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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 2!!! 

   

Redactiepraat 

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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

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

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

gramma). 

Senioren spelers   

Willeke Alberts   

Senioren scheidsrechters   

vacant   

Junioren A spelers   

Elke Reurings   

Junioren A scheidsrechters   

vacant   

Junioren A autorijders   

Elke Reurings   

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
  

Erik de Koning* 
Telelfoon nummers 

zie email versie 
 

Aspiranten B, C autorijders   

vacant   

Pupillen D, E, F spelers   

Thijs Arkesteijn*   

Pupillen D, E, scheidsrechters   

Anne-Linde van der Pijl   

Pupillen F scheidsrechters   

Marit Nieuwerf   

Pupillen D, E, F autorijders   

Laura Baks   

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

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

De zaal competitie is nog niet voorbij maar de eerste 

kampioenen konden dit weekend al worden gehuldigd. 

De A3 en de C1 werden zaterdag kampioen. Namens de 

gehele redactie van de Korfpraat, gefeliciteerd met die mooie prestatie! 

De A3 prijkt met een mooie foto op de voorpagina en de C1 krijgt volgende week 

met een mooie foto een plaatsje in de korfpraat.  

Volgende week kunnen ook Excelsior 6, en E1 kampioen worden. Indien zij 

daarin slagen worden ze samen met C1 om 17:00 uur voor aanvang van de 

wedstrijd van Excelsior 1 gehuldigd. Uiteraard hopen wij dat jullie er bij zijn 

om ze te feliciteren. De kampioenen worden gevraagd, in Excelsior kleiding, 

om 16:45 aanwezig te zijn. 

Uiteraard in deze korfpraat ook weer de volgende onderdelen 

 Programma 

 Opstellingen 

 Uitslagen 

Tot zaterdag! 

De redactie 

 

 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN! 

EXCELSIOR C1-MEERVOGELS C3 AANVANG: 13:00 Buitenhof 

WEIDEVOGELS E1-EXCELSIOR E1 AANVANG: 13:15 Bleiswijk 

EXCELSIOR 6-TEMPO 9  AANVANG: 15:00 Buitenhof 
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mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Frank  Dam shui ser  n ieuwe coach 

Exce ls io r  1  

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  

 

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Frank  Dam shui ser  n ieuwe coach 

Exce ls io r  1  

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 Nathan op den Kelder  

 Peter de Block Juan Zondervan 45!!! 

Coverfoto: Axel Pel 

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 

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 

Frank Damshuiser nieuwe 

coach Excelsior 1 

De kogel is door de kerk, de trainerscarrousel is gestopt met draaien. Frank Dams-

huiser is voor het seizoen 2016 – 2017 de nieuwe hoofdtrainer van CKV Excelsior. 

Samen met Robbert van Buuren zal hij leiding gaan geven aan de selectie van CKV 

Excelsior. 

Als jonge jongen begon Frank in de jeugdopleiding van Excelsior, waar hij zich wist 

op te werken tot vaste kracht in alle hoogste jeugdteams. Na de jeugd volgde de  

stap naar de selectie waar Frank zich moeiteloos op wist te werken tot vaste kracht 

in Excelsior 1. Geroemd om zijn rustige uitstraling, verdedigende kwaliteiten en al-

tijd in dienst spelend van de ploeg wist hij met Excelsior 1 menig hoogtepunt te 

bereiken. Een slepende blessure ervoor dat Frank moest stoppen met korfballen. 

Voor een clubman als Frank moet het heerlijk zijn om weer terug te keren binnen 

de zwart-witte familie. Hoe voelt dat voor Frank zelf? “Echt helemaal weg ben ik 

nooit geweest, hier en daar nog wat wedstrijden gespeeld en gezien. Maar ik kijk 

er naar uit om weer iedere week naar het bekende veld en de Buitenhof te gaan en 

de mensen die ik als speler van Excelsior al jaren ken weer te spreken.” 

