeten we er 

mee doen?”, fluisterde hij. Daniel nam Sara bij de hand en zei tegen haar dat Simon en hij samen met haar naar de speelplek zouden 

gaan. Op weg ernaartoe liet hij stiekem het kiezelsteentje in haar jaszak glijden. 

Eenmaal bij de speelplek aangekomen was Sara tegelijkertijd dezelfde Sara als een andere Sara. Daniel en Simon hadden ontzettend 

veel speelplezier met haar. De andere kinderen wilden meedelen in dit plezier en zo kwam het dat alle kinderen met 

elkaar én met Sara speelden. Het was een bijzondere dag geworden en Daniel en Simon konden nog niet goed 

bevatten wat er precies was gebeurd. Die vreemde zwerver met zijn vreemde kiezelsteentjes. 

Toen de schemering begon in te vallen na een geweldige dag vol sneeuwpret liepen Daniel en Simon naar huis en 

opeens stond de zwerver uit het niets voor hun neus. Ze schrokken zichtbaar en wisten zich geen houding te geven. 

“Wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan!”, zei de zwerver en hij sprak alsof hij wist wat de jongens gedaan 

hadden, op weg naar de speelplek. Daniel en Simon keken elkaar aan. “Wie bent u eigenlijk en wat voor soort kiezel-

steentjes heeft u ons gegeven?”, vroegen ze hem. De zwerver keek ze met vriendelijke ogen aan en zei: “Noem me 

maar de Kerstgedachte. Als je om je heen kijkt, is er heel veel wat je kunt doen om het leven voor anderen prettiger 

te maken en daar heb je geen kiezelsteentjes voor nodig. Ik heb jullie niks gegeven, want jullie hadden het al. In jullie 

hart.” Hij gaf hun beiden een rode kaars en wenste de jongens een fijne Kerst. 

Terwijl hij wegliep, zagen ze een kleine ster aan de hemel schijnen. Ze volgden de ster in stilte naar hun huis en 

genoten intens van een warme innerlijke gloed. 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Vrije training op zaterdag 2 januari 

Zaterdag 2 januari 2016 is er van 13.00-14.00 uur een vrije training voor alle senioren en junioren 

die na het kerstmaal en de oliebollen weer wat willen gaan bewegen met een korfbalpaal en –

bal. 

De eerste selectie traint op die zaterdag aansluitend van 14.00-15.00 uur.  

Tot slot wil ik iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen, en tot ziens in 2016. 
 

Jeugdsecretariaat  

Schotcircuit op 29 december voor B t/m F 

Op dinsdag 29 december hebben wij de sporthal Buitenhof gehuurd van 18:00-20:00. Er zal een schotcircuit 

worden gehouden 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 pro-

bleem. Wij zorgen dan dat je mee kunt doen. 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 
 

Wijziging trainingstijden rond Kerstmis  

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. Er is wel een extra schottraining op 29 

december in sporthal de Buitenhof: D1 tm F2 van 18:00-19:00; B1 tm C2 19:00-20:00. 
 

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. 
 

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. 
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Secretari(pr)aten 

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 

 

Zaterdag 2 januari 

De C2 speelt als eerste Excelsior team 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. De opstelling voor zaterdag 2 januari is opgenomen in deze Korfpraat. Staat jouw naam 

wel bij de opstellingen, maar had je al eerder laten weten dat je er niet bent, bel dan nogmaals naar Erik. 
 

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 t/m D1 komende tijd instrueren t.a.v. de werking van de wedstrijd-

app. Ook de scheidsrechters van thuiswedstrijden zullen zich bekend moeten maken op de app. Onze secretaris Bart heeft alle pas-

foto’s reeds digitaal ingescand. De B1 maakt nu al gebruik van de app.  
 

Aangepast zalcompetitieschema Excelsior E4 vanaf 1 januari 2016 

klasse datum wedstrijd aanv accommodatie autorijders 

E3S 9-1-2016 Excelsior E4 - Dijkvogels E3 11:00 De Buitenhof Delft  

E3S 16-1-2016 Valto E5 - Excelsior E4 09:30 Vreeloo-hal Britt, Hennieke, Maud 

E3S 23-1-2016 Excelsior E4 - Valto E5 10:00 De Buitenhof Delft  

E3S 30-1-2016 Phoenix E4 - Excelsior E4 09:00 Oosterpoort Zoetermeer Sofie, Sten, Killian 

E3S 6-2-2016* Excelsior E4 - Phoenix E4 10:00 De Buitenhof Delft  

E3S 13-2-2016 Dijkvogels E3 - Excelsior E4 10:30 Sporthal Maasdijk Britt, Hennieke, Maud 

* waarschijnlijk verplaatst naar 5 maart 2016 
 

Wedstrijden 19 december 

Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden van 2015 gespeeld. Komende 2 weekenden zijn er geen competitiewedstrijden, 

behalve C2. C2 speelt een wedstrijd op 2 januari. De jeugdcommissie wenst een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

19 december 2015 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

1E 12277 Excelsior 1 - Achilles 1 17 20   

R1E 14564 Excelsior 2 - Albatros 2 15 14   

R2K 15493 Excelsior 3 - IJsselvogels 3 16 19   

R3R 16574 Excelsior 4 - Weidevogels 2 10 10   

A1F 18760 Excelsior A1 - Futura A1 13 12   

E2A 9901 Excelsior E1 - HKV/Ons Eibernest E1 18 6 3 9 

E3K 11016 Excelsior E5 - De Meervogels E4 2 2 4 4 

F1C 9026 Excelsior F1 - Fortuna/Delta Logistiek F2 10 16 3 4 

F3E 8732 Excelsior F2 - Pernix F5 10 3 2 2 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

R6K 4147 Weidevogels 5 - Excelsior 5 17 20   

R6J 4302 Avanti 10 - Excelsior 6 7 8   

A3C 5534 Pernix A2 - Excelsior A2 9 15   

A5C 5655 ONDO A3 - Excelsior A3 7 13   

B1F 20092 Sparta B1 - Excelsior B1 10 12   

C5E 11173 ONDO C5 - Excelsior C2 2 12   

D2F 8501 Dubbel Zes D2 - Excelsior D1 5 2   

E3F 10532 ALO E2 - Excelsior E2 4 9 5 3 

E2J 10523 ODO E2 - Excelsior E3 6 3 0 1 

E3P 10508 Velocitas E6 - Excelsior E4 10 2 2 3 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag werden de laatste competitiewedstrijden van 2015 gespeeld, en alle se-

niorenteams moesten aan de bak. In de Buitenhof leidde dat tot een heel leuk middagpro-

gramma, want Excelsior 1 t/m 4 speelden na elkaar.  

De eerste wedstrijd, die van Excelsior 4 tegen Weidevogels 2 leidde tot het heugelijke feit 

dat het 4e zijn eerste punt behaalde. Deze week werd met invallers Frank, Daan, en ieder voor 

een helft Dominique en Merit (na hun eigen wedstrijd in A1) opnieuw een leuke wedstrijd 

neergezet, en er had nog meer ingezeten dan het 10-10 gelijkspel, want een strafworp vlak 

voor tijd zou terecht geweest zijn.  

Excelsior 3 wist ook tegen middenmoter IJsselvogels 3 geen punten te halen. Het 3e gaat het 

grootste deel van de wedstrijd wel gelijk op met de tegenstander, maar in de eindfase lukt 

het dan toch net niet de overwinning te pakken. De eindstand was 16-19.  

Excelsior 2 doet het precies andersom; dat weet – al is het met miniem verschil – in het 

eindschot juist wel de punten te pakken. In de wedstrijd tegen Albatros 2 ging de strijd gelijk op, stond Albatros het grootste deel 

van de tweede helft op voorsprong, maar vlak voor tijd kwam het 2e van 12-14 terug naar een gelijke stand en hield de winst in eigen 

huis met 15-14.  

Excelsior 1 kreeg Achilles 1 op bezoek met in zijn team een speler die vorig seizoen nog op het hoogste niveau speelde. Excelsior 

zou moeten winnen om aansluiting te houden bij koplopers Merwede en Achilles. De scores hielden elkaar de hele wedstrijd in 

evenwicht; na een 8-8 ruststand werd steeds om en om gescoord. Helaas, vlak voor tijd was het Achilles, dat van afstand van 17-17 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden 

de stand naar 17-19 tilde. Onder de tijdsdruk wist Excelsior niet te scoren en met 17-20 was het Achilles 

de winnaar. Deze ploeg gaat nu samen met Merwede aan kop, en Excelsior bevindt zich op 4 punten 

achterstand in de grote middenmoot daarachter. 

Excelsior 5 en 6 speelden uit: bij Excelsior 5 bleken (voor mij onverwacht) 2 dames afwezig te zijn, maar gelukkig waren Linda en 

Veerle na hun eigen wedstrijd in A3 bereid met het 5e mee te gaan naar Bleiswijk voor de wedstrijd tegen Weidevogels 5. Linda 

speelde een hele, en scoorde 3 doelpunten, en Veerle bijna een halve mee, en zij deden dat prima. Het 5e won, met opnieuw heel 

veel doelpunten, met 17-20. 

Excelsior 6 had het in Emerald veel lastiger tegen Avanti 10. In een rommelige wedstrijd met een heel erg fysieke aanpak van de 

thuisploeg werd een 1-5 voorsprong weer helemaal uit handen gegeven. Gelukkig lukte het aan het eind van de wedstrijd de 7-6 

achterstand nog om te buigen naar een 7-8 overwinning. 

Deze 2 weken is het kerstvakantie. Twee weken geen wedstrijden en geen trainingen. De normale trainingen beginnen weer vanaf 

maandag 4 januari 2016, en de eerste competitiewedstrijden zijn weer op 9 januari 2016. 

Excelsior 6 is nog vrij op 9 januari, maar speelt op woensdag 6 januari om 20.00 uur (trainingstijd) een oefenwedstrijd tegen Paal 

Centraal 3. De ouders zijn zo vriendelijk die week een keer te schuiven naar 21.00 uur. 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – Futura A1 

…en weer een uitslag met minimaal verschil. 

De eerste zaterdag van de kerstvakantie stond het laatste speelweekend van het jaar op het programma. De geruchten gingen dat 

Futura A1 in verband met de kerstvakantie geen volledig team op de been zou kunnen brengen. Misschien daardoor ving uw ver-

slaggever een sfeertje binnen de A1 op van: dat varkentje zullen we wel eens even wassen… Het liep echter natuurlijk helemaal anders. 

