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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 Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

   

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 
Voor telefoonnumers 

zie e-mail versie 
 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
  

Linda Heemskerk*   

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. 

 

Deze week een volle Korfpraat met veel informatie 

over het aankomende veld seizoen en zoals altijd een 

paar mooie wedstrijdverslag.  

- Uitslagen 5 maart 

- Opstellingen 12 maart 

- Programma 12 maart 

- Programma 19 maart (DKC toernooi) 

- Programma 23, 26 en 29 maart 

- Paasfeest voor pupillen en pinguïns 

- Wedstrijdverslagen 

Veel leesplezier! 

De redactie 

 

 

 

 

 

Kampioenswedstrijden 

EXCELSIOR B2-DIJKVOGELS B2 

AANVANG: 13:00 Buitenhof 

& 

EXCELSIOR C2-AVANTI C5 

AANVANG: 14:00 Buitenhof 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Vooru i tb l ik :  Exce ls io r  Ouders  –  

Exce ls io r  6  

▪ Uit re ik ing  p r i j zen  “Meest  

Waardevo l le  …”  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

Train ing  

▪ Tra in ingsschema  zaa l  

▪ Oudert ra in ing  zaa l  

▪ Tra in ingsschema  pingu ïns  en  

peuterpret  

▪ Tra in ingst i jden  ve ld  vanaf  21  maart  

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 Juan Zondervan 

 Nathan op den Kelder Peter de Block 

Coverfoto: Daan de Jong 

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, Juan, Gerrie, Reinier 

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 

Vooruitblik: Excelsior Ouders –  

Excelsior 6 

 

Excelsior Ouders – Excelsior 6 

woensdag 9 maart 20:00-21:00 

Sporthal de Buitenhof 
 

Uitreiking prijzen “Meest Waardevolle …”  

Het is alweer een tijdje geleden maar in de aanloop naar de nieuwjaarsreceptie 

kon er gestemd worden voor “De Meest Waardevolle Speler, Speelster, Coach en 

Scheidsrechter van 2015”. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zelf konden de aanwezi-

gen nogmaals stemmen maar dan op de mensen die de uiteindelijke shortlist 

hadden gehaald. Hieronder nogmaals de uitslag. 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft onze voorzitter al de oorkondes uitgereikt aan 

de winnaars die daar aanwezig waren. Inmiddels zijn de bestelde prijzen binnen 

(deze waren helaas niet op tijd geleverd) deze zullen in de rust van de wedstrijd van 

het 1e aankomende zaterdag worden uitgereikt. Wij verzoeken alle winnaars om 

hierbij aanwezig te zijn om de prijs in ontvangst te nemen. Daarnaast hopen wij dat 

er zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn om de winnaars een welverdiend 

applaus te geven en om voor de laatste keer dit zaalseizoen het 1e aan te moedigen 

naar een overwinning.  

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  

Overgang zaal – veld en overgang naar de nieuwe veldafmetingen 

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

maart, en op woensdag 16 maart voor Excelsior 4 en 5 veld (let op: de teamnummