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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 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen 

gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. Afbellen op 

zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het 

programma). 

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 

Tel.nummers in 

emailversie 
 

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. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

Op deze regenachtige Valentijsdag weer een Korf-

praat, met veel liefde voor Excelsior EN met op de voor-

kant de nieuwe kampioenen! 

 

 

Gefeliciteerd C1 en E1, super goed gedaan!!! 

 

 

Van de E1 kunt u hier het ooggetuigenverslag lezen van de zinderende kampi-

oenswedstrijd. 

Verder in deze Korfpraat de uitslagen van afgelopen week, en de wedstrijden die 

de 20
e
 nog worden gespeeld….  

Let ook op de wijzigingen in de trainingen deze week, want hoeveel je ook van 

korfbal houdt, voor een dichte sporthal staan vindt niemand leuk….. 

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Leon Posthumus  ve rru i l t  Ex ce ls io r  

voor  Ref leks  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter s  

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 

Coverfoto: Cristhian Almeida-Rivera 

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, Pieter, 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 

Leon Posthumus verruilt 

Excelsior voor Refleks  

Leon Posthumus verlaat Excelsior aan het eind van het seizoen. Na zijn terugkeer 

bij Excelsior is hij achtereenvolgens actief geweest als coach van Excelsior 2, Excel-

sior 1 en de laatste twee seizoenen als assistent-coach van Excelsior 1.  

Leon zal komend seizoen verantwoordelijk zijn als hoofdcoach bij Refleks. Sup-

porters Vereniging Excelsior wenst Leon veel succes bij zijn nieuwe avontuur en 

hopen hem natuurlijk nog vaak te zien in Sporthal de Buitenhof en op 't Veld. 
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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 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 trai-

ning. 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 mo-

gelijk 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. 
 

Enquête 

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  

Kampioenen 

Afgelopen zaterdag speelden zowel de E1 als de C1 hun kampioenswedstrijd. Beide teams wisten een dikke overwinning te boeken 

en zijn dus kampioen!  

 

C1 en E1 van 

harte gefeliciteerd 

met het kampioenschap!! 
 

De medailles voor de E1 kunnen pas besteld worden als je feitelijk kampioen bent. De medailles zijn besteld en zullen deze week 

per post worden bezorgd. 
 

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

ters 

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.  
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Secretari(pr)aten 

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. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

13 februari 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

1E 12505 Excelsior 1 - Valto 1 22 21   

R1E 14858 Excelsior 2 - Valto 2 20 23   

R6K 4677 Excelsior 5 - Tempo 10 12 10   

R6J 4958 Excelsior 6 - Tempo 9 10 15   

A1F 18666 Excelsior A1 - HKV/Ons Eibernest A1 11 15   

B1F 19992 Excelsior B1 - KVS/Maritiem B2 15 7   

C4A 7245 Excelsior C1 - De Meervogels C3 4 0   

C5E 11172 Excelsior C2 - DES C3 6 1   

E3K 11022 Excelsior E5 - Valto E7 4 4 3 3 

F1C 9027 Excelsior F1 - Dubbel Zes F1 17 12 1 4 

F3E 8730 Excelsior F2 - ODO F3 5 6 4 3 

klasse nr wedstrijd       

R2K 15274 Maassluis 3 - Excelsior 3 18 16   

R3R 16283 ODO 3 - Excelsior 4 17 17   

A3C 5582 VEO A2 - Excelsior A2 7 16   

A5C 5755 Avanti A5 - Excelsior A3     niet gespeeld 

B3B 6468 Valto B2 - Excelsior B2 7 12   

B5D 6685 Valto B3 - Excelsior B3 10 0   

D2F 7815 Dijkvogels D2 - Excelsior D1 9 3   

E2A1 11656 Weidevogels E1 - Excelsior E1 5 6 6 3 

E3F 10151 Die Haghe E3 - Excelsior E2 8 3 4 2 

E2J 10166 DKC E1 - Excelsior E3 4 10 ? ? 

E3S 11821 Dijkvogels E3 - Excelsior E4 5 2 3 3 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelde Excelsior 1 de superbelangrijke wedstrijd tegen Valto 1 uit De 

Lier. Winst of verlies zou heel veel uitmaken op de stand van de ranglijst. Terwijl Lisanne 

net hersteld was ontbrak nu Sander vanwege griep, maar Omar verving hem uitstekend. Na 

een achterstand in het begin van de wedstrijd bracht het eerste door in heel hoog tempo 

gespeelde aanvallen bij rust een 13-9 voorsprong op het scorebord. In het begin van de 

tweede helft kwam Valto nog sterk terug (14-14) maar Excelsior hield het tempo hoog en 

liep uit naar een 21-18 voorsprong vlak voor tijd. Het werd nog heel spannend toen ook 

Valto bleef meescoren maar gelukkig kwam bij 22-21 het eindsignaal. Grote opluchting, 

want door deze en de andere uitslagen in de poule heeft Excelsior 1 zich definitief veilig 

gespeeld, en kan het in de laatste 2 wedstrijden – na nu 2 vrije weekeinden – tegen koplo-

per Achilles en hekkensluiter Futura vrijuit spelen en proberen in elk geval de huidige vier-

de plaats vast te houden. 

Excelsior 2 speelde voorafgaand aan het eerste tegen Valto 2, maar hier is de druk helemaal van de ketel en voor de tweede week 

op rij verloor het 2
e
, met 20-23. Daarmee behoudt het overigens nog steeds de tweede plaats, al is dat inmiddels 10 punten achter 

Oranje Wit 2. 

 

 

 

 

 

 

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 ontving als eerste seniorenteam de nummer 2 uit de poule, het geroutineerde Tempo 9, en 

zou bij winst al kampioen kunnen zijn. Maar dit bleek een hele lastige tegenstander, die het spel van het 6
e
 

goed wist te ontregelen, en er uiteindelijk ook met de winst vandoor ging. Het werd 10-15. Er is nog niets verloren want er komen 

nog 2 wedstrijden waarin het al dan niet gedeelde kampioenschap kan worden behaald. 

Als laatste in de Buitenhof speelde Excelsior 5 tegen Tempo 10. In deze wedstrijd – door allerlei vertraging eerder op de middag 

behoorlijk laat begonnen (te laat?) – werd er ook veel gepraat. Maar het 5
e
 wist de wedstrijd met 12-10 toch te winnen. 

De uitwedstrijden deze week waren voor Excelsior 3 en 4. Bij de wedstrijd van Excelsior 4 in Maasland tegen ODO 3 vielen deze 

week Frank, Erik en Lisette in, plus Marilyn en Renate, die beiden een extra halve wedstrijd voor hun rekening namen. Het werd een 

leuke wedstrijd, met hier en daar wat gemiste kansen, maar al met al was de eindstand een verdienstelijke 17-17.  

Aan het eind van de middag speelde Excelsior 3 nog uit tegen Maassluis 3, en zoals vaker dit seizoen was het wel bijna maar toch 

net niet. Maassluis won met 18-16. 

De komende 2 weken zijn er maar heel weinig wedstrijden: eerst gaat Excelsior 5 aanstaande zaterdag naar De Lier om te proberen 

de koppositie van Valto 6 over te nemen. Excelsior 3 en 6 spelen op 27 februari uitwedstrijden, tegen respectievelijk Merwede 3 en 

De Meervogels 6. 
 

Junioren 

Excelsior A1 – HKV/OE A1 

Deze week stond er weer een late wedstrijd voor de A1 op het schema. Voor deze topper tegen lijstaanvoerder HKV/OE A1 had de 

competitieplanner als voorprogramma Excelsior 1 – Valto 1 op de rol gezet. Een prachtige opmaat die door Excelsior 1 op hele 

mooie wijze nipt werd gewonnen en hierdoor behoud in de Eerste Klasse veilig stelde. Deze mijlpaal moest natuurlijk door de 

zwart-witte aanhang direct gevierd worden en voor de A1 bleef alleen het vaste publiek en een groot contingent Eibersupporters 

achter op de tribune. Do was weer redelijk hersteld van de griep, hoewel ze tijdens de wedstrijd toch nog even naar de zijlaan 

moest. Hoewel Excelsior A1 realistisch gezien geen kans meer had om 1
e
 te worden in deze poule, zou het toch mooi zijn om het 

de lijstaanvoerder moeilijk te maken en de 3
e
 positie in de poule te handhaven. 

Of het nu kwam doordat uw statistica nog onder invloed van de zojuist ontdekte zwaartekrachtgolven verkeerde, of met haar ge-

dachten al bij Valentijn zat, we zullen het niet weten, feit is wel dat de (ruimte)tijdnotaties ontbraken en er in dit verslag geen tijdlijn 

(behalve rust en einde) zal worden vermeld. HKV/OE startte zuiver met 0-1 van afstand. Door onreglementair ingrijpen van de 

HKV/OE verdediging kon Mart vanaf de stip gelijktrekken (1-1). Excelsior nam direct de voorsprong door een korte kans/halve 

doorloop van Anouk (2-1). Ook de Excelsior verdediging moest regelmatig bijremmen en uit een van de vrije ballen scoorde 

HKV/OE 2-2. Daarna was het door goed combineren en een zuiver schietende Maarten dat Excelsior op een 4-2 voorsprong kwam. 

Weer hanteerde Excelsior de noodrem en HKV/OE kon uit een strafworp op 4-3 komen. Het tweede Excelsior aanvalsvak liet zich 

door de HKV/OE verdediging te veel naar buiten drukken en moest van te ver schieten. Tjarko stond zijn mannetje onder de paal, 

Gina hield het tempo in het vak, maar de afvallende ballen naar voren waren vaak de buit van de Eibers. Uiteindelijk kon een mooie 

combinatie tussen Pim en Anouk door de laatste fraai worden afgerond en was er weer een gat van twee: 5-3. Het gat werd zelfs 

drie door een mooi afstandsschot van Merit: 6-3. De reboundduels onder de paal tussen Mart en zijn tegenstander werden steeds 

heftiger en ook de Haagse dames in dat vak zetten een tandje bij. De scheidsrechter begon de grip op de wedstrijd helaas te ver-

liezen en had toen veel resoluter moeten optreden (niet in de laatste plaats tegen de coach van HKV/OE). Toch kreeg Excelsior nog 

een strafworp en Mart faalde niet: 7-3. De HKV/OE spelers gooiden na de wissel nu ook in de aanval het fysiek in de strijd en Excel-

sior liet zich te makkelijk overhalen om hierin mee te gaan. Zoals we eerder dit seizoen al zagen leidt dit zelden tot het gewenste 

resultaat en HKV/OE kon via een vrije bal en strafworp terugkomen tot 7-5. 

Na de rust stoomde HKV/OE door en via een onachtzaamheid onder de paal en zwak voorverdedigen kon uit een korte kans onder 

de paal en een doorloop worden gescoord: 7-7 . Excelsior probeerde zich te herpakken door in de aanval langer te combineren en 

de betere kansen te nemen. Via Anouk 8-7 (afstandschot) leek dit te lukken, maar HKV/OE, die eigenlijk verre van zuiver schoten, 

werd te eenvoudig een doorloop toegestaan: 8-8. Maarten paste hetzelfde trucje toe en scoorde op dezelfde wijze 9-8. HKV/OE 
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Wedstrijden 

werd van afstand nu ook steeds zuiverder 9-9 (afstand). Direct gevolgd door een korte kans achter de 

paal en afstand: 9-10 en 9-11. Via een strafworp (Mart) kon Excelsior nog even aanhaken tot 10-11 maar 

daarna liet men de wedstrijd lopen: 10-12 tot 10-14 . Het spel was inmiddels zodanig verhard en de scheids-

rechter liet teveel doorgaan, dat Excelsior – met een bijna herstelde ziekenboeg (Do werd toch nog korte tijd vervangen door 

Kayleigh) – verstandig koos voor het heelhuids bereiken van de eindstreep. 

