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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  

Elke Reurings  

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. 

Hmmmm… deze week geen rubriek “Praatjes en me-

dedelingen”? Zou het komkommertijd zijn…? 

Wel in deze Korfpraat zijn uiteraard de mededelingen van 

het jeugdsecretariaat, die wekelijks trouw allerhande terugkerende zaken over de 

aspiranten, pupillen, pinguïns en peuters melden. Deze week springen er twee me-

dedelingen uit: 

▪ Anders dan eerder gepubliceerd, wordt komende zaterdag van C2 verwacht dat 

spelers en kader de reclameborden opzetten. 

▪ Een oproep aan alle spelers om bij de opstellingen in de Korfpraat na te gaan 

of je als invaller of reservespeler bij een team staat opgesteld en daar gehoor 

aan te geven. 

Verder hebben Willeke, Pieter en Goeg weer hun best gedaan om de verslagrubriek 

van de senioren, junioren en jeugd te beletteren. 

Het Digitaal wedstrijdformulier begint nu echt wel een dingetje te zijn, dus die kan 

ook wel een extra linkje gebruiken: in deze Korfpraat én op de Excelsior-site.   

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Secretari(pr)aten 

INHOUD  

Redactiepraat  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

▪ Exce ls io r feest :  Winter  Wonder land  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter schema  

Train ing  

▪ Tra in ingsschema  zaa l  

▪ Oudert ra in ing  zaa l  

▪ Tra in ingsschema  pingu ïns  en  

peuterpret  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

  

 

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, Jos, Job, Maarten, 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 

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten 

aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren & juniorensecretari-

aat 

- deze week zijn er geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Pinguïn en peuterprettraining 

De eerstvolgende training is zaterdag 30 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. 
 

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. Ook 

de scheidsrechters van thuiswedstrijden zullen zich bekend moeten maken op de 

app. Onze secretaris Bart heeft alle pasfoto’s reeds digitaal gescand. De e-mail-

adressen van de trainers zijn in Sportlinked ingevuld door Bart. De trainers kunnen 

de app downloaden. 

Invoering E/F-jeugd + G-korfbal uitgesteld  

De invoering voor het DWF bij E/F-jeugd en G-korfbal wordt uitgesteld tot 13 fe-

bruari. Er is een update noodzakelijk van de app en het is niet zeker of die voor 1 

februari vrij gegeven is door Apple. Het DWF wordt derhalve vanaf het veld ver-

plicht bij de E/F-jeugd, maar desondanks een zwaarwegende voorkeur om toch met 

ingang van 13 februari het DWF te gebruiken bij de E/F-jeugd en het G-korfbal. 

Deze week worden alle e-mailadressen gevraagd van de spelers en speelsters die 

spelen vanaf B3 t/m Excelsior 1. Dit omdat de scheidsrechters ook met e-mailadres-

sen bekend moeten zijn binnen het pakket Sportlinked. 
 

Opzetten reclameborden 

Als Excelsior 1 een thuiswedstrijd speelt in de zaalperiode, dan worden de recla-

meborden neergezet. Onderaan het wedstrijdprogramma staan de teams die de 

borden moeten opzetten. Dat is voor komende zaterdag de C2. De reclame-

borden staan in het materiaalhok rechts achter de schuifdeur. Ook de houders zijn 

daar te vinden. Het gaat om ongeveer 10 borden. Het laatst spelende thuisteam 

(deze week Excelsior 6) ruimt de borden weer op.

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Secretari(pr)aten 

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 zaterdag-

ochtend getraind van 11:00-12:00 bij de pinguïns. De eerstvolgende training is op zaterdag 30 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 eerst-

volgende training is op zaterdag 30 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. 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 

 

Wijziging trainingen vanaf maandag 15 februari t/m zaterdag 27 februari voor B t/m peuters 

Maandag 15 februari  

Op maandag 15 februari traint de E1 eenmalig van 18:00-19:00 in sporthal de Buitenhof. 

Dinsdag 16 februari  

Op dinsdag 16 februari is de Kerkpolderhal niet gehuurd, waardoor de trainingen van B1, B2, C1, E1, E2 en E4 vervallen. 

Woensdag 17 februari  

Op woensdag 17 februari is de Hoornbloem niet gehuurd, de F1 en B3 trainen dan niet. 

Donderdag 18 februari  

Op donderdag 18 februari is de Buitenhof niet gehuurd van 17:30-19:30: 

 de E1/E3/E5/D1 trainen dan niet; 

 de B1 traint dan eenmalig van 18:30-19:30 in sporthal Kerkpolder; 

 de B2 traint dan eenmalig in sporthal de Buitenhof van 19:30-20:30. 

20 februari - 27 februari  

 In de week vanaf maandag 22 februari tot en met donderdag 25 februari wordt er helemaal niet getraind i.v.m. de voorjaarsva-

kantie en op 27 februari speelt er geen enkel team. 

 De pinguïns en peuters hebben geen training op zaterdag 20 en 27 februari. 
 

Afmelden en invallen 

Kijk altijd goed of jouw naam ook niet wordt vermeld bij een ander team in het clubblad!!! 
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Secretari(pr)aten 

Competitie 

De competitie is in sneltreinvaart bezig. Voor de B2, C1, C2, E1 en E2 zijn komende competitiewedstrijden 

zeer belangrijk: blijven wij in de race voor het kampioenschap of haken wij (voorlopig) af? Met ook nog kampioenskansen voor A1, 

A3, 5 en 6 zou zaterdag 12 maart wel eens een mooie zaterdag kunnen worden! Succes allemaal komende weken. Maar ook de 

overige teams spelen nog competitie en kunnen proberen om te stijgen op de ranglijst. Ook jullie succes gewenst! 
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Evenementencommissie 

Excelsiorfeest: Winter Wonderland 

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland op 13 februari 2016. Come and join our Winter Wonder-

land! 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 16 jaar en ouder en kunnen intro's (vanaf 18 jaar) meebrengen. Deze kunnen worden opgegeven 

via ec@ckv-excelsior.nl, mail naam en geboortedatum. 

Overige regels: 

 Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's meebrengen (vooraf melden, intro's moeten 18 jaar of ouder zijn!). 

 Excelsior-leden zijn welkom vanaf 16 jaar en ouder. 

 KNKV-leden zijn welkom vanaf 18 jaar en ouder (op vertoon van spelerskaart). 

 Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toegang worden geweigerd. 

 

 

  

mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijden 

Uitslagen 

23 januari 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

R2K 15600 Excelsior 3 - KVS/Maritiem 4 14 16  

R3R 16722 Excelsior 4 - DES 3 12 2  

A1F 18628 Excelsior A1 - IJsselvogels A1 9 11  

A3C 5476 Excelsior A2 - De Meervogels A2 14 12  

B3B 6172 Excelsior B2 - DES B1 6 4  

B5D 6497 Excelsior B3 - De Meervogels B4 2 22  

C5E 11169 Excelsior C2 - Phoenix C3 5 2  

E3F 10685 Excelsior E2 - Valto E6 5 5 2  2 

E2J 10680 Excelsior E3 - Weidevogels E2 3 11 2  4 

E3P 10665 Excelsior E4 - TOP/Quoratio E4 1 14 2  4 

E3K 11019 Excelsior E5 - ODO E4 1 1 4  2 

F3E 8731 Excelsior F2 - Avanti F3 6 12 2  2 

klasse nr wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

1E 12463 DES 1 - Excelsior 1 13 12  

R1E 14802 DES 2 - Excelsior 2 16 18  

R6K 4146 GKV 5 - Excelsior 5 9 17  

R6J 4301 Valto 7 - Excelsior 6 6 17  

B1F 20143 TOP/Quoratio B2 - Excelsior B1 11 12  

C4A 6910 ONDO C3 - Excelsior C1 4 3  

E2A1 11653 Die Haghe E2 - Excelsior E1 2 12 4  4 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Als de week ervoor gezegd – in de poule van Excelsior 1 is nog van alles mogelijk: maar dat 

geldt zeker ook voor Excelsior 1 zelf. Na de belangrijke winst op Merwede was het nu zaak 

te blijven winnen om nog enigszins kans te gaan maken op een koppositie. Maar in de volle 

Hoornbloem bleek DES 1 afgelopen zaterdagavond een te groot obstakel.  

In de eerste helft kwam Excelsior 1 wel op voorsprong, maar moest die ook weer afstaan. De 

rust ging in met een 7-7 gelijke stand. In de tweede helft hadden beide teams moeite met 

scoren, maar meer naar het einde toe kwam DES op voorsprong. En hoewel Excelsior nog 

heel dichtbij kwam, en in de allerlaatste minuten ook nog schotkansen kreeg om een gelijk-

spel veilig te stellen, moest het toch een nederlaag incasseren: eindstand 13-12, en daarmee 

is de huidige koploper Achilles wel ver uit het zicht geraakt. 

Excelsior 2 speelde pas daarna tegen DES 2, en bouwde na de hectiek van het einde van de 

wedstrijd ervoor toch een ruime voorsprong op. In de tweede helft kwam DES 2 nog goed terug, maar met 16-18 haalde Excelsior 2 

de winstpunten binnen. 

Ook Excelsior 5 en 6 speelden uit, en behaalden klinkende resultaten. Thuis had het 5e al dik gewonnen van GKV 5, maar de ploeg 

deed dat nu in Den Haag nog eens dunnetjes over. Het werd nu 9-17.  

 

 

 

 

 

 

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 

Excelsior 6 had de eerste wedstrijd tegen Valto 7 verloren, en verwachtte nu opnieuw een moeilijke 

wedstrijd. Niets was minder waar, want ondanks het achterverdedigen van de thuisploeg speelde het 6e 

een goede wedstrijd in hoog tempo, ook met Loes en later Linda als invalsters, en won dik met 6-17. 

Excelsior 3 en 4 speelden thuis. Excelsior 3 had een sterke reservebank met o.a. Sabine en Wesley, en achtte zich tegen KVS/Maritiem 

4 wel kansrijk. Helaas liep het al in de eerste helft tegen een behoorlijke achterstand op en kwam het in de tweede helft na het 

inzetten van de wissels nog wel sterk terug, maar het was net niet genoeg. Toch weer een verlieswedstrijd met 14-16. 

Excelsior 4 speelde nu tegen het fysiek sterke DES 3 met Hanna, Luuk en Tjarko als invallers, en als veel eerdere wedstrijden maakte 

de tegenstander het verschil in de eerste helft. Na een grote achterstand bij rust verliep de tweede helft veel beter, maar niet vol-

doende om echt terug te komen. Ook al vielen Renate en Pim nog prima in. Het werd nu 12-22. 

Aanstaande zaterdag (de komende 2 weken) is Excelsior 5 vrij, spelen Excelsior 3 en 4 uit tegen lastige tegenstanders, en verzorgen 

Excelsior 2, 1 en 6 achtereenvolgens het thuisprogramma in de Buitenhof, waarbij Excelsior 1 zeker wil/moet winnen van Roda uit 

Westzaan, om een gat te slaan met de onderste plaatsen. 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – IJsselvogels A1 

Opnieuw kon uw verslaggever er niet live bij zijn maar probeert a.d.h.v. de filmbeelden (met dank aan Lucienne) en de notities van 

Erna toch te verslaan. 

Zoals vorige week aangekondigd stond vandaag de topper Excelsior A1 – IJsselvogels A1 in sporthal de Buitenhof op het programma. 

Beide ploegen stonden voor aanvang van de wedstrijd gelijk en 1 punt achter lijstaanvoerder HKV/OE A1. Een overwinning zou de 

A1 een prima uitgangspunt opleveren om mee te blijven doen om het kampioenschap. De wedstrijd stond verder in het teken van 

de terugkeer van Okker na een behoorlijk lange afwezigheid door zijn handblessure. Vorige week viel hij al in, maar vandaag begon 

hij in de basis naast Maarten. Gina was ook weer hersteld van haar enkelblessure en startte in hetzelfde vak. Char’s herstel laat nog 

even op zich wachten. Door Tjarko’s reservebeurt (bedankt broer! ;-) ) verhuisde Mart naar het eerste aanvalsvak. De wedstrijd werd 

in de eerste helft overheerst door oppermachtige verdedigingen, waarop beide aanvallen geen enkel antwoord hadden. Na een 

kleine 20 minuten spelen stond het nog steeds maar 1-1. Excelsior wist alleen te scoren uit een vrije bal (Anouk) en IJsselvogels uit 

een afstandsschot. De eerste verdediging schakelde het aanvalsvak van IJsselvogels prima uit. De eerste aanval van Excelsior kon 

geen vuist maken door onvoldoende creativiteit en snelheid in de aanvallende acties en het zeer scherp verdedigen van IJsselvogels. 

Na de vakwissel werd het snel 2-1 (Merit van afstand) en 3-1 (Okker afstand) en kwamen de machteloze eerste aanvalsvakken weer 

voor de korf. De IJsselvogels’ aanval herpakte zich het eerst en kon binnen twee minuten van afstand de stand gelijktrekken (3-3). De 

ruststand van 4-4 werd bereikt door twee afstandsschoten (Maarten). 