Momenteel is Frank bezig aan zijn tweede seizoen als trainer/coach bij CKV VEO in 

Voorburg. Vanwege het plotselinge vertrek van Maarten Taffijn is hij voorlopig de 

hoofdtrainer van VEO 1. Frank had ook aan kunnen blijven als hoofdtrainer van VEO 

1. Wat heeft hem doen besluiten om toch terug te keren bij Excelsior? “Bij Excelsior 

staat mijn inziens momenteel een goed verdeelde groep van spelers met ervaring 

en spelers die nog mooie stappen kunnen maken. Daarbij is een groot gedeelte 

van de staf, onder andere Robbert van Buuren als trainer, al ingevuld en weet ik dat 

deze mensen erg begaan zijn met de club en de spelersgroep. Een ideaal moment 

om in te stappen en mijn ervaring in te zetten voor mijn eigen club.” 

Naast zijn ervaring als trainer bij CKV VEO heeft Frank menig jaren ervaring opge-

daan als trainer/coach binnen de CKV Excelsior. Hij was onder andere trainer/coach 

van Excelsior 3 en wist met Excelsior A1 het Nederlands Kampioenschap te berei-

ken. Een groot deel van de huidige selectie heeft hem wel eens als trainer gehad, 

het andere deel heeft zelfs enkele jaren met Frank samengespeeld. Frank ziet dit 

zeker niet als een probleem. In sommige gevallen zelfs als voordeel omdat ik van 

bepaalde personen al goed weet wat ze kunnen en wat de potentie van deze per-

sonen is.” 

Duidelijke woorden van de nieuwe leider van CKV Excelsior 1. Voorzichtig vooruit-

kijken naar het aankomende seizoen, is er al gesproken over doelstellingen en wat 

zijn de doelstellingen van de nieuwe hoofdtrainer? “Hier is zeker kort over gespro-

ken maar is natuurlijk afhankelijk van het verloop in de zaal en het verdere veldsei-

zoen. Richting het einde van het seizoen zullen we deze doelstellingen dus pas 

concreet gaan maken.” Met de terugkeer van Frank zijn alle trainersposities binnen 

de selectie van CKV Excelsior ingevuld. De Supporters Vereniging Excelsior heet 

Frank van harte welkom terug binnen onze zwart-witte familie! 

 

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

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Trainingen rond de voorjaarsvakantie 

Voor de trainingen in de komende weken (o.a. de voorjaarsvakantie) geldt: 

Op dinsdag 16 februari is er geen trainen 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. 

Behalve: op donderdag 25 februari van 19.30-20.30 uur is voor Excelsior 3 en 6 een training ingelast 

 

Overgang zaal - veld 

Het laatste speelweekeinde in de zaal is zaterdag 12 maart. De veldtrainingen beginnen dan weer op donderdag 17 maart en mogelijk 

op woensdag 16 maart. Bericht daarover volgt nog. Op zaterdag 26 maart (en op trainingsavonden) zijn er oefenwedstrijden om 

weer aan het veld te wennen, en dan start de tweede helft van de veldcompetitie op zaterdag 2 april. 

 

Enquete 

Elk jaar wordt in februari een enquête gehouden onder alle senioren en junioren over hun plannen voor volgend seizoen. Aan elk 

team werden enquêteformulieren uitgedeeld, en ingevuld weer terugverwacht. Nu vanwege het DWF van alle spelende leden het e-

mailadres geregistreerd is, zullen deze vragen per e-mail naar iedereen worden toegestuurd, en verwacht de TC de antwoorden dan 

ook per e-mail retour. 
 

Jeugdsecretariaat  

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 

13 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. 

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 

 

Pinguïn en peuterprettraining 

De eerstvolgende training is zaterdag 6 februari 2016: Kom lekker mee rennen met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje. Iedereen 

is welkom.   Aanstaande zaterdag is er een opentraining! 

De zaaltraining voor kinderen tot 7 jaar is iedere zaterdag van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de Brahmslaan/hoek Mozartlaan. 
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Secretari(pr)aten 

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  

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!!! 

 

Trainersbijeenkomst B t/m F trainers 16 februari op ‘t Veld 

Op 16 februari is er een trainingsbijeenkomst voor de B tm F trainers. Op 16 februari zijn er geen trainingen. De bijeenkomst is op 

het ’t Veld en begint om 19:00. Neem ook een trainingspak mee want mogelijk gaan wij ook buiten oefenen. Als je niet kunt dan 

moet jij je afmelden bij Linda Heemskerk. Voor koffie en thee zal gezorgd worden. 

 

Opzetten reclameborden: 

Als Excelsior 1 een thuiswedstrijd speelt in de zaalperiode dan worden de reclameborden neergezet. Onderaan het wedstrijdpro-

gramma  staan de teams die de borden moeten opzetten. Dat zijn voor komende zaterdag de E5 en de F2. Ouders van de kinderen 

van de E5 en F2: willen jullie de kinderen helpen? De reclameborden staan in het materiaalhok rechts achter de schuifdeur. Ook de 

houders zijn daar te vinden. Het gaat om ongeveer 10 borden. Deze weken worden de borden opgeruimd door Excelsior A1. 
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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 

6 februari 2016 

Klasse Nr Wedstrijd Uitslag  Strafworpen 

R2K 15232 Excelsior 3 - Merwede 3 16 25   

R3R 16215 Excelsior 4 - KVS/Maritiem 5 13 15   

A3C 11049 Excelsior A2 - GKV A1 20 13   

A5C 5634 Excelsior A3 - Weidevogels A3 8 5   

B3B 6173 Excelsior B2 - ODO B1 9 9   

C5E 11166 Excelsior C2 - ONDO C5 8 1   

D2F 8320 Excelsior D1 - Die Haghe D3 8 15   

E3F 10067 Excelsior E2 - ONDO E6 20 3 4  3 

E2J 10059 Excelsior E3 - Avanti E4 9 6 6  2 

E3S 11822 Excelsior E4 - Phoenix E4 1 14 1  3 

E3K 11021 Excelsior E5 - Fortuna/Delta Logistiek E8 0 9 5  4 

F3E 11143 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F5 5 5 5  4 

Klasse Nr Wedstrijd Uitslag   Strafworpen 

1E 12311 RWA 1 - Excelsior 1 15 15   

R1E 14605 RWA 2 - Excelsior 2 22 17   

R6J 4303 ODO 6 - Excelsior 6 7 12   

A1F 18653 Fortuna/Delta Logistiek A2 - Excelsior A1 8 10   

B1F 19975 Tempo B1 - Excelsior B1 14 5   

C4A 7068 Phoenix C2 - Excelsior C1 3 7   

F1C 9207 Avanti F1 - Excelsior F1 16 12 3  1 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Februari is de maand van (ski)vakanties en griepjes, en met de krappe bezetting van met 

name Excelsior 3 en 4, slaat dat direct gaten in de teams. Gelukkig waren er ook afgelopen 

zaterdag weer een paar sterke dames en heren die een dubbele wedstrijd speelden, Sabine, 

Merit (op het laatste moment), Okker (weer) en Sven. Dank en natuurlijk ook de reserves 

bedankt die extra back-up waren voor als iemand dat niet ging volhouden. 

Excelsior 1 ging naar Rhoon voor de belangrijke wedstrijd tegen RWA, want de competitie is 

in de poule van het eerste nog lang niet gestreden. Excelsior 1 miste Bertjan door een enkel-

blessure, en Lisanne die zich ’s ochtends ziek moest afmelden. Voor hen startten Wouter en 

Jill in de basis. In de gelijk opgaande strijd was het steeds niet duidelijk wie deze wedstrijd 

zou gaan winnen. En die winnaar kwam er uiteindelijk ook niet want de eindstand werd be-

paald op 15-15. Het lijkt dat er een klein gaatje geslagen is met de plaatsen 7 en 8, waar 

RWA en Futura nu staan. Maar in de laatste 3 competitieronden kan er nog veel gebeuren, 

en met nog lastige wedstrijden tegen eerst Valto thuis en daarna Achilles uit voor de boeg 

zal het eerste er nog heel hard voor moeten werken. Ook bovenin is de strijd nog niet gestreden; Achilles en Merwede zijn in de race 

voor het kampioenschap. 

Excelsior 2 speelde daarvoor tegen RWA 2, maar wist niet echt een vuist te maken tegen deze ploeg en verloor met 22-17. 

 

 

 

 

 

 

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 

Ook Excelsior 6 speelde een lastige uitwedstrijd, in Maasland tegen ODO 6. En al liep het spel niet altijd 

even gemakkelijk, toch werd het een duidelijke 7-12 overwinning, en daarmee zou het 6e aanstaande 

zaterdag wel eens kampioen kunnen worden. Daar is wel een overwinning of gelijkspel tegen de nummer 2, 

Tempo 9, voor nodig. Excelsior 5 was alweer vrij.  

Excelsior 4 speelde in de Buitenhof met Marlise, Mario en Sven als invallers, terwijl Christiane haar laatste wedstrijd speelde vanwege 

haar zwangerschap. Tegen KVS/Maritiem 5 werd een leuke wedstrijd, vooral in de tweede helft toen de opgelopen achterstand steeds 

meer verkleind werd. Helaas bleef de inhaalrace steken bij een 13-15 stand in het voordeel van KVS. 

Excelsior 3 speelde als laatste in de Buitenhof tegen Merwede 3. Opnieuw moest hier geïmproviseerd worden met Jasper en Renate 

op vakantie en deze week Danique die op zaterdagmiddag ziek werd. Met Merit, Sabine en Okker werd een goede 1e helft gespeeld 

tegen deze geroutineerde ploeg (10-10 bij rust) maar in de tweede helft bleek de schotkracht van de bezoekers niet meer voldoende 

te verdedigen, en werd uiteindelijk 16-25. 

Helaas zijn Excelsior 3 en 4 inmiddels ook feitelijk gedegradeerd. Doel is om het seizoen uit te spelen met nog een aantal leuke 

wedstrijden.  

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 weer thuis en ontvangt Valto uit De Lier, een ploeg waarvan uit is gewonnen, maar die zich 

nu opgewerkt heeft naar de derde plek op de ranglijst. Excelsior 3 en 4 spelen uit, en Excelsior 5 en 6 kunnen thuis goede zaken doen 

in hun beider strijd om het kampioenschap 

Willeke 
 

Junioren 

Fortuna A2 – Excelsior A1 8-10 

 Om vaster op derde plaats in de A-junioren 1e klasse F  te blijven, moest onze A1 vandaag proberen afstand te nemen van Fortuna 

A2. Onze stadgenoot uit Delft-Zuid stond met 9 punten op 3 punten afstand. Verder ligt ook ODO A1 met 11 punten op de loer voor 

deze plek. Het kampioenschap is alleen theoretisch nog te behalen met HKV/OE A1 op 5 punten voorsprong met nog 4 wedstrijden 

te spelen. 

In deze klasse zijn, zoals ik al eerder schreef, de teams zeer aan elkaar gewaagd en met name de twee Delftse teams kennen elkaar 

natuurlijk door en door (op zowel sportief als persoonlijk vlak). Beide teams waren niet compleet door blessures en ziekte (bij Excelsior 

Char en Do respectievelijk). De vakken werden daardoor iets gewijzigd met invalster Kayleigh naast Merit in de aanval en Gina naast 

Anouk in de verdediging. Na 3 minuten nam Fortuna de leiding door een mooi afstandsschot (0-1). Kayleigh, die het prima deed en 

met haar naar binnen gerichte acties veel gevaar stichtte, scoorde met een mooie korte kans 1-1. In het eerste kwartier bleven de 

teams om en om scoren waarbij Fortuna steeds aan de goede kant van de score bleef: 2-1, afstand Fortuna, 2-2 afstandsschot Anouk, 

3-2 strafworp Fortuna, 3-3 afstandsschot Merit. Toen brak er een periode aan waarbij de verdedigingen heersten in de rebound en 

er maar mondjesmaat uitgespeelde kansen waren te bewonderen. Excelsior kon als eerste deze periode van impasse doorbreken 

door een afstandsschot van Pim achter de paal (3-4) en een strafworp verdiend door Tjarko, die door Pim werd benut (3-5). 3 Minuten 

voor rust schoot Fortuna de 4-5 er in en lag de wedstrijd nog steeds open. 

Excelsior kende in de tweede helft een prima start. Kayleigh werd wat meer vrijgelaten en ging ook prima mee schieten: 4-6 van 

afstand. Het andere aanvalsvak vond de korf door bekeken spel en rustig zoekend naar uitgespeelde kansen, nu ook wat sneller: 4-

7 Pim van afstand. Maar Fortuna trok op tijd aan de rem en wist het gat te verkleinen middels een strafworp: 5-7. De rood-witten 

putten hieruit hoop en omdat de Excelsioraanval te weinig druk opbouwde en steeds meer in de rebound werd afgetroefd, stond 

het met nog een kwartier op de klok weer 7-7 (vrije bal en doorloop). Met nog een kwartier op de klok kon de wedstrijd nog alle 

kanten op. De Excelsior-verdediging kon steeds goed de angel uit de aanvalsacties van Fortuna halen en dit gaf de Excelsioraanval 

de kans om lange aanvallen te spelen. De aandacht die het trainersduo Luuk en Nikki hieraan de afgelopen weken heeft besteed, 

kwam er goed uit en het vak bleef het schot goed uitstellen totdat de juiste posities waren ingenomen. Na het missen van een 

strafworp leverde dit geduld uiteindelijk twee prima doelpunten op : 7-8 en 7-9 (halve en hele afstand, Pim). Met nog 7 minuten op 

de klok zou dit het beslissende gat kunnen zijn. Dit werd in de eerstvolgende aanval door Merit bevestigd (7-10, afstand). 5 minuten 
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voor tijd kon Fortuna door een strafworp  toch nog op 8-10 komen maar de rest van de wedstrijd werd 

door de Excelsioraanval rustig en gedisciplineerd uitgespeeld. 

Met deze mooie (uit)overwinning na twee verloren thuiswedstrijden heeft Excelsior A1 zichzelf weer hervonden en staat nu weer wat 

vaster op de 3e plek. Fortuna A2 zakt wat verder weg en het zijn nu Futura A1 (die we binnenkort in Den Haag treffen) en ODO A1 

die op 3 punten afstand volgen. Volgende week staat de kraker tegen lijstaanvoerder HKV/Ons Eibernest A1 in de Buitenhof op het 

programma (18:40 uur). De uitwedstrijd werd door een gemiste strafworp in de laatste minuut nipt met 15-14 verloren. Een mooie 

kans om voor het thuispubliek revanche te nemen en HKV/OE A1 nog een spannend competitie-einde in de strijd met IJsselvogels 

toe te brengen. Do en Char wensen we verder herstel toe! 

 

Jeugd 

Verslag van de dagdienst 

Afgelopen zaterdag was het tussen 10:00 en 12:00 lekker druk in sporthal de Buitenhof. Er zouden maar liefst 5 E/F wedstrijden 

gespeeld worden. Dit betekent voor de dagdienst het draaien van overuren. Omdat ik geruild had met Nelis was het voor mij het 

draaien van overuren. Gelukkig kwamen alle scheidsrechters fluiten zodat er precies op tijd begonnen kon worden. Om 10:00 speel-

den de E4 en E3. De E4 deed heel erg hun best (Carolien en Pauline nog bedankt voor het invallen als coaches) en kreeg ook kansen. 