Topscorer van de dag Maarten maakte van afstand nog wel de 11-14, maar het slotakkoord was voor de aanstaande kampioen: 11-

15 (afstandschot). Zij kunnen dit over twee weken mooi in eigen hal binnenhalen. Voor Excelsior nu ook twee weken rust om, ein-

delijk, de laatste blessures en ziektes achter ons te laten. Over twee weken moet dan de derde plaats worden verdedigd in Den 

Haag tegen Futura A1 dat 1 punt onder onze A1 staat. IJsselvogels en HKV/OE zijn inmiddels uit beeld verdwenen: resp. 4 en 7 

punten meer. Wie op zaterdag 5 maart om 13:05 uur een interessante wedstrijd wil zien om de 3
e
 plaats: Sporthal Zuidhaghe, de 

sporthal waar de A1 het zaalseizoen zeer goed begon door zich te plaatsen voor de finale van de Haagsche Korfbaldagen. Veel 

succes!! 

Pieter 
 

Jeugd 

Dagdienst/ trainersapp 

Vanuit de trainersapp: 

 F1 met 20-17 gewonnen. Van heel goed naar niet zo goed, maar uiteindelijk geknokt en gewonnen! 

 E4 heeft na een hele goede wedstrijd verloren met 5-2. Verdedigend zaten ze er overal bij en aanvallend was leuk om te zien Trot-

se coaches hier! 

 E3 speelde heel goed, mooie aanvallen met doorlopen met en zonder bal, veel onderscheppingen. Verdedigend goed voor verde-

digd en anders laag gebleven. Met overmacht gewonnen van DKC. De groei van de E3 is leuk. 

 De E2 speelde tegen Die Haghe E3. Het eerste deel van de wedstrijd ging de wedstrijd gelijk op. Na rust was Die Haghe iets beter 

en helaas werd verloren met 8-3. Maar E2 toch goed gespeeld! 

De overige teams hebben geen verslag ingestuurd op de app. Maar wel een samenvatting hierbij. De B1 heeft heel belangrijke 

punten behaald in de strijd tegen degradatie. KVS B2 werd met maar liefst 15-7 teruggestuurd naar Scheveningen. Jullie knokten 

vooral in de 2
e
 helft voor iedere bal. De B2 ging met invalcoaches Linda en Lucienne op weg naar Valto B2. De B2 heeft een kampi-

oenschap niet meer in eigen hand maar staat slechts 1 punt verwijderd van de koplopers ODO en Velocitas. De B2 heeft vandaag 

heel veel geschoten. Hier was van de week op getraind. Het werd een 7-12 overwinning. De B3 ging op de fiets naar De Lier. Helaas 

werd er verloren. Alle invallers bedankt voor het meespelen. De C2 is op kampioenskoers. Vandaag stond de derby tegen DES C3 

op het programma. Ook deze wedstrijd werd winnend afgesloten: 6-1. De C2 heeft nu 13 wedstrijden gespeeld en staat bovenaan. 

Dit betekent dat de C2 in de laatste wedstrijd kampioen kan worden bij een gelijkspel of overwinning. De C2-ers zullen hier overi-

gens wel 4 weken op moeten wachten… Op 12 maart is pas jullie volgende en dus laatste wedstrijd! Succes daarmee. De D1 heeft 

verloren met 9-3 maar zal ongetwijfeld hun best gedaan hebben. Van de F2 en E5 heb ik helaas geen uitslagen. Ik ga ervan uit dat 

jullie hebben gewonnen! 
 

Weidevogels E1 – Excelsior E1 

Twee weken speelde E1 de opmaatwedstrijd naar het kampioenschap. In de Buitenhof werd met overtuiging gewonnen van Weide-

vogels, wat E1 op twee punten na van het kampioenschap bracht. Nog een wedstrijd winnen en de snoepzakjes kunnen in ont-

vangst genomen worden. Het lot (=competitieschema) bepaalde dat E1 dit afgelopen zaterdag tegen opnieuw Weidevogels mocht 

gaan proberen. Geen makkelijke opgave, want na een onzeker begin in de eerste wedstrijd tegen E1 ontpopte Weidevogels zich als 

een tegenstander van formaat. De voorspelling was dan ook dat Weidevogels er vanaf het eerste fluitsignaal vol voor zou gaan en 

geen cadeautjes aan E1 zou weggeven, want ook Weidevogels is een kampioenskandidaat. Dit beloofde dus een wedstrijd vol met 

vuurwerk te worden. En dat werd het ook. 
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Wedstrijden 

Kampioenen!!! 

