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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. 

 

Het was weer een zaterdag met veel wedstrijden, 

waarvan enkele verslagen zijn door uw trouwe repor-

ters. De cover van deze week is een ode aan deze schrijvers 

in het algemeen en aan één van die reporters in het bijzonder, namelijk Pieter Swin-

kels. Hier niet tijdens het schrijven, maar tijdens de oudertraining vastgelegd. Ge-

interesseerden vinden zijn epos over de verrichtingen van onze A1 van deze week 

hier. Ook de verslagen van Willeke over de senioren, Erik over de jeugd, en Juan 

over de E1 zijn weer het lezen waard. 

Leest u deze verslagen wekelijks, dan zult u op de hoogte zijn van de naderende 

kampioenschappen van enkele van teams. Zaterdag aanstaande is de eer aan Ex-

celsior A3 om het eerste zaalkampioenschap voor de vereniging binnen te halen, 

en wel in een directe confrontatie met de nummer twee, in onze eigen Buitenhof. 

Een schappelijke aanvangstijd in de namiddag, een borreltje van Leny en Willem 

erbij: geen enkele reden te bedenken om niet met een voltallig publiek aanwezig 

te zijn en u luidkeels te laten horen. Kunt u tevens de kelen vast trainen voor over 

twee weken, wanneer ons vlaggenschip weer thuis speelt en alle steun kan gebrui-

ken. 

Kampioenswedstrijd 

Excelsior A3 – Weidevogels A3 

Aanvang 16:20, Sporthal De Buitenhof 

 

Binnenkort kunnen enkele teams dus wellicht de felicitaties in ontvangst nemen. De 

redactie wil nu alvast felicitaties uitbrengen aan Job wegens het behalen van zijn 

scheidsrechtersdiploma. Job, van harte gefeliciteerd!  

Naast scheidsrechters heeft onze vereniging nog andere vrijwilligers nodig. Deze 

week aandacht voor Kelly die de Technische Commissie Junioren zal versterken. 

Ook wordt er een vrijwilliger gezocht als coördinator van de Jantje Beton Actie. 

Dan rest mij u allen veel leesplezier toe te wensen. Tot zaterdag! 

De redactie 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Gezocht :  Coörd inato r  Act ie  Jant j e  

Beton  

▪ Techn i sche  Commiss ie  

Jun io ren/Sen io ren :  Wi jz ig ing 

samenste l l ing  

▪ Een opst eke r  voor  onze  Job!  

▪ Denise  Bezemer  neemt  a f sche id  van  

Exce ls io r  

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, Bart, Pieter, Juan 

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 

Gezocht: Coördinator Actie 

Jantje Beton 

Voor de actie van Jantje Beton zoekt de vereniging een of meerdere coördinatoren. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

▪ Het ophalen van de collectebussen op 5 maart op een locatie in Delft 

▪ Het wegbrengen van de collecte bussen op 12 maart 

▪ Het plaatsen van een oproep in de korfpraat en de website e.d. om je in te 

zetten voor deze actie. 

▪ Het maken van een indeling van welke straten door wie gelopen wordt (deze 

straten worden toegewezen door plaatselijke coördinator van Jantje Beton). 

De collectedagen zijn op maandag, dinsdag en woensdag van 18.00-20.00. In over-

leg mag dit ook eerder. Op de loopdagen ben je als coördinator aanwezig voor het 

uitreiken en het in ontvangst nemen van de collectebussen. Als coordinator regel 

je ook de leiding die de kinderen begeleid (de kinderen lopen de collecte). Het 

vertrek van de collectes is in principe de Sporthal Buitenhof, maar kan ook op een 

ander afgesproken adres. 

De opbrengst van de actie is voor 50% voor onze vereniging. Het deel van de op-

brengst voor onze vereniging is bestemd voor de afsluitdag in juni.  

Heb je interesse, spreek een van de bestuursleden aan, of stuur een mail naar se-

cretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Technische Commissie Junioren/Senioren: Wijzi-

ging samenstelling 

De Technische Commissie voor de junioren en senioren is verheugd te kunnen mee 

delen dat Kelly de Koning bereid is gevonden toe te treden tot de commissie. Ze 

gaat zich in de commissie richten op de junioren en neemt daar mee de rol over 

van Robert Jan Heemskerk. Robert Jan heeft aangegeven zich terug te willen trek-

ken uit de commissie. Hij blijft gelukkig wel betrokken op technisch vlak; hij gaat in 

een adviserende rol Erik (vdV) helpen bij de selectie 1/2. 

Na deze wijziging bestaat de TC jun/sen uit: 

▪ Erik van der Voort (Bestuurslid technische zaken junioren/senioren) 

▪ Kelly de Koning 

▪ Simon Bolle 

▪ Willeke Alberts 

▪ Bart Hogeweg 

We willen Robert Jan graag bedanken voor z'n jarenlange inzet in de commissie. 
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Praatjes en mededelingen 

Een opsteker voor onze Job!  

De vlaggen mogen uit, de trompetten mogen schallen! Het heeft een tijdje geduurd, maar we mogen 

weer een echte bondscheidsrechter bijschrijven aan onze mooie club. Niemand minder dan clubicoon 

Job van den Berg heeft in de afgelopen jaren in het diepste geheim gewerkt aan één doel: het officiële 

KNKV-logo op z'n arm te mogen dragen. Twee weken geleden legde hij het officiële bondexamen af 

en scoorde daarbij 100 uit 100. Dat noemen we klasse, dat noemen we “top Job!”. Het certificaat (zie 

foto) prijkt aan de muur naast zijn andere diploma, z’n veterstrikdiploma (alhoewel Job liever schoenen 

met klittenband draagt). 

Voor de vereniging is de aanstelling van Job als bondscheidsrechter een mooie financiële opsteker, 

want elke wedstrijd die door Job wordt gefloten, levert een financiële vergoeding op. Dus Job, geweldig 

werk geleverd! We hopen dat je veel mooie wedstrijden voor onze club mag fluiten. 

Namens alle leden van Excelsior en uiteraard namens je grootste fans (je weet wie we zijn), bedankt! 
 

Denise Bezemer neemt afscheid van Excelsior  

Denise Bezemer neemt aan het eind van het seizoen afscheid van de CKV Excelsior. Denise is momen-

teel bezig aan het tweede seizoen als hoofdtrainer van Excelsior 1 en heeft begin januari aangegeven 

bij de spelersgroep en de TC dat ze bezig is aan haar laatste seizoen bij Excelsior. 

Denise neemt met pijn in het hart afscheid van Excelsior. “Ik vind het nog steeds super leuk dat ik trainer ben 

bij Excelsior. Ik ben blij dat ik twee jaar geleden de overstap heb gemaakt naar Excelsior en heb er tot op 

heden geen moment spijt van gehad. De vereniging heeft me van het begin af aan met open armen ontvan-

gen en ik voel me thuis bij de club.” 

Toch heeft Denise zelf besloten om aan het eind van het seizoen te stoppen als hoofdtrainer van de CKV 

Excelsior. De voormalige speelster van PKC en Fortuna geeft aan dat ze het aankomende seizoen een jaar 

rust wil nemen. “Al van jongs af aan speel ik (top)korfbal, direct gevolgd door een aantal jaren trainerschap. 

Na al die jaren is een tussenjaar misschien wel eens lekker. Tenzij er nog echt iets heel leuks voorbij komt 

natuurlijk.” Bang dat we Denise voorgoed kwijt zijn langs het korfbalveld hoeven we in ieder geval niet te 

zijn. “Het korfbal voorgoed voorbij zeggen zal geen optie zijn, het zit zo in mijn leven geweven.” 

Het huidige seizoen 2015/2016 is nog maar net over de helft en Denise heeft dan ook nog veel energie om 

met deze groep door te werken tot het einde van het seizoen. Voor het zaalseizoen zijn de kansen op de eerste plek wel verkeken, 

maar wil Denise toch positief afsluiten. Voor het tweede deel veld staat er nog de grote uitdaging om van de laatste plaats in de 

Overgangsklasse af te komen, om degradatie te voorkomen. 

Terugkijkend op anderhalf jaar Excelsior heeft Denise toch wel wat bijzondere hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Hoogtepunt 

was uiteraard het kampioenschap op het veld, maar Denise komt met nog een verrassend hoogtepunt. “Ik denk dat zowel het hoogte- 

als dieptepunt dezelfde wedstrijd was, de beslissingswedstrijd van vorig seizoen. Ik was trots op de ploeg, we speelden een fantasti-

sche wedstrijd die helaas voor ons één minuut te lang duurde. Tijdens deze wedstrijd was het publiek en de hele vereniging geweldig, 

dat was echt een hoogtepunt. Uiteraard was het verlies in de laatste minuut wel echt een dieptepunt te noemen. Gelukkig hebben 

we dat fantastisch opgepakt door kampioen te worden op het veld!” 

Ondanks de degradatie vorig zaalseizoen en het moeizame veld- en zaalseizoen dit jaar blijft Denise louter positief over de vereniging. 

“De gezelligheid van de club, het voor elkaar klaar staan en de bereidheid van een hoop mensen zal me zeker bijblijven.” 