Na rust vielen de doelpunten wat sneller. IJsselvogels nam steeds de voorsprong, waarna Excelsior steeds kon counteren: 4-5 (af-

stand), 5-5 (vrije bal Anouk), 5-6 (afstand), 6-6 (doorloop na een steal, Merit). Daarna was het weer uit een vrije bal dat Excelsior de 

voorsprong kon nemen (Anouk). 

Een kwartier voor tijd probeerden Luuk en Nikki de ban in het eerste aanvalsvak te breken door Jop voor Pim in te brengen. Een 

twee-punten-voorsprong kwam er helaas niet van, IJsselvogels maakte uit een doorloop gelijk 7-7. Door een afstandsschot van Merit 

kwam Excelsior nog een keer op voorsprong (8-7), maar daarna scoorde IJsselvogels binnen drie minuten vier keer achter elkaar (8-

11, een vrije bal, twee afstandsschoten en nog een vrije bal) en bleek de wedstrijd gespeeld. In de laatste acht minuten kon Excelsior 

alleen nog uit een strafworp (Okker) dichterbij komen tot 9-11.  

Hoewel een beetje ingecalculeerd dat het een moeilijke pot zou worden, was het verheugend om te zien dat het vak met de terug-

gekeerde geblesseerden prima draaide. Heel jammer dat het er, op het ‘moment suprême’, bij het eerste aanvalsvak niet uitkwam.  
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Wedstrijden 

Aan de coaches de schone taak om met deze wetenschap weer op weg te gaan komende week en het 

team weer klaar te stomen voor de volgende wedstrijd. De A1 ligt nog steeds op schema voor de doel-

stelling om in de top 3 te eindigen. De komende wedstrijd tegen nu naaste concurrent ODO A1 (3 punten 

achter de A1) op 30 januari, 13:30 in de Buitenhof is hiervoor een mooi meetpunt. Weer veel succes gewenst, gelukkig kan ik er 

zaterdag weer bij zijn ;-)! 
 

Jeugd 

Die Haghe E2 – Excelsior E1 

Alea iacta est (“de teerling is geworpen”)… een Latijnse frase die vorige week pardoes zijn weg vond in het verslag van de gewonnen 

wedstrijd van E1 tegen Die Haghe E2. Dat moet deze week in het verslag van de returnwedstrijd uiteraard getopt worden. Veni, vidi, 

vici ligt voor de hand, maar die is door uw verslaggever al eerder gebruikt (toen E1 nog F1 was). 

Luctor et Emergo (“ik worstel en kom boven”)… ja ja, die mooie spreuk kunnen we wel aan de wedstrijd van vandaag toewijzen. Twee 

zinsdelen, twee wedstrijdhelften. Knokken en knakken had ook gekund. Want dat is exact wat E1 in deze wedstrijd deed: lijfsbehoud 

in de eerste helft, overwicht in de tweede helft. Om van te smullen. 

Met Cristina, Thijs, coach Okker en – bij afwezigheid van coach Jazz – hulpcoach Dik (papa Demi) langs de lijn begonnen Annelin, 

Demi, Julia en David aan de wedstrijd, waarin het direct aanpoten was. Die Haghe ging knallend van start, het was duidelijk dat ze 

het verlies van de week ervoor goed wilde maken. En dat zette Die Haghe in de 2e minuut direct luister bij door de 1-0 te scoren. E1 

liet het er niet bij zitten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Er was een kans voor David na een mooie combinatie met Demi in de 

3e minuut, even later kwam Julia langszij voor haar kans, een doorloop van Demi, een rebound van Annelin, maar allen net niet 

trefzeker genoeg. Die Haghe hield op zijn beurt de boel goed op slot, het tempo was hoog, het spel was aan beide kanten dynamisch, 

en daarmee was het ondanks de achterstand en het lage scoringspercentage een zeer aangename wedstrijd voor een E1-groupie om 

naar te kijken. 