Met Okker nog in de ziekenboeg, Maarten en Nikki al afgereisd naar familiefeest en kerstvakantie begon de wedstrijd ook nog eens 

op een voor onze A1-ers (te?) vroeg tijdstip: 13:00 uur. Sander startte in de basis en Luuk werd geassisteerd door ‘vader Wesley’ op 

de bank. Met het kerstdiner van de Excelsiorjeugd de avond te voren nog in het systeem, moest men zich een laatste keer opladen 

voor het publiek. Naast de vaste kern was het onheilspellend stil op de tribune… 

Het eerste kwartier was het zwaar aftasten en werd er maar 3 keer gescoord – in de 4e minuut: strafworp Futura, schot Anouk en 

korte kans Mart (2-1). Het tweede aanvalsvak kwam helaas nauwelijks tot het creëren van kansen, wat het eerste aanvalsvak wel beter 

lukte maar ook zij kwamen aan een te laag schotpercentage toe. Het was maar goed dat er in deze klasse niet met schotklok wordt 

gespeeld ;-). Het zou geen makkelijke wedstrijd worden! Char moest na verstapping op iemands voet vervangen worden door Do. 

Na bezoek aan de spoedpost/röntgenafdeling werd een enkelbandblessure geconstateerd en kan ze tijdens de kerstvakantie Okker 

in de ziekenboeg gezelschap gaan houden. Opnieuw een domper. 

Na 15 minuten was het Mart die vanuit zijn reboundpositie handig de 3-1 binnen legde. Binnen 2 minuten – na een afstandsschot 

van Futura en een mooi kort schot van Tjarko (4-2) was de vakwissel weer daar. Sander wist van afstand snel de 5-2 te maken. Futura 

antwoordde direct met de 5-3 en (te!) snel volgde ook de 5-4 en 5-5. In de 8 minuten tot de rust hield de Excelsior verdediging het 

prima dicht, maar lukte het de tweede aanval niet een vuist te maken. In de rust hield Luuk het team nogmaals voor dat vandaag 

toch echt gewonnen moest worden, wilden we nog kunnen meedoen om de bovenste plaatsen. 

Het had niet het gewenste effect: Futura nam brutaal de leiding door een afstandsschot en een strafworp: 5-7. Na twee minuten was 

het alweer wisselen door twee mooi afgemaakte korte kansen door Do: 7-7. Luuk en Wesley brachten Sven (voor Sander) en Jikke 

(voor Gina) in om naast Merit ook Mart wat meer in het voorveld te laten meedraaien. Dit bleek een prima zet. Er kon nu wat meer 

worden geschoten van afstand en het was Merit die de 8-7 binnenschoot met nog 15 minuten op de klok. Futura trok van afstand 

weer gelijk: 8-8. Snel ging de eerste aanval op zoek naar de doelpunten en binnen twee minuten kon de eerste aanval doordrukken 

naar 8-10! Weer door Do met een korte kans en een strafworp van Pim. Een doelpuntenregen van zeven doelpunten vulde de laatste 
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7 speelminuten van dit jaar. 10-9 Futura van afstand, 11-9 korte kans Mart, 11-10 Futura afstand, 11-11 

korte kans Futura, 12-11 weer Mart van afstand en 13-11 weer Merit en in de laatste minuut 13-12 Futura 

van afstand. Met de hakken over de sloot gewonnen…, wederom met 13-12 in een thuiswedstrijd. De A1 speelt 

blijkbaar graag ‘close finishing’wedstrijden. Voor de neutrale toeschouwer inderdaad wel zo leuk. Voor coaches en supporters niet 

altijd goed voor de stress levels.  

Met deze overwinning en de andere uitslagen van dit weekend (HKV/OE gelijk uit tegen ODO en winst van Fortuna A2 thuis op 

IJsselvogels) staat onze A1 in de top van klasse 1F. De laatste speelronde op 9 januari 2016 (voordat de returnwedstrijden beginnen) 

ontmoet Excelsior A1 hekkensluiter Avanti A2 uit in Pijnacker, treffen HKV/OE en Fortuna elkaar en speelt IJsselvogels tegen ODO. 

Een interessant programma. Dit biedt de mogelijkheid tot het nog wat verder stijgen op de ranglijst. Het blijft een hoofdzaak geen 

enkele tegenstander in deze poule te onderschatten!!!  

De stand: (W: gespeelde wedstrijden; P: punten) 

Stand Team W P 

1 HKV/OE A1 6 11 

2 IJsselvogels A1 6 8 

3 Excelsior A1  6 8 

4 Fortuna A2 5 6 

5 ODO A1 6 5 

6 Futura A1 5 4 

7 ONDO A1 6 3 

8 Avanti A2 6 1 

Maar eerst gaan we de ziekenboeg proberen leeg te maken en iedereen weer topfit te krijgen na een welverdiende kerstvakantie. 