De technische commissie gaat op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor Excelsior 1 en hoopt op korte termijn een opvolger voor 

Denise bekend te kunnen maken. 
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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 zijn er geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Pinguïn en peuterprettraining 

De eerstvolgende training is zaterdag 6 februari 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 pinquins. De eerstvolgende training is op zaterdag 6 februari 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 

6 februari 2016 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 

 

Digitaal wedstrijdformulier (afgekort DWF) 

Invoering E/F-jeugd + G-korfbal uitgesteld  

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

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  
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Secretari(pr)aten 

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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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 

30 januari 2016 

Klasse Nr Wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

1E 12487 Excelsior 1 - Roda 1 17 20  

R1E 14834 Excelsior 2 - Roda 2 22 16  

R6J 4251 Excelsior 6 - VEO 5 21 8  

A1F 18839 Excelsior A1 - ODO A1 10 11  

B1F 20171 Excelsior B1 - Weidevogels B1 11 15  

C4A 7246 Excelsior C1 - Valto C3 8 2  

C5E 11163 Excelsior C2 - Pernix C2 6 3  

E2A1 11648 Excelsior E1 - Weidevogels E1 11 6 5 5 

Klasse Nr Wedstrijd Uitslag   Strafworpen 

R2K 15649 VEO 3 - Excelsior 3 19 12  

R3R 16794 ONDO 3 - Excelsior 4 22 13  

A3C 7496 De Vinken A1 - Excelsior A2 15 11  

A5C 5911 TOP/Quoratio A6 - Excelsior A3 5 7  

B3B 6310 Velocitas B1 - Excelsior B2 9 8  

B5D 6423 HKV/Ons Eibernest B2 - Excelsior B3 11 3  

D2F 8049 De Meervogels D2 - Excelsior D1 16 1  

E2J 10834 Achilles E2 - Excelsior E3 10 12 2 1 

E3K 11020 Weidevogels E3 - Excelsior E5 7 6  

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag thuiswedstrijden voor Excelsior 1, 2 en 6, en avond-uit-wedstrijden voor 

Excelsior 3 en 4. Vooral voor de laatste 2 ploegen was het puzzelen om complete teams in 

het veld te krijgen, maar met veel dank aan vooral Janna, Roxanne en Okker, die ‘gewoon’ 

even 2 wedstrijden speelden, lukte dat wel. En niet te vergeten de reserves Tjarko, Sven en 

Merit. 

Excelsior 1 had de intentie om zich na de nederlaag tegen DES de week ervoor tegen Roda 

uit Westzaan te revancheren en in de eigen Buitenhof de winst te pakken. Niets was minder 

waar. Al in de eerste helft nam Roda het initiatief, slaagde het 1e er niet in lange aanvallen te 

spelen, en stond het in de rust met 7-9 achter. In de tweede helft lukte het niet om aansluiting 

te krijgen, laat staan de stand te keren. Roda liep in eerste instantie alleen maar verder uit. 

De aanval van Excelsior had steeds te weinig rebound, en kansen gingen er niet in. Drie 

wissels werden ingezet, maar pas tegen het einde van de wedstrijd werd het verschil nog wel 

verkleind. De tijd was toen te kort en dat leidde tot een 17-20 nederlaag.  

Excelsior 2 speelde daarvoor tegen Roda 2, en daar startten voor het eerst na lange tijd We-

sley en Margot weer in de basis. In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar qua schot-

kracht wel in evenwicht, maar in de tweede helft liep het 2e langzaam maar zeker uit naar een ruime 22-16 overwinning. 

Excelsior 6 sloot de rij tegen het matige VEO 5, en wist na een dikke 11-4 ruststand uit te lopen naar een 21-8 overwinning. Linda en 

Annebertien vervingen Janna en Roxanne die daardoor op tijd konden zijn bij de wedstrijd van Excelsior 4. 

 

 

 

 

 

 

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 4 had in ’s-Gravenzande tegen ONDO 3 nog meer invallers, nl. Robin, Erik en Mario. En die 

invallers deden het prima tegen toch één van de koplopers. In de eerste helft was het verschil maar een 

paar punten, en pas in de tweede helft liep de thuisploeg uit naar een 22-13 overwinning. 

Excelsior 3 ging in Voorburg op bezoek bij koploper VEO 3. Ook hier moest geïmproviseerd worden met Jasper op vakantie en Simon 

die op zaterdagmiddag echt ziek werd. Joris en Okker vielen prima in, en gelukkig waren Tjarko en Sven op het laatste moment 

bereid als reserves mee te gaan. Tegen het sterke en geroutineerde VEO werd een goede wedstrijd gespeeld, maar helaas zat er niet 

meer in dan een 19-12 nederlaag. 

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 de belangrijke wedstrijd tegen het onderaan staande RWA, uit in Rhoon. Winst kan een gat 

slaan met o.a. deze ploeg in de stand en veel lucht geven. In de Buitenhof spelen Excelsior 3 en 4 tegen tegenstanders, waartegen 

mogelijk punten te halen zijn, en Excelsior 6 speelt in Maasland. Excelsior 5 is vrij. 

Intussen is het al februari en nadert de voorjaarsvakantie met weekenden met een beperkt programma aan wedstrijden. 

Voor de trainingen in deze weken geldt: 

▪ Op dinsdag 16 februari is er geen training in de Kerkpolderhal. Alle overige trainingen in die week (maandag 15, woensdag 17, 

donderdag 18 februari) gaan voor de senioren wel gewoon door. 