Helaas wilden de ballen bij ons niet door de korf vallen. Er werd verloren. Op het andere veld speelde de E3 tegen Avanti E4. Ook dit 

was een leuke wedstrijd en de E3 wist met 9-5 te winnen. Om 11:00 zelfs 3 wedstrijden: de F2 tegen Fortuna F5, de E5 tegen Fortuna 

E8 en de E2 tegen ONDO E6. De F2 speelde een leuke wedstrijd en wist met 5-5 gelijk te spelen! De E2 heeft nog kampioenskansen. 

ONDO E6 was vandaag duidelijk een maatje te klein voor jullie: een dikke 20-3 overwinning. Aanstaande zaterdag spelen jullie de 

belangrijke wedstrijd tegen Die Haghe E3. Deze ploeg heeft nu 1 punt meer als jullie maar bij winst staan jullie bovenaan! Succes! De 

E5 speelde ook een leuke wedstrijd maar ook hier wilden de ballen niet door de korf. De volgende keer gaan jullie gewoon weer 

winnen. 

Na al dat mono geweld volgde een wedstrijd van de C2 tegen ONDO C5. De C2 is ook in de race voor het kampioenschap. Vandaag 

wisten jullie te winnen met 8-1. Als jullie de komende twee wedstrijden winnen dan zijn jullie kampioen! Veel succes de komende 

weken! Door de open dagen op middelbare scholen speelde de D1 pas om 13:00 (na de C2). De D1 speelde een goede wedstrijd 

waarin wij bij konden blijven bij Die Haghe. Tot 7-9 was niet duidelijk wie zou gaan winnen. Een eindspurt van Die Haghe bracht hun 

de overwinning. Na de D1 speelde de B2, ook al een kampioenskandidaat! De B2 speelde tegen ODO B1. De B2 ging sterk van start 

en wist door snel spel een voorsprong van 3 doelpunten te nemen. In de tweede helft haperde de doelpuntenmachine. Op slag van 

tijd stond het 9-9. En Excelsior kreeg een strafworp: helaas werd deze gemist en bleef het 9-9. In jullie afdeling is het bovenin zeer 

spannend. Nog 5 ploegen kunnen kampioen worden! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Valto B2; een ploeg die onderaan staat 

maar kijk uit voor onderschatting! De F1/B1/C1 speelden uit. De F1 heeft hun best gedaan en verloren met 16-12. Van de B1 heb ik 

niets meegekregen. Ik zag alleen de uitslag 14-5 verloren. De C1 speelde tegen Phoenix C2. De C1 staat duidelijk aan kop in de 

afdeling en de Phoenix C2 stond op de tweede plaats. De C1 wist te winnen met 3-7. Omdat Dijkvogels C2 later op de dag verloor, 

zijn jullie al kampioen. Maar het is natuurlijk leuker om aanstaande zaterdag in de Buitenhof te winnen van Meervogels C3. Na de 

wedstrijd zullen jullie gehuldigd worden. De jeugdcommissie feliciteert ook de A3 met het behalen van het kampioenschap! 
 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  25 10 

Wedstrijden 

 
Opstellingen 

13 februari 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Wouter C.,   

Annelinde 

Joris 

4 
Annelinde, Rachelle, Marlise, Lisette E. 

Bob, Joris, Erik V., Frank 

Renate, Marilyn 

Erik de K. 

5 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Loes 

Erik K., Mario, Micke, Robert, Theo 

 

6 
Leonie, Lynn, Roxanne, Loes 

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

Linda (A3)  

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

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Hanna, Jikke, Marloes, Afwezig: Cynthia, Maaike 

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, Timon, Jop, Timo 

 

Tjarko (A1) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Lonneke, Indi 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Geblesseerd: Wouter  

Denise, Femke (A3) 

Sydney (C1) 

B3 
Fleur, Robin, Stefanie, Özlem  

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

 

C1 
Dieuwke, Lindsey, Lucía, Liekke, Isa 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Sydney 

 

C2 
Iris, Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine  

Luuk, Thom, Paul, Mark 

Isa (C1) 

Joshua (C1) 

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Wouter, Roy 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas 

 