Voor wie nog topkorfbal wil zien tussen kerst en oud-en-nieuw; van harte beveel ik de wedstrijden overdag en ’s avonds tijdens de 

Korfbal Challenge in het Topsportcentrum Rotterdam (om de hoek!) op 27, 28, 29 en 30 december aan! http://www.knkv.nl/knkv-

corporate/evenementen-1/korfbal-challenge/ 
 

Jeugd 

Zo dat was alweer een flink tijdje geleden. Dagdienst jeugd. Ik weet ook meteen weer waarom. Ik word er gewoon te oud voor. Nee, 

niet dat gel*l dat ik het vaker zou moeten doen, omdat je daar zo lekker jong bij blijft. Dan ben ik gewoon liever oud. De eeuwige 

jeugd laat ik dan aan Erik. Nu we het toch over hem hebben. Het is allemaal zijn schuld. Hij heeft de hele afdeling Zuid-West (in 

Noord-West kennen ze hem te goed) afgebeld om te vragen of ie niet een wedstrijdje mocht fluiten. Alles om onder de dagdienst 

uit te komen en mij vervolgens voor het blok te zetten. 

Afijn, laten we maar beginnen. Doen we eerst de teams voor wie er eigenlijk helemaal geen beginnen aan was. Dat waren de B2, B3 

en C1. Zij konden alvast gaan genieten van hun herfstkerstvakantie. Lekker skiën in Zoetermeer of zo. Een van de weinige ski-resorts 

waar de sneeuwhoogte op orde is. 

Terug naar de Buitenhof. Alle usual suspects waren aanwezig. De enige die ontbrak, u raadt het al: Erik, de man met de sleutel. 

Gelukkig was Willem welwillend en kon het feest beginnen. Twee wedstrijden tegelijk, te weten de F2 en de E5. 

Meteen weer zo’n reminder waarom mijn afscheid van dit zwaar onderschatte ‘beroep’ zo’n goed idee was. Geen scheidsrechter voor 

de F2. Tja, dan heb je dus pech als je Denise G. heet. Ik schrijf het gewoon op. Gelukkig was daar opa Piet. Nee, niet denigrerend, 

gewoon letterlijk. Geef hem een fluit en een kladblokje en zijn intrinsieke autoriteit doet de rest. Even dacht ik dat hij erg ruimhartig 

met de verdedigd regel omging, maar hij was gewoon beter op de hoogte dan ondergetekende. Ik had me er nog nooit zo in 

verdiept, maar dat verdedigd schieten en het inbrengen van een extra speler bij 3 punten achterstand, werkt eigenlijk best heel goed 

(in ieder geval in deze wedstrijd). Het was overigens alleen de tegenstander, Pernix F5, die steeds een extra speler mocht inbrengen. 

En dat is dus automatisch goed nieuws voor ons: 10-3. O ja, nog even Barry de invalcoach een veer in zijn r**t steken. 

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/evenementen-1/korfbal-challenge/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/evenementen-1/korfbal-challenge/
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Aan de andere zijde van de zaal dus de E5 op net weer iets hogere palen. Maar nog altijd mono-korfbal 

(had je in mijn tijd niet). Ik was aanwezig, maar gek genoeg weet ik er niet veel van. Bij rust was het 1-0 

en we leken de bovenliggende partij, dus ik dacht: dat komt wel goed. De 2e helft was hectisch. Niet zozeer in 

het veld maar daarnaast. Een stelletje ADO-hooligans (voor de wedstrijd erna) waren gaan apekooien in het materiaalhok. Toen ik ze 

dat had laten opruimen en had weggestuurd, had een van de chickies de afstandsbedieningen van de materiaaldeuren gevonden. 

AAGGHHHH. Voor mij geen kinderen! Maar goed, de aandacht bij de wedstrijd was dus weg en ik moet bekennen dat ik later het 

wedstrijdformulier uit de bus moest vissen om er achter te komen dat ze geheel tot mijn verrassing gelijk hadden gespeeld: 2-2. Had 

ik eigenlijk al gezegd dat ze tegen De Meervogels E4 speelden? 

Volgende ronde. Weer 2 wedstrijden tegelijk. Ditmaal de F1 en de E1. De toppertjes dus. Wel 2 scheidsrechters die zich pas heel laat 

meldden en mijn bloeddruk tot gevaarlijke hoogten hebben doen stijgen. Maar goed ze zijn er wel. Allebei [zucht van verlichting]. 

De F1 had in Fortuna F2 een tegenstander die net iets beter was dan wij. Na wat strubbelingen na het 1e kwart omtrent de punten-

telling en het al dan niet gerechtigd zijn van die extra speler, ging het later - mede door de aanwezigheid van een old-school score-

bord - wat dat betreft een stuk beter. Het verhinderde echter niet dat wij een beetje achter de feiten aan bleven lopen. Positief is wel 

dat we lekker mee scoorden en er toch maar liefst 10 in wisten te gooien. Dat Fortuna er 16 scoorde, is een detail dat we maar zo 

snel mogelijk moeten vergeten. 

Aan de andere kant van de zaal een veel positiever geluid. Misschien zelfs wel te. Bij rust al 11-2 voorstaan, is eigenlijk alleen maar 

leuk als het niet wekelijks gebeurd. Want ja, wie luistert er nou nog naar een coach als je zo ver voor staat. Dan kan je toch niks fout 

gedaan hebben? Toch? Voor de statistieken kan ik vermelden dat de teller stopte bij 18-6. De onfortuinlijke tegenstanders waren die 

eerder genoemde ADO-hoolies (HKV dus). Payback time. 

Palen opruimen, zaalcommissariaat overdragen, klaar! 

Dat wil zeggen, nu nog verhalen van de uitwedstrijden bij elkaar sprokkelen. Mocht je als speler of betrokken ouder bij het lezen van 

het nu volgende tot de conclusie komen: ‘dit gaat helemaal niet over mijn team’, dan heb ik de verhalen gewoon door elkaar gehaald 

of uit de duim gezogen. Ik ben daar 11 jaar mee weggekomen, dus waarom nu niet. Het staat u overigens vrij om er bij het bestuur 

op aan te dringen om mij niet meer als dagdienst aan te stellen. Win-win, zeg ik. 

De E3 is op excursie naar Maasland geweest. Daar werd dertig minuten lang ODO D2 bedwongen. Punt is dat iemand verzonnen 

heeft dat die wedstrijden 40 minuten duren. Op een gegeven moment gaat die zware reis zijn tol eisen. En natuurlijk het feit dat 

ouders kinderen op vrijdagavond te laat in bed stoppen, maar dat ga ik ze niet vertellen. Wijs ouders terecht over hun opvoeding en 

je hebt de poppen aan het dansen. Nu we de schuldvraag beantwoord hebben, rest ons nog het slechte nieuws: 6-3 voor ODO. 

Het verhaal van de E2 toont grote overeenkomst met dat van de C2. Bij beiden moest ik horen dat het in de 1e helft maar zo zo was. 

Alsof ze niet goed wakker waren. Ik verwijs schoorvoetend naar de vorige alinea en ga straks op zoek naar een hoed en een zonnebril. 

Gelukkig werden deze teams in de rust wakker geschud en kwam het allemaal toch nog goed. De E2 won 4-9 bij ALO E2 en de C2 

maakte het tegen ONDO C5 nog bonter: 2-12. 

De E4 heb ik ook uit de bus gevist. Als ik de uitslag zo bekijk, snap ik best dat ze zich snel uit de voeten hebben gemaakt. Of ze waren 

natuurlijk tevergeefs op zoek naar Erik om in geuren en kleuren uit te leggen waarom Velocitas E6 met 10-2 veel te sterk voor ze was. 

Nu effe eerst vakantie en dan moeten we er in het nieuwe jaar maar eens een draai aan geven. 

Wat nog rest zijn de verhalen van de D1 en de B1. Die arme B1 moest helemaal naar Nijkerk. Wat, zegt u, speelt de B1 in een nationale 

klasse? Eh, nee, het is een regionale klasse waarbij die arme drommels uit Nijkerk als poulevulling zijn ingedeeld. Ik hoop na mijn 

bezoek aan het eerste nog wat aanvullende info te kunnen leveren.  

Terug van het eerste. Blij dat ik dat niet in portefeuille heb. Willeke zet ‘em op. De B1 dus. Ik heb een speelster gevonden. Mijn 

intermenselijke interviewtechnieken leken niet echt aan te slaan. Ze wou het bij de uitslag laten en was blij…. dat ze van me af was. 

Geeft niks, ik kijk er nauwelijks meer van op. Het was dus 10-12 geworden. Toch niet helemaal voor niets de Utrechtse heuvelrug 

bedwongen. 
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Tot slot dan de D1. Coach gevonden. Ze was er alleen niet bij geweest. Toch was het een hele goede 

wedstrijd geweest, wist ze te vertellen. Klein detail, ze hadden het potje wel verloren met 5-2. Mooi dat je 

daar als coach kennelijk ook tevreden mee kunt zijn. Zo verveelt het spelletje nooit. 

Kerstverhaal? Nee dan moet u niet bij zijn. Wees gewoon eens 1 keer aardig tegen iets of iemand waar dat normaal gesproken niet 

zo vanzelfsprekend is, en er is al een hoop gewonnen. 

Vergeet de oliebollen. Appelflappen zijn veel lekkerder. Sowieso is er 2 januari alweer een vol programma, dus wie dan moet spelen 

moet na de Kerst al stoppen met de ongebreidelde inname van calorieën. Goede jaarwisseling en tot 2016. 

Nelis  
 

Dubbel Zes D2 – Excelsior D1 

De kerstvakantie bleek voor sommige al begonnen te zijn. Zodoende trokken we, ondanks 2 invallers, met een team zonder reserve-

speler naar de Gaslaan in Den Haag. Ditmaal was Dubbel Zes de tegenstander. Door het drukke wedstrijdschema kon geen van de 

vaste coaches en ook geen van de andere coaches aanwezig zijn. Maar gelukkig waren er 2 ouders bereid deze zware taak op zich te 

nemen. Zodoende stonden de vaders van Romy en Rianne langs het veld om de spelers te voorzien van de benodigde aanwijzingen. 

Vooraf werd er nog een opstelling doorgegeven door Nynke. En ja, de hulpcoaches hielden zich eraan. De invallers David en Joshua 

werden beiden in een ander vak gezet. Al vanaf het begin van de wedstrijd leek Dubbel Zes vaker balbezit te hebben. De stand kwam, 

na eerst een afgekeurd doelpunt, al vrij snel op 1-0. Er werd aan de Excelsior kant goed verdedigdn maar dat was ook wel nodig want 

zodra er ergens niet opgelet werd, leek Dubbel Zes daar ook gelijk gebruik van te maken. Gelukkig wisten ze niet altijd raak te 

schieten, anders was de stand als snel anders geweest. Ook Excelsior wist soms goed rond te spelen, maar het komen tot de aanslui-

tende actie was dan toch vaak moeilijk. Wouter was de eerste die tot een echte doelpoging kwam, die ging helaas mis. Dubbel Zes 