▪ In de vakantieweek (20-27 februari) is er helemaal geen trainen. (Alleen op donderdag 25/02 wordt voor Excelsior 3 en 6, want zij 

spelen op 27 februari, een training ingelast.) 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – ODO A1 10-11 

In een poule waarin alle teams behalve één (Avanti A2) zeer aan elkaar gewaagd zijn, is het iedere week afwachten hoe de punten 

zullen vallen. Dit weekend was ook een weekend van de verrassende uitslagen – hoewel: hoe verrassend is het dan nog? Het zorgt 

ervoor dat alle toeschouwers van begin tot eind op het puntje van de bank zitten (of regelmatig opspringen). Vandaag speelde onze 

A1 weer eens bijna een ochtendwedstrijd, en dat is voor onze kanjers toch altijd wel een opgave. De tegenstander uit Maasland moet 

dan zelfs nog aan een vroeger tijdschema beginnen. Iedereen was aanwezig en ook de scheidsrechter hanteerde de fluit gedecideerd. 

(Voormalige) werkcollega’s Cristhian en Patricia bleven zelfs na de wedstrijd van hun dochter Lucia in de C1 de gehele wedstrijd 

kijken. Vorige week werden ze zo grepen door de snelheid van het spel van de A1 “veel hoger en dynamischer dan bij Excelsior 1”. 

Ze bleken te genieten van de snelle balbehandeling, verrassende acties en namen op de koop toe dat er af en toe ook fouten in het 

spel slopen en niet alle mooie acties met een doelpunt werd bekroond. Kortom als Zuid-Amerikanen echte liefhebbers van gepassi-

oneerd korfbal. Waarbij continu leren van fouten voorop staat en niet alleen gefocused wordt op het eindresultaat. Een mooi com-

pliment voor de ploeg die afgelopen weken toch in een kleine dip (of ‘wak’ als het echt winter zou zijn) verkeert. Het verlies van 

vorige week draagt daar natuurlijk aan bij omdat men de kans op een kampioenschap in de ijskast zag verdwijnen. 

Met Char nog steeds geblesseerd en Okker weer in prima doen startte de A1 zonder Mart (reservebeurt). De afgelopen week was er 

vooral met het eerste aanvalsvak gewerkt aan het steeds statischer en daardoor voorspelbaar wordende spel. Dat leek het vak goed 

opgepikt te hebben want na 1 minuut kon Pim na een aantal schoten van alle aanvallers vanachter de korf de 1-0 inprikken. Daarna 

was het wat langer zoeken maar kansen waren er genoeg waarmee te onzorgvuldig werd omgesprongen. De 2-0 viel door Tjarko uit 

een korte kans na prima reboundwerk. Maarten drukte meteen door naar 3-0 (schot) maar toen vond ODO het welletjes en scoorde 

met 3-1 direct tegen. Toen brak er weer een doelpuntloze periode van 12 minuten aan waar beide teams vele kansen creëerden maar 

niet wisten te verzilveren. Het spel golfde heen en weer en in zo’n hoog tempo dat de scheidsrechter nogal eens in de weg stond. 

ODO brak uiteindelijk de ban van afstand 3-2, waarna Do met haar karakteristieke korte kans (K3!) de 4-2 maakte. Na de vakwissel 

was er een ongelukkige botsing tussen Gina en haar tegenstandster waarbij haar toch nog niet helemaal herstelde enkel weer een 

klap kreeg. Kayleigh was haar prima vervangster. In de ODO aanval begonnen de dames zich meer en meer in de aanvalsrol te 

bewegen en dat leverde van afstand de 4-3 op. Kayleigh vergrootte met het doelpunt van de wedstrijd (achterwaartse one-hander 

doorloop; de favoriet van uw reporter ;-)) de stand toch weer naar 5-3. Net voor rust kon ODO uit twee afstandschoten gelijktrekken: 

5-5. Door een mooi schot van Merit kon Excelsior dan toch nog met voorsprong de rust in gaan: 6-5. 
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Na de rust pakte Excelsior het spel weer prima op. Een kleine onachtzaamheid in de verdediging leverde 

ODO een strafworp en doelpunt op: 6-6. Maar de eerste aanval kon binnen twee minuten via een schot 

van Pim en een K3 van Do weer op een voorsprong van twee komen (8-6). En wederom brak een periode van 

12 minuten aan waarbij nu de Excelsior’s en ODO’s tweede aanvalsvakken niet tot scoren wisten te komen. Er werden vooral veel 

afstandschoten genomen, maar blijkbaar was de lichtval of biologische klok zo midden op de dag niet op scherpte ingesteld. Het 

werd door beide ploegen met nog meer inzet gecompenseerd en dat leidde bij de heren tot een aantal fysieke confrontaties, die 

door de scheids in de kiem werden gesmoord. Met name de snelle ODO dames bleven aandringen en zij waren het die uiteindelijk 

van afstand ODO op gelijke hoogte brachten: 8-8. 

Ook in het andere aanvalsvak deden de dames zich nu gelden en nam ODO van afstand voor het eerst de voorsprong: 8-9 met nog 

10 minuten op de klok. Onze eerste aanval ging op jacht naar de gelijkmaker en via een mooie combinatie van Anouk via Pim naar 

Do kon deze laatste van afstand aanleggen. De afketsende bal werd door Tjarko achter de korf veroverd en uit zijn handen geslagen. 