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 

13 februari 2016 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 13-02-2016 R4R 17477 Twist 3 - Blauw Wit (K) 2 15:15 Inkoop Micke Vrolijk Westwijk, Westwijk 2 Twist 

za. 13-02-2016 DHKD 21682 ONDO (G) D1 - TOP/Quoratio D1 10:50 Inkoop Erik de Koning De Hoekstee, Veld 1 

za. 13-02-2016 3J 13328 DVS '69 1 - VIOS (W) 1 16:50 KNKV Jos van Velzen De Ridderhal, DVS '69 

za. 13-02-2016 A1F 18658 Futura A1 - Avanti (P) A2 13:05 KNKV Wouter le Comte Zuidhaghe Den Haag, Veld 1 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

1E 12505 Excelsior 1 - Valto 1 16:15 17:25 Denise M. Baart 9.30 - 15.00 ?? (regelt Lisanne) 

R1E 14858 Excelsior 2 - Valto 2 15:15 16:15 Robbert R. Peters 15.00 - 17.00  Pim Swinkels 

R6K 4677 Excelsior 5 - Tempo 10 18:45 19:50   Bob vd Leeden 17.00  - 19.00  Robert Plomp 

R6J 4958 Excelsior 6 - Tempo 9 14:00 15:00 Willeke Piet Ekelmans 19.00 - 21.00  Rob Muller 

A1F 18666 Excelsior A1 - HKV/Ons Eibernest A1 17:30 18:40 Luuk, Nikki R. Pardoen   

B1F 19992 Excelsior B1 - KVS/Maritiem B2 13:15 14:00 Vito, Jill scheidsrechter Excelsior?   

C4A 7245 Excelsior C1 - De Meervogels C3 12:15 13:00 Sander, Wouter Omar van Bunnik   

C5E 11172 Excelsior C2 - DES C3 11:15 12:00 Merit, Fabian Leanne Ruitenbeek   

E3K 11022 Excelsior E5 - Valto E7 10:30 11:00 Kayleigh, Jop Noa Jorritsma   

F1C 9027 Excelsior F1 - Dubbel Zes F1 10:30 11:00 Lisette, Carolien Marieke Zelisse   

F3E 8730 Excelsior F2 - ODO F3 10:30 11:00 Charlotte, Maarten Anne Advocaat   

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

R2K 15274 Maassluis 3 - Excelsior 3 16:00 17:35 ? Sporthal Olympia, Maassluis regelt Marilyn 

R3R 16283 ODO 3 - Excelsior 4 12:45 14:00   Sporthal De Hofstede, Maasland Bob, Erik v.d. V., Rachelle? 

A3C 5582 VEO A2 - Excelsior A2 13:30 15:00 Ryan, Job Sporthal Essesteyn, Voorburg Hanna, Koen, Jikke 

A5C 5755 Avanti A5 - Excelsior A3 aw 10:15 11:00 Wesley, Erik, Nathan Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

B3B 6468 Valto B2 - Excelsior B2 14:15 15:15 Shera, Danique Vreeloohal, De Lier Indi, Lonneke, Arjan 

B5D 6685 Valto B3 - Excelsior B3 13:15 14:15 Mario, Stefan Vreeloohal, De Lier Daan, Robin, Özlem 

D2F 7815 Dijkvogels D2 - Excelsior D1 11:40 12:40 Nynke, Dominique Sporthal Maasdijk, Maasdijk Romy, Ryanne, Joran 

E2A1 11656 Weidevogels E1 - Excelsior E1 12:15 13:15 Okker, Jazz Sporthal Rijneveen, Bleiswijk Annelin, Christina, Thijs 

▪ Sporthal open van 9:30 tot 20:30; het restaurant heeft andere openingstijden A1 reclameborden opruimen  
▪ E3 map meenemen na de training  E5 en F2 reclameborden opzetten  Team van de week C1 aanwezig 16:45, wedstrijd 17:25 

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 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 

13 februari 5 maart 

 12 maart 
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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