bleef aandringen en wist de stand op 2-0 te brengen. Maar daar was dan toch de eerste geslaagde doorloop, op voorzet van Romy 

wist Joshua in een doorloop de stand op 2-1 te brengen. Daarna werd het tijd voor de vakwissel. Nu was het o.a. David die in een 

mooie doorloop tot een schotpoging kwam, maar die ging helaas mis. Gaandeweg de wedstrijd werd wel steeds duidelijker dat de 

ballen in een boogje in de regel niet bij een Excelsior speler uitkwamen, maar vaak door de tegenstander werd onderschept. Deels 

zal dit ook liggen aan de lengte van die tegenstander. Die was vaak net wat groter. Maar de Excelsior spelers leken dit niet te beseffen 

en bleven maar ballen gooien, waarvan je vooraf kon voorspellen dat die niet aan zouden komen. Tot de rust kon Joshua zijn grote 

tegenspeler wel aan bij het overgooien van de bal van het verdedigingsvak naar het aanvalsvak. Maar na de rust had de tegenstander 

door hoe hij hiermee om moest gaan en werd de bal erg vaak onderschept. Na de rust werden er wel veel doelpogingen gedaan, 

met name Romy, Inger, Joshua en Wouter wisten de korf vaak te bereiken. Maar Dubbel Zes zat ook niet stil en wist eerst vanuit een 

strafworp de stand op 3-1 te brengen. De speler die dit punt scoorde had een erg zuiver schot en wist zodoende later ook nog de 

stand op 4-1 te brengen. Ondanks dat er door Excelsior in de regel goed verdedigd werd, kwam Dubbel Zes nog vaak tot een 

doelpoging. Deze gingen dan mis, maar leiden niet altijd tot balverlies. De scheids heeft natuurlijk altijd gelijk, maar zag een ogen-

schijnlijke verdediging wel vaak over het hoofd. Inger had vooraf aangegeven er weer 2 te willen scoren. Ze ging in het aanvalsvak 

dan ook vaak voor de doorloop. Opvalllend vaak wel samen met David, terwijl je toch met 4 spelers in een vak staat. Daar moet dus 

nog even op gecoached worden ;-). Uit al die pogingen wist ze 1 keer te scoren (4-2). David, Roy en Rianne wisten vanuit de gebode 

kansen niet meer te scoren helaas. In de laatste minuut wist Dubbel Zes op een onbewaakt moment nog wel een keer te scoren (5-

2). Dit ondanks dat een Excelsior speler tussen de paal en de DubbelZes speler stond, deze Excelsior speler had blijkbaar vermoeide 

armen. Jammer, hoorde je de ouders langs de lijn zeggen, die had niet gehoeven. Maar al met al een leuke wedstrijd waarbij we wel 

moeten concluderen dat er veel onnodig balverlies was bij het overspelen en dat sommige spelers erg vaak de bal naar dezelfde 

medespeler proberen te spelen. Dat was niet altijd de beste keuze, dus een mooi oefenpunt voor het nieuwe jaar is het samenspelen 

met z’n allen. En natuurlijk strakke ballen naar je medespeler en minder van de boogjes. Maar al met al genoten van deze wedstrijd 

en volgend jaar weer lekker verder. Met goed samenspel moeten er nog een paar mooie wedstrijden in dit seizoen te spelen zijn. 

Gerrie Dieteren (vader Inger) 
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Excelsior E1 – HKV/Ons Eibernest E1 

Het is mij, de huisverslaggever van E1, wel eens meegedeeld dat ik wellicht af en toe iets te kritisch ben 

in mijn verslagen over E1. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: “E1 heeft de wedstrijd vet gewonnen en dan kom jij met een verslag 

over wat er beter had gemoeten!”. Mijn eerste gedachte is dan: “Fijn dat het verslag is gelezen!” Mijn tweede gedachte is: “je hebt 

gelijk, wat ik heb geschreven is eigenlijk geen wedstrijdverslag. Het is meer een (compleet subjectieve) wedstrijdopinie, gekleurd naar 

mijn bevindingen.” Dus bij dezen vanaf heden, wedstrijdopinies in plaats van wedstrijdverslagen van E1. 

Vandaag speelde E1 een wedstrijd vol uitersten. E1 speelde zijn slechtste – technisch gesproken – wedstrijd met de beste uitslag tot 

nu toe in dit zaalseizoen. Vele kansen werden verzilverd, maar nog meer kansen werden verprutst. De aanwijzingen van de coaches 

werden opgevolgd en minstens evenveel werden genegeerd. De een durfde meer dan normaal, de ander durfde minder dan we 

gewend zijn. Chaos en controle wisselden in ijzingwekkend tempo elkaar af. 

De eerste 5 minuten was het complete chaos op het veld. HKV speelde onorthodox door kriskras door het veld te lopen. E1 ging 

hierin mee en als onder de voetjes van alle spelers een kleurkrijtje was bevestigd en het veld een vel papier zou zijn geweest, zou dit 

een tekening van een 2-jarige hebben opgeleverd: random-lijnen. Ondanks de chaos en de moeilijk te bevatten strategie van E1 werd 

er wel flink gescoord: 1-0 Cristina (afstand), 1-1, 2-1 David, 3-1 & 4-1 Demi. 