De strafworp werd door Pim verzilverd: 9-9 en nog 7 minuten. Na de vakwissel was het direct een damesdoorbraak die onreglementair 

werd gestopt en ook ODO faalde niet van de stip: 9-10. Aan de andere kant maakte Merit van afstand direct gelijk 10-10 (schot) met 

nog 6 minuten op de klok. In de eerste aanval werden Mart en Jazz nog ingebracht voor Tjarko en Anouk om de overwinning te 

forceren. Net als vorige week werd het spel ook nu helaas te gehaast en werden de verkeerde kansen genomen. ODO kon ook niet 

echt aanspraak maken op de overwinning maar wist uiteindelijk met een slimme actie van halve afstand de 10-11 te maken. In de 

laatste 5 minuten kon Excelsior niet meer gelijkmaken en was het tweede thuisverlies op rij een feit. Door de andere (verrassende) 

uitslagen: IJsselvogels A1 en Fortuna A2 verloren (van resp. Futura A1 en ONDO A1) en lijstaanvoerder HKV/OE A1 gewonnen staat 

onze A1 nog altijd op de begeerde 3e plek. Volgende week uit tegen stadgenoot Fortuna A2 (16:15 uur, Fortunahal), een wedstrijd 

waar we nu alweer naar uit kijken. 
 

Jeugd 

Verslag van de dagdienst 

Afgelopen zaterdag speelde de B2, C1, C2 en E1 zeer belangrijke wedstrijden in de race naar het kampioenschap. C1, C2 en E1 wisten 

te winnen. Helaas verloor de B2 nipt van Velocitas B1 maar in de race naar het kampioenschap is nog alles mogelijk. 

In de strijd tegen degradatie zou de B1 de punten goed kunnen gebruiken. Helaas werd met 11-15 verloren. De E3 speelde een 

goede wedstrijd en wist de zwart witten uit de Den Haag te verslaan met 10-12. De E5 leek een gelijkspel te gaan halen maar in de 

laatste minuut werd de gelijkmaker afgekeurd. Hierdoor werd 7-6 verloren. De B3 en de D1 deden hun uiterste best maar wisten niet 

te winnen. Aankomende zaterdag een druk thuisprogramma in de Buitenhof. Voor de B2, C1, C2 en E2 staan weer belangrijke wed-

strijden in de race naar het kampioenschap op het programma. De E1 en B3 hebben een weekendje vrijaf. Voor de B1 staat de kraker 

tegen rivaal Avanti B1 op het programma. De D1, E3, E4, E5, F1 en F2 zullen er ook weer alles aan doen om te stijgen op de ranglijst. 

Gaan we 11 overwinningen boeken komend weekend? 
 

Excelsior E1 – Weidevogels E1 

Afgelopen zaterdag was het dan zover… na twee relatief eenvoudige overwinningen in de eerste fase van de opnieuw gestarte 

zaalcompetitie in de E-pupillen 2e klasse A1 zou de eerste echte krachtmeting voor E1 dan nu plaatsvinden. En wel tegen Weidevogels 

E1, het team waar E1 de eerste plaats in de poule mee mocht delen, weliswaar met een ietsjes beter doelsaldo voor E1 (maar aange-

zien doelsaldi in de uiteindelijke ranking geen rol spelen bij de pupillen, is dit vrijwel nutteloze informatie…). Voor beide teams stond 

er vandaag heel wat op het spel. Want winnen zou betekenen dat je een stuk comfortabeler in de zetel van kampioenskandidaat zou 

komen te zitten. Verliezen zou betekenen dat je alle zeilen zou moeten bijzetten in de return (volgende week al) om zicht te houden 

op de kampioenstitel. Niet zo maar een wedstrijd dus… 

Omdat Annelin zich op haar toekomst voorbereidde door deel te nemen aan de open dagen van het vervolgonderwijs (heel verstan-

dig!), trad E1 om 10:00 aan met Cristina, Demi, Julia, David en Thijs in een vrijwel lege Buitenhof, omdat E1 als enige team was 

ingedeeld om op dat tijdstip te spelen. De voorbereidingen die E1 trof vlak voor aanvang van de wedstrijd zijn… merkwaardig te 

noemen. Terwijl Weidevogels stond in te schieten, deden de E1-spelers onderling tikkertje. Weidevogels deed daarna een doorloop-

oefening, E1 hield achter gesloten deuren een teambespreking. Vervolgens oefende Weidevogels op strafworpen, E1 liep giebelend 
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en geinend een aantal rondjes om het veld. Weidevogels: gedisciplineerd en gedecideerd. E1: losjes en 

ontspannen. Om 10:29 werden de E1-spelers door de coaches rond de korf verzameld voor dan eindelijk 

een korfbaloefening, maar krap een minuut later gaf scheids Veerle terecht aan dat de wedstrijd ging begin-

nen. 