13 Februari 2016 was niet alleen de dag dat E1 kampioen kon worden, het was ook de dag dat Demi 

haar nuller-leven achter zich liet en toetrad tot het tienerleven! Hoe mooi zou het zijn als haar team en 

coaches haar het kampioenschap als cadeau konden aanbieden!? In ieder geval een extra motivatie om er alles voor te geven. 

Omdat Jazz vanwege haar eigen wedstrijd er helaas niet bij kon zijn, werd E1 gecoacht door Okker en gelegenheidscoach Dik. De-

mi, Annelin, Julia en David mochten de eerste 20 minuten volmaken, waarbij de laatste twee in de tweede helft plaats zouden ma-

ken voor Cristina en Thijs. Zoals voorspeld, ging Weidevogels als een krachtpatser van start. Ze deden er alles aan om E1 niet in de 

wedstrijd te laten komen en in de eerste paar minuten leek dat te gaan lukken. E1 had zichtbaar moeite om een antwoord op het 

spel van Weidevogels te vinden en de meeste kansen waren dan ook voor Weidevogels. Weidevogels dwong in de 5e minuut een 

strafworp af, maar gelukkig faalde Weidevogels in de afronding: de strafworp en een aantal andere kansen werden allen gemist. 

Het leek er zelfs op dat de E1 de score zou openen, want Demi zette in de 8e minuut een fraaie doorloop op, maar dat verjaardags-

cadeautje was haar niet gegund. In dezelfde minuut nog lukte het Weidevogels wel om goed af te ronden en na een doorloop 

stond het 1-0. Dit was tevens de stand bij aanvang van de eerste kleine drinkpauze en het moet gezegd worden dat deze stand een 

juiste afspiegeling was van het wedstrijdverloop. Beide teams waren zeer aan elkaar gewaagd, waarbij Weidevogels net iets meer 

kansen wist te forceren. 

De hydratatie moet E1 goed hebben gedaan, want in het tweede kwart werd het spel almaar beter. Met name de verdediging werd 

een stuk compacter en solider. En ook de aanvallen begonnen beter te lopen. De gemiste kans van Annelin in de 14e minuut, de 

daaropvolgende rebound van David én de bal in het mandje was hier het bewijs van: 1-1. Een minuutje later nam Weidevogels 

weer de voorsprong door de 2-1 te maken, maar lang konden ze er niet van genieten. In de 16e minuut miste Annelin een korte 

kans, ving haar eigen bal af en scoorde alsnog de 2-2. Even later hadden David en Julia een mooie combinatie, waarbij Julia als 

aangeef fungeerde en daarmee David in stelling bracht om de 2-3 te scoren. Het prachtige afstandsschot van David, dat de 2-4 in 

de 18e minuut op het scorebord zette, en de net gemiste kans van Annelin in de 20e minuut maakte duidelijk dat E1 zich flink had 

herpakt in het tweede deel van de eerste helft. Met een kleine voorsprong ging E1 de rust in, maar op de tribune begon de nodige 

nervositeit uit te breken, want de E1-aanhangers voelden dat de wedstrijd nog lang niet gespeeld was en de Weidevogels-

supporters zagen nog voldoende kansen voor een overwinning. 

De 2-5 van de net ingebrachte Thijs in de 21e minuut leek het rumoer op de tribune te verstommen, want dit bracht E1 op een 

duidelijke overwinningskoers. Weidevogels liet het er niet bij zitten en forceerde steeds meer kansen. Daarbij werd er veelvuldig 

gelopen door een Weidevogels-heer en ook snijden werd onderdeel van hun strategie, echter de scheidsrechter verzuimde daar-

voor te fluiten. Het rumoer op de E1-tribune zwol weer op, helemaal na de 3-5 van Weidevogels in de 26e minuut (overigens ver-

der een prima doelpunt). Wat nog opviel in deze fase van de wedstrijd – en in eerdere wedstrijden – is dat Annelin een fantastische 

rebounder is. Daarmee speelt ze een sleutelrol in het houden van balbezit, wat weer leidt tot het kunnen opzetten van meerdere 

aanvallen. 