Na de eerste 5 minuten kwam er wat rust bij E1. De opbouw ging wat bedachtzamer en meer gedegen en dit leidde tot 5-1 door 

Thijs in de 16e minuut. De doorloop van David in de 17e minuut (een echte onderhandse!) was vanuit E1-perspectief misschien wel 

het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Doorlopen was tot voor kort nog niet echt een aandachtspunt bij E1, maar daar wordt hard 

aan gewerkt. Getuige dat E1 deze wedstrijd er nog twee op deze manier scoorde. Cristina zorgde er in de laatste drie minuten van 

de eerste helft voor dat E1 met een heerlijke voorsprong de rust in kon gaan: 7-1 in de 18e minuut en 8-1 in de 20e minuut. HKV 

prikte in de allerlaatste seconden nog even terug met de 8-2, maar ach… tja… 

De eerste tien minuten voorspelde een monsterscore voor E1, maar voorspellingen komen lang niet altijd uit. Het spel bleef chaotisch 

en er werd ingeboet aan scherpte qua scoren. David onderscheidde zich van de rest door vol voor de punten te gaan, soms iets te 

enthousiast. Ik heb in het tweede kwartbedrijf drie keer geteld dat hij uit enthousiasme liep met de bal, maar gelukkig bestrafte de 

scheids hem slechts een keer ervoor. Desalniettemin deed David zijn plicht: 9-2 in de 14e minuut, 10-2 in de 18e minuut en 11-2 in 

de 19e minuut. 

In de tweede helft maakte het Dynamische Duo (Demi, David) ruimte voor de pittige combo Juliannelin (Annelin, Julia). Tijdens de 

rust hebben de coaches waarschijnlijk gezegd dat er meer rust in het spel moest komen en de aanval eerst moet worden opgebouwd 

in plaats van lukraak voor het schot te gaan. De ingebrachte dames hebben dat misschien iets te letterlijk opgevat. Beiden hadden 

tot drie keer toe een vrij schot op de korf, maar kozen ervoor de bal af te geven naar een medespeler. Het blijft lastig om in die ene 

halve seconde te besluiten wat je met de bal doet, maar dat maakt korfbal juist zo mooi, toch? 

Na in de 22e minuut de 11-3 geïncasseerd te hebben, luidde Thijs in de 25e minuut de bel voor het vervolg van het doelpuntenfestijn, 

12-3. Met een raak afstandsschot in de 27e minuut bevestigde Julia de bel luid en duidelijk gehoord te hebben, 13-3, maar zoals dat 

gaat met bellen: jij hoort ze, maar de ander ook. Een tiental seconden later pikte HKV een puntje mee, 13-4. Het “Jingle Balls”-carillon 

spuwde zijn heldere klanken over de wedstrijd uit en op de cadans van de melodie bracht Cristina met een afstandsschot en Thijs 

met een doorloop (net zoals David een echte onderhandse, goed bezig!) de score naar een comfortabele 15-4. In de Grand Finale 

van het klokkenspel, de zoemer voor de tweede kleine drinkpauze, probeerde HKV de aansluiting te vinden met de 15-5. Ach… tja… 

Omdat de missie al geslaagd was (winnen) en de doelstelling gehaald (ruim winnen), werd de lat in het vierde kwartbedrijf iets hoger 

gelegd: de magische 20 behalen! De hoogste score van E1 tot nu toe is 19-2, ergens in de tijd dat de spelers nog als E3 opereerden. 

Hoe vet zou het zijn om in deze wedstrijd, de laatste wedstrijd in het jaar 2015, de Big Two te bereiken!? Met nog 10 minuten te 

spelen, 5 punten te maken en een gemiddelde van 5 punten per 10 minuten in de afgelopen 30 minuten als een feit, was het als een 

kerstcadeautje dat voor de E1-spelers bungelde, maar net niet binnen handbereik was. De 16-5 van Cristina in de 33e minuut bracht 

het kerstcadeautje ietsjes dichterbij. In de 36e minuut had Thijs een fittie met zijn heer en na wat kalmerende woorden van de coaches 

ging hij er weer vol voor, getuige zijn doorloop die er helaas net niet in wilde. De bal die er wel in ging, was de terecht aan Annelin 

toegekende strafworp: 17-5. Met nog drie minuten op de klok schreeuwde David vanaf de zijlijn zijn longen uit: “KOM OP E1, NOG 
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DRIE!!!”. Met een eveneens terecht toegekende strafworp bracht HKV in de 38e minuut de stand op 17-

6. Vlak erna had Julia kans op het 18e doelpunt, maar het was Annelin die ‘m daadwerkelijk maakte: 18-

6. Op dat moment gingen de laatste twee minuten in. En op dat moment was de koek (of de kerststol) op, bij 

beide teams. Na nog wat overgooien over en weer schelde twee minuten later de zoemer voor de laatste keer in 2015 voor de E1. 

Helaas niet de Big Two, maar wat een prachtig resultaat voor E1! Een waardige afsluiting van het jaar 2015. De strijd om het kampi-

oenschap tillen we over het jaareinde heen om op 9 januari te gaan knallen tegen Weidevogels E1 in Bleiswijk. Weidevogels staat 

momenteel derde in de poule, KVS staat eerste en onze E1 staat tweede, met 2 punten minder dan KVS, maar ook 2 wedstrijden 

minder gespeeld. Winst op 9 januari betekent overname van de eerste positie en een gat met de concurrentie. Spektakel alom! 