Na de eerste korte break ging E1 nog harder op zoek naar de gelijkmaker. David was in de 12e minuut twee keer achter elkaar 

dichtbij, maar het was Annelin die in de 14e minuut het bevrijdende schot loste: 1-1. Vanaf dat moment begonnen de eerste scheurtjes 

in het spel van Die Haghe zichtbaar te worden. E1 kreeg… nee, claimde! steeds meer vrije ruimte om de aanval op te zetten. In de 

15e minuut werd David afgevuurd na een overname van Julia en lanceerde hij de 1-2 erin. De volgende paar minuten kreeg E1 kans 

op kans op kans, uw verslaggever kon simpelweg niet meer bijhouden wie er allemaal op de mand schoot. Welke hij wel zag, was 

het prachtige afstandsschot van David in de 9e minuut, dat de score op 1-2 bracht. De aansluitingstreffer van Die Haghe vlak erna 

(had zo maar afgekeurd kunnen worden als verdedigd…), 2-3, doet vermoeden dat het bij de rust een gelijk opgaande wedstrijd was. 

Maar na luctor te hebben gehad, werd het voor E1 nu emergo… van knokken naar knakken. 

De drie doelpunten van E1 in het derde kwart waren nog slechts een opmaat. Nadat Cristina en Thijs de bank hadden geruild met 

Annelin en Julia brachten David (23e minuut), Demi (24e minuut) en Cristina (30e minuut) de stand in de eerste akte van de tweede 

helft op 2-6. Zoals ook de week ervoor bleek, nam het overwicht van E1 met elke minuut toe. Die Haghe speelde echt niet slecht, 

maar kwaliteit kan je ook spellen als kwalitijd. Beide ploegen toonden in de eerste helft ontzettend veel kwaliteit, maar het was E1 

die dit langere tijd kon volhouden. Die Haghe was op, E1 net opgewarmd. 

Getuige de laatste 10 minuten: Cristina 2-7 (korte kans), David 2-8 (afstand), Cristina 2-9 (gooien naar aangeef en direct inlopen), 

Demi 2-10 (vrijlopen na overname), Demi 2-11 (uitwijk) en het slotakkoord van David 2-12. Tussendoor nog een afgekeurd doelpunt 

van Thijs, enigszins dubieus. 

Het was worstelen in de eerste helft. Maar dat weten we van E1, E1 is en blijft een slowstarter. Dat was als E3 zo, dat was als F1 al zo. 

E1 moet groeien in een wedstrijd, maar als ze gegroeid zijn (…en dan hopelijk voordat het eindsignaal klinkt… ;)), dan komen ze 

boven, dan knokken ze zich naar boven. Een goede ploeg als Die Haghe E2 wordt daar dan de dupe van, maar tja… het is nou eenmaal 

een competitie. 

Of dat volgende week ook tegen de E1 van Weidevogels – de concurrent die op dit moment met E1 de 1e plaats in de poule deelt – 

lukt? Dat kun je zelf meemaken in de Buitenhof om 10:30! 
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Wedstrijden 

 
Opstellingen 

30 januari 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, Renate 

Roy, Simon Bo., Wouter C., ?? 

Merit 

Okker 

4 
Annelinde, Rachelle, Loes, Lisette E.? 

Bob, Joris, Johan V., Erik de K., Mario? 

Ciska, Christiane? 

Robin 

5 vrij  

6 
Janna, Leonie, Lynn, Roxanne  

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

Linda, Cynthia (A3/2) 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Merit, Geblesseerd: Charlotte 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

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

 

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

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin 

 

B1 
Isabella, Kayleigh, Myrthe, Noa, Jazz  

Dirk, Jop, Timo, Timon 

Danielle (B2), Indi (B2) 

Arjen, Jasper (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Lonneke, Indi 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Geblesseerd: Wouter 

Denise, Femke (A3) 

Dingeman (A3) 

B3 
Fleur, Robin, Stefanie, Özlem  

Rik, Daan, Gijs, Invallen Paul/Chimene/Thom (C2) 

 

C1 
Dieuwke, Lindsey, Lucía, Isa Afwezig: Iiekke 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Sydney 

Aniek (C1) 

C2 
Iris, Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine  

Luuk, Thom, Paul, Mark 

Isa (C1) 

Joshua (C1) 

D1 
Eva, Mirre, Romy, Ryanne, Invallen: Sara (E2), Afwezig: Inger 

Joran, Wouter, Roy 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 Vrij  

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 Vrij  

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas 

 

Lars (F1) 

F1 Vrij  

F2 Vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Programma 

30 januari 2016 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

1E 12487 Excelsior 1 - Roda 1 15:30 17:00 Denise J. Onstwedder 10.00-13.30  Okker van Batenburg* 