Nog tien minuten te gaan en nog steeds twee cadeaus te ver-

geven. Het eerste cadeau gaf ze zichzelf: in de 31e minuut 

scoorde de jarige Demi de 3-6! Dat even later de 4-6 viel, deed 

daar niets aan vanaf. Na een gemiste kans van Cristina en een 

doelpunt van Annelin dat werd afgekeurd als verdedigd begon 

Weidevogels aan een slotoffensief. Weidevogels voerde het 

tempo een paar standjes hoger op en E1 had zichtbaar moeite 

om dit bij te benen. Maar Weidevogels voerde ook het lopen en 

snijden steeds meer op, waardoor de E1-tribune en de coaches 

de scheids steeds meer van “goedbedoelde aanwijzingen” gin-

gen voorzien (“HEE SCHEIDS, DAT IS LOPEN, DAT ZIE JE TOCH 

WEL!”). Kortom, de laatste paar minuten was het erg gezellig :) 

De 5-6, na een overduidelijke loopactie van Weidevogels in de 

37e minuut, droeg daar flink aan bij. 
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Wedstrijden 

3 Minuten na de 5-6 klonk het eindsignaal en ontlaadde E1, zowel spelers als coaches en kader. Dit kon 

met recht een kampioenswedstrijd genoemd worden, E1 op het scherpst van de snede en winnen van een 

formidabele tegenstander. Een zo harkte Demi haar en voor de gehele E1 én Excelsior het tweede cadeau binnen: het kampioen-

schap! 

Een paar uur later volgde de huldiging in onze sporthal de Buitenhof. Spelers uitzinnig, coaches verrukt en het lijkt wel of coach 

Okker op de foto en traantje moet wegpinken. Awww ;) 

Supergoed gedaan, E1! Nog twee wedstrijden te gaan in de zaalcompetitie. Nu zijn jullie nog potentieel gedeelde kampioen, maar 

als jullie nog 1 punt weten te halen in de komende twee wedstrijden, dan is het kampioenschap echt alleen voor jullie. Ik zeg: 

waarom niet? 
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Wedstrijden 

 
Opstellingen 

20 februari 2016 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij   

4 vrij  

5 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Loes 

Erik K., Mario, Micke, Robert, Theo 

 

6 vrij  

A1 vrij  

A2 wedstrijd wordt verplaatst  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 
Geeske, Lonneke, Indi, Daniëlle 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Wouter 

 

B3 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

D1 
Eva, Inger, Romy, Ryanne Afwezig : Mirre  

Joran, Wouter, Roy Invallen : Thijs/David (E1) 

 

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Programma 

20 februari 2016 

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

R6K 4149 Valto 6 - Excelsior 5 13:15 14:30   Vreeloohal, De Lier Erik, Robert, Micke 

A3C 11042 GKV A1 - Excelsior A2 wedstrijd wordt verplaatst, waarschijnlijk naar 19 maart 

B3B 6501 Avanti B3 - Excelsior B2 aw 13:00 13:30 Shera, Danique Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

D2F 8175 HKV/Ons Eibernest D3 - Excelsior D1 10:00 11:00 Nynke, Dominique HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag Roy, Wouter, Eva 

▪ B2, D1: map meenemen na de training 

     

Scheidsrechters 

De komende twee weken zijn er vooralsnog geen wedstrijden aangewezen waar scheidsrechters van Excelsior nodig zijn. Pas op 5 maart staan er weer enkele wed-

strijden op de rol. Deze zullen t.z.t. in de Korfpraat worden aangekondigd. 
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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 aangege-

ven. 

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 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) 

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

24 februari 2016 voorjaarsvakantie 9 maart 2016 Uitgedaagd door het 6
e
!!!   

 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

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

maart 2016 

5 maart 

12 maart 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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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