Merkwaardig… misschien wel rommelig te noemen. Uw verslaggever vroeg zich werkelijk af: “wat gaat dit worden?”. Nou, dat heeft 

ie wel geweten. Met Demi voor de eerste 10 minuten langs de kant begonnen Cristina, Julia, David en Thijs aan de wedstrijd. Al direct 

na het fluitsignaal was er bij E1 geen spoor meer aanwezig van het “losjes en ontspannen” zijn. E1 ging werkelijk als een stier van 

start, waarbij Weidevogels als rode vlag fungeerde. E1 dicteerde het tempo en dat was ongekend hoog. Van E1 is eerder gezegd en 

geschreven dat ze diesels, “slow-starters” zijn, maar blijkbaar zijn ze dat niet altijd. Man, man, wat een blitzkrieg werd door E1 gevoerd. 

De aanvallen waren snel en meedogenloos, de verdediging was compact en stond als een huis. De snelle 1-0 van David in de eerste 

minuut gaf E1 alle zelfvertrouwen om hun klasse te tonen. Dezelfde David brak in de 2e minuut door de verdediging van Weidevogels 

en zette zijn naam ook achter het tweede doelpunt, 2-0. Na 5 minuten spelen had de score zo maar verdubbeld kunnen zijn als de 

kansen van Cristina er ook in waren gegaan. In de 6e minuut dacht Weidevogels iets terug te kunnen doen, maar het doelpunt dat 

werd gescoord, volgde op een overduidelijke “snijden”-actie. Nu zien we niet vaak bij de E-pupillen dat voor snijden wordt gefloten, 

maar scheids Veerle zag het en floot. Petje af daarvoor! In de 7e minuut was Cristina na haar eerdere missers wel zuiver in de afron-

ding, 3-0. Thijs bevond zich in de 8e minuut in een moeilijke schotpositie onder de paal en miste. Julia was meegelopen als rebounder 

en maakte af wat Thijs had opgezet, 4-0. In de 9e minuut knalde David de 5-0 erin en ook in de laatste minuut van het eerste kwart 

waren er nog diverse kansen voor E1. 

Nadat na tien minuten powerplay (spierballengeweld!) van E1 de rook van het strijdveld was opgetrokken, kon de eerste balans 

worden opgemaakt: een riante voorsprong en het feit dat, naast het snijden-voorval, Weidevogels welgeteld één keer op de mand 

had geschoten, een afstandsschot dat verder geen bedreiging was. E1 en kader waren zowel verrukt en verrast, want hoewel een 

overtuigende eerste kwart natuurlijk erg fijn is, is het ook niet weer de bedoeling om over de tegenstander heen te lopen. We wilden 

wel een wedstrijd zien, zeker tegen een team waar de eerste plaats mee wordt gedeeld. Wat bleek nou, zoals een van de E1-ouders 

hoorde van een Weidevogel-ouder: Weidevogels was twee weken eerder op bezoek geweest bij KVS/Maritiem E2 en KVS had onze 

E1 nogal opgehemeld. “Die E1 van Excelsior, nou die is echt goed, hoor, kijk maar uit!” Als gevolg daarvan was Weidevogels een beetje 

bang voor E1 geworden en begonnen ze daarom onzeker aan de wedstrijd. Hihi, E1 in de rol van angstgegner, die is nieuw  

Na aanvang van het tweede kwart (Demi erin, Thijs aan de kant) leek E1 deze rol verder uit te buiten, want na 10 minuten en 15 

seconden spelen, scoorde Cristina alweer het volgende doelpunt, 6-0. Maar toen… waren zowel Weidevogels als E1 er wel klaar mee. 

Weidevogels was klaar met hun onzekere spel en E1 leek klaar te zijn met hun powerplay. Het spel van E1 begon scheurtjes en 

kraakjes te vertonen en daardoor kwam Weidevogels steeds beter in de wedstrijd. Het spel van E1 werd slordiger en de kansen voor 

Weidevogels werden rijker. Het was dan ook niet zo verrassend dat Weidevogels in de 16e (6-1) en 17e minuut (6-2) aan E1 liet weten 

dat er nog wel degelijk een wedstrijd gaande was. Desalniettemin was het antwoord van Demi in de 19e minuut met de 7-2 duidelijk: 

dat mag dan wel zo zijn, zolang Excelsior maar als winnaar uit de bus komt! 

Na een Thijs-Julia-switch ging het derde kwart van start. In deze fase van de wedstrijd waren beide partijen zeer aan elkaar gewaagd. 

Met name David had een tegenstander van formaat, in spreekwoordelijke zin. Zijn heer was een halve kop korter dan hij zelf is, maar 

man, man, wat had dat mannetje een snelheid! Nou is onze David zelf een supermannetje, dus dat ging er meerdere keren flitsend 

aan toe. Superman vs. The Flash (nerdgrapje 8-)). In de 22e minuut wist Thijs een korte kans te verzilveren, 8-2. Een minuutje later 

werd terecht aan Weidevogels een strafworp toegekend, omdat E1 een Weidevogels-speler een scoringskans ontnam door vanachter 

te hinderen. Weidevogels verzuimde niet de strafworp te maken, 8-3. Vlak erna liep Thijs zich vrij van zijn heer en ontving de bal voor 

een schot op de korf. Ware het niet dat de heer van David de verdediging overnam en daarmee Thijs het schot ontnam. Maar dat 

betekende dus een vrijstaande David en Thijs was attent genoeg om dat in te zien en David de bal toe te werpen. Met 9-3 als resultaat. 

Fantastisch samenspel, met de complimenten voor beide heren van de coaches! Weidevogels was nog niet uitgespeeld en dat lieten 

ze zien met de 9-4 in de 25e minuut. Maar na de perfecte DDDD-combinatie (Demi-David-Doorloop-Doelpunt) in de 26e minuut 

was dat moment alweer snel vergeten; met een perfecte assist van Demi wist David een fraaie doorloop te verzilveren, 10-4. In de 

slotfase van het derde kwart werd het nog 10-5 en werd een doelpunt van Cristina zeer onterecht afgekeurd (Ans, de mama van Thijs, 

liet zich hier heel duidelijk over horen :P). 
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In het slotakkoord van de wedstrijd werd Cristina gewisseld voor Julia. Het was nu voor E1 slechts een 

kwestie van uitspelen van de wedstrijd, maar een door E1 gemiste strafworp in de 32e minuut en de 10-

6 in de 35e minuut gaf toch nog wel de nodige opwinding. In de laatste minuut van de wedstrijd was er een 

persoonlijke overwinning te noteren; Julia is vaak te bedeesd met het gaan voor de aanval (doorloop) als er zich een aangever onder 

de korf bevindt. Ze wacht vaak te lang en dan is het aanvalsmoment weer voorbij. En zo ook in de 40e minuut, David stond als 

aangever en Julia draalde en treuzelde. De coaches (en vader) schreeuwden: “GAAN, JUUL!” en - waarschijnlijk van de schrik :) - ze 

stoof als een komeet naar de paal, kreeg de bal van David mee, legde aan voor een korte kans en scoorde, 11-6! Vlak erna klonk het 

eindsignaal. 

Zo dan, wat een overwinning! Deze uitslag zet E1 flink in het zadel van het kampioenspaard. Maar… een kleine kanttekening mag – 

moet – gezet worden. Weidevogels liet zich in het eerste kwart volkomen overrompelen door E1 door blijkbaar allerlei psychologische 

issues. Dat zullen ze in de return volgende week niet meer doen. In de laatste 30 minuten van de wedstrijd heeft Weidevogels evenveel 

gescoord als E1. Dus achterover hangen voor E1 is nog absoluut niet aan de orde. Zoals deze wedstrijd cruciaal was voor E1 om zicht 

te houden op de kampioenstitel, zo cruciaal is de wedstrijd van volgende week om de kampioenstitel in bereik te krijgen. We zijn er 

nog niet, maar wel een heel eind. 

Tot slot, wellicht het nieuwe credo van E1 bij een gewonnen wedstrijd, op de app geslingerd door een van de ouders: “Profijt en 

proficiat, E1”! 
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Opstellingen 

6 februari 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, reserve 2?? 

Roy, Simon Bo., Wouter C., reserve 2?? 

Annelinde 

Joris 

4 
Annelinde, Rachelle, Christiane, Marlise 

Joris, Johan V., Erik V., Daan 

Loes, Danique 

Mario 

5 vrij  

6 
Janna, Leonie, Lynn, Roxanne  

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

Linda?, Maaike (A3/2) 

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

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., Marvin, Afwezig: Marijn 

 

B1 
Isabella, Kayleigh, Myrthe, Noa, Jazz  

Dirk, Timo, Timon, Jop 

Danielle (B2) 

Arjen, Jasper (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Lonneke, Indi 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Geblesseerd: Wouter  

Denise, Femke (A3) 

 

B3 Vrij  

C1 
Dieuwke, Lindsey, Lucía, Liekke, Isa 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Sydney 

 

C2 
Iris, Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine  

Luuk, Thom, Paul, Mark 

Eva (D1) 

Joran (D1) 

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Wouter, Roy 

Aniek (C2) 

Joshua (na 13:00) 

E1 Vrij  

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas 

Hennieke (E4) 

F1 
Fenna, Mara, Zoë, Fara 

Lars, Luuk 

 

F2 
Elize, Milou, 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 

6 februari 2016 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 06-02-2016 DHKD 21676 Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 11:00 Inkoop Jos van Velzen Gaslaan, Veld 1 

za. 06-02-2016 C2F 21336 Avanti (P) C2 - Dijkvogels C1 15:40 Inkoop Erik de Koning Emerald Delfgauw, Veld 1 

za. 06-02-2016 4F 13869 Amsterdam 1 - DOC 1 16:45 KNKV Jos van Velzen Sporthallen Zuid, Veld 3 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

R2K 15232 Excelsior 3 - Merwede 3 17:45 18:45 Reinier M. Knoester  9.30-15.00 Nelis Bijl* 

R3R 16215 Excelsior 4 - KVS/Maritiem 5 14:00 15:05   P. Paulus 15.00-17.30 Roy van Leusden 

A3C 11049 Excelsior A2 - GKV A1 16:30 17:30 Ryan, Job Lars Nieuwerf 17.30-20.00 Jesse Dirkzwager 

A5C 5634 Excelsior A3 - Weidevogels A3 15:30 16:20 Wesley, Erik, Nathan Renate van Vliet  *tel.nummer eerste dagdienst in e-mailuitgave 

B3B 6173 Excelsior B2 - ODO B1 13:15 14:00 Shera, Danique Jasper Veerman   

C5E 11166 Excelsior C2 - ONDO C5 11:15 12:00 Merit, Fabian Mart de Boo   

D2F 8320 Excelsior D1 - Die Haghe D3 12:15 13:00 Nynke, Dominique Maarten de Boer   

E3F 10067 Excelsior E2 - ONDO E6 10:30 11:00 Sven, Daan Femke Rijpkema   

E2J 10059 Excelsior E3 - Avanti E4 9:30 10:00 Robert, Tjarko Sander van Vliet   

E3S 11822 Excelsior E4 - Phoenix E4 9:30 10:00 Gina, Sander Anouk de Vreede    

E3K 11021 Excelsior E5 - Fortuna/Delta Logistiek E8 10:30 11:00 Kayleigh, Jop Cynthia Westerman   

F3E 11143 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F5 10:30 11:00 Charlotte, Maarten Veerle Muller   

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

1E 12311 RWA 1 - Excelsior 1 13:30 15:30 Denise Sporthal Rhoon, Rhoon regelt Nelleke 

R1E 14605 RWA 2 - Excelsior 2 12:30 14:15 Robbert Sporthal Rhoon, Rhoon regelt Nelleke 

R6J 4303 ODO 6 - Excelsior 6 12:45 14:05 Willeke Sporthal De Hofstede, Maasland Roxanne, Erik?, Janna? 

A1F 18653 Fortuna/Delta Logistiek A2 - Excelsior A1 aw 15:15 16:15 Luuk, Nikki Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

B1F 19975 Tempo B1 - Excelsior B1 12:30 14:00 regelen coaches Limeshallen, Alphen aan den Rijn Timon, Dirk, Kayleigh 

C4A 7068 Phoenix C2 - Excelsior C1 9:00 10:00 Sander, Wouter Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer Dieuwke, Isa, Liekke 

F1C 9207 Avanti F1 - Excelsior F1 aw 10:15 10:45 Lisette, Carolien Sportcentrum De Viergang, Pijnacker eigen gelegenheid 

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

▪ C1 map meenemen na de training      

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Trainingsschema zaal 

 maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof Kerkpolder 

17.30-18.30  B2-C1-E1/E2/E4   
B1/B2/C1/C2*- D1*-

E1/E3/E5 

 

18.00-19.00 A3-E3-F1/F2   D1-C2-E2/E4/E5   

18.30-19.30  A2-B1 B3-F1  B1*-B2*-C1/C2*-D1* C1-C2* 

19.00-20.00 S6-B3   A2-A3   

19.30-20.30  S3-A1   S3-A1  

20.00-21.00    S6-Ouders   

20.30-22.15  S1+S2   S1+S2  

21.00-22.00    S4-S5   
 

*Trainingsschema B1, B2, C1, C2, D1 op donderdagen  

Het trainingsschema voor B1, B2, C1, C2 en D1 op de donderdagen is als hieronder. Met de kleuren worden de locaties 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 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) 

10 februari 2016 Omar 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

17 februari 2016 Henk 2 maart 2016 Simon 16 maart 2016 (veld) Dannie 
 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

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

februari 2016 maart 2016 

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

	Gezocht: Coördinator Actie Jantje Beton
	Technische Commissie Junioren/Senioren: Wijziging samenstelling
	Een opsteker voor onze Job!
	Denise Bezemer neemt afscheid van Excelsior
	Senioren & juniorensecretariaat
	Jeugdsecretariaat
	Pinguïn en peuterprettraining
	Werving
	Digitaal wedstrijdformulier (afgekort DWF)
	Invoering E/F-jeugd + G-korfbal uitgesteld

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

	Excelsiorfeest: Winter Wonderland
	Uitslagen
	Wedstrijdverslagen
	Senioren
	Junioren
	Excelsior A1 – ODO A1 10-11

	Jeugd
	Verslag van de dagdienst
	Excelsior E1 – Weidevogels E1


	Opstellingen
	6 februari 2016

	Programma
	6 februari 2016

	Scheidsrechterschema
	Trainingsschema zaal
	Oudertraining zaal
	Trainingsschema pinguïns en peuterpret
	Activiteitenkalender