De E1 – spelers, coaches en kader – wenst geheel Excelsior hele fijne feestdagen, een spectaculaire jaarwisseling en een waanzinnig 

2016! Doei. 
 

ODO E2 – Excelsior E3 

Alhoewel de kerstvakantie net begonnen was kwamen we in de vroege ochtend nog een keer dit jaar bij elkaar voor een korfbalwed-

strijd. Ditmaal moesten we naar Maasland om daar het op te nemen tegen de E2 van ODO. Aangekomen in de zaal bleken daar, 

ondanks het vroege tijdstip, al 3 wedstrijden bezig te zijn. Men had er zo te zien in Maasland zin in. De E3 was compleet en de vaste 

fans zaten alweer langs de kant te wachten tot de wedstrijd begon. Vooraf had Tjarko in de auto nog gewaarschuwd voor de kleur 

van de vloer in de zaal. Deze is sinds enige tijd namelijk paars. Maar daar waren de E3 spelers niet van onder de indruk. Direct vanaf 

het begin werd er goed samengespeeld en ging men voor de doorloop. Maar de tegenstanders waren niet direct onder de indruk. 

Zodoende werd het eerst 1-0. Maar daar kwam Martin die in reactie daarop de stand op 1-1 bracht. Vervolgens ging het redelijk 

gelijk op, beide ploegen maakten het elkaar moeilijk. Er werd goed aangevallen, maar ook goed verdedigd. Maar in de eerste 10 

minuten wist Elina met een snelle actie toch nog de stand op 1-2 te brengen. Na de korte pauze kwam ODO direct op gang en bracht 

de stand op 2-2. Maar de E3 bleef goed samenwerken en liet menige opzet voor een doorloop zien. Lianne kreeg een strafworp die 

helaas niet raak was, maar in de rebound wist ze toch alsnog te scoren. Yes, nu stonden ze weer voor met 2-3. Even later krijgt ODO 

ook een strafworp, maar die ging gelukkig mis. Zodoende was de stand in de rust 2-3. Na de rust bleek wederom dat beide ploegen 

goed aan elkaar gewaagd waren, in 9 minuten tijd werd er zodoende niet gescoord. Iedereen deed wel schotpogingen, maar die 

gingen mis of bleken toch verdedigd te zijn. ODO wist er toch nog een doelpunt uit te slepen en zo werd het 3-3 voor de korte pauze. 

En dan is het de vraag wat er in die pauze aan onze ODO tegenstanders is gegeven c.q. is gezegd. Hebben ze soms wat van die BvB 

substraten tot zich genomen? In ieder geval kwamen ze direct in actie en werd de stand binnen een minuut of 3 op 5-3 gebracht. De 

concentratie bij Excelsior leek af te nemen, bij sommige spelers was de vermoeidheid op het gezicht af te lezen. Bij ODO nam de 

energie alleen maar toe, dit kwam natuurlijk door de plotselinge voorsprong. Eline, Pjotr, Martin, Lianne en Pieter probeerden allemaal 

nog om een doelpunt te maken, maar het lukte maar niet. Het spel werd zodoende iets slordiger wat dan natuurlijk weer balverlies 

opleverde. ODO wist nog een keer te scoren en zodoende eindigde de wedstrijd in 6-3. De vermoeidheid aan beide zijden was daarna 

wel merkbaar bij de strafworpen. De concentratie was er niet echt, zodoende werd er maar één keer gescoord en dat was door 

Excelsior (Pjotr). Al met al een leuke wedstrijd waarin zeker in de eerste 30 minuten de ploegen goed aan elkaar gewaagd waren. De 

wedstrijd duurde helaas nog 10 minuten langer. Maar nu even tijd om uit te rusten in de vakantie en dan gaan ze vast in januari met 

hernieuwde energie weer er vol tegenaan. 

Gerrie Dieteren (vader Pjotr) 
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Opstellingen 

2 januari 2016 

team opstelling reserve 

1/2   

3   

4   

5   

6   

A1   

A2   

A3   

B1 Vrij  

B2 Vrij  

B3 Vrij  

C1 Vrij  

C2 
Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine, Iris  

Mark, Luuk, Thom, Paul  

Isa (C1) 

Sydney (C1) 

D1 Vrij  

E1 Vrij  

E2 Vrij  

E3 Vrij  

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/


 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat  nr .  19 15 

Wedstrijden 
 REF _Ref432330183 \h Wedstrijden  

Programma 

2 januari 2016 

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

C5E 11167 Avanti C5 - Excelsior C2 aw 13:30 14:00 Merit, Fabian Sportcentrum De Viergang, Pijnacker eigen gelegenheid 

▪ C2 map meenemen na de training   
      

   
 

 

 

    

     

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 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) 

23 december 2015 kerstvakantie 27 januari 2016 Erik 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

30 december 2015 kerstvakantie 3 februari 2016 Elke 2 maart 2016 Simon 

6 januari 2016 Bertjan, Lisanne 10 februari 2016 Omar 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

13 januari 2016 Simon 17 februari 2016 Henk 16 maart 2016 Dannie 

20 januari 2016 Reinier   
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Training 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret 

locatie: Brahmslaan 44, Delft 

tijd: 11:00-12:00 

januari 2015 februari 2015 maart 2015 

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 

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 secreta-

ris@ckv-excelsior.nl  

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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