R1E 14834 Excelsior 2 - Roda 2 14:30 15:40 Robbert P. van Putten 13.30-15.30  Bertjan Bron 

R6J 4251 Excelsior 6 - VEO 5 17:15 18:15 Willeke Micke Vrolijk 15.30-17.30  Janna Buitenrust Hettema 

A1F 18839 Excelsior A1 - ODO A1 12:30 13:30 Luuk, Nikki R. Knuist 17.30-19.30  Omar van Bunnik 

B1F 20171 Excelsior B1 - Weidevogels B1 14:00 14:40 Vito, Jill Jos van Velzen  *telefoonnummer eerste dagdienst in e-mailuitgave 

C4A 7246 Excelsior C1 - Valto C3 11:45 12:30 Sander, Wouter Simon Bolle   

C5E 11163 Excelsior C2 - Pernix C2 10:45 11:30 Merit, Fabian Erik de Koning   

E2A1 11648 Excelsior E1 - Weidevogels E1 10:00 10:30 Okker, Jazz Margot de Bruijn   

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

R2K 15649 VEO 3 - Excelsior 3 18:00 19:35 Reinier Sporthal Essesteyn, Voorburg regelt Marilyn 

R3R 16794 ONDO 3 - Excelsior 4 19:00 20:20   Westlandhal, 's Gravenzande Bob, Johan, Christiane 

A3C 7496 De Vinken A1 - Excelsior A2 11:00 13:05 Ryan, Job Sporthal De Boei, Vinkeveen Sven, Fabian, Cynthia 

A5C 5911 TOP/Quoratio A6 - Excelsior A3 14:00 15:35 Wesley, Erik, Nathan Sporthal De Korf, Sassenheim Veerle, Dingeman, Denise 

B3B 6310 Velocitas B1 - Excelsior B2 10:15 11:30 Shera, Danique Sporthal De Does, Leiderdorp Wesley, Daniëlle, Geeske 

B5D 6423 HKV/Ons Eibernest B2 - Excelsior B3 15:45 16:45 Mario, Stefan HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag Fleur, Özlem, Rik 

D2F 8049 De Meervogels D2 - Excelsior D1 11:00 12:00 Nynke Sporthal De Veur, Zoetermeer Wouter, Eva, Inger 

E2J 10834 Achilles E2 - Excelsior E3 9:00 10:05 Robert, Tjarko Sporthal Ockenburgh, Den Haag Lianne, Martin Pieter 

E3K 11020 Weidevogels E3 - Excelsior E5 11:15 12:15 Kayleigh, Jop ?? Sporthal Rijneveen, Bleiswijk Josyne, Cas, Abel 

▪  Sporthal open van 10:00 tot 20:00; het restaurant heeft andere openingstijden   

▪  E3, E4 map meenemen na de training      

▪  C2 reclameborden opzetten      

▪  6e reclameborden opruimen      

▪  Team van de week: F2;  aanw: 16:30, wedstrijd: 17:00     

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 30-01-2016 DHKD 21793 ONDO (G) D1 - KVS/Maritiem D1 11:05 Inkoop Jos van Velzen De Hoekstee, Veld 1 

za. 30-01-2016 R2H 15633 Fiks 2 - Tempo 3 15:30 KNKV Frido Kuijper Sporthal De Cuyl, Veld 1 

zo. 31-01-2016 R2I 15665 ALO 2 - KZ Danaïden 2 14:00 KNKV Wouter le Comte Houtrust Sporthal, 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   

19:30-20:30 Sporthal De Buitenhof   

datum B1 B2 C1 C2 D1 

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 19:30-20:30 18:30-19:30 18:30-19:30  

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) 

27 januari 2016 Erik 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

10 februari 2016 Omar 2 maart 2016 Simon 16 maart 2016 (veld) Dannie 

17 februari 2016 Henk     
 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

locatie: Brahmslaan 44, Delft | tijd: 11:00-12:00 

januari 2016 februari 2016 maart 2016 

30 januari 6 februari 5 maart 

 13 februari 12 maart 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

13 februari 2016 Feest Junioren/Senioren: Winter Wonderland 

16 februari 2016 Trainersbijeenkomst JTC 

Maart Activiteit Aspiranten en Junioren 

April Feest Junioren/Senioren 

11 juni 2016 Excelsior festival 

18 juni 2016 Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni 2016 Reservering ROC Mondriaan 

25 juni 2016 Dubbelschiettoernooi 

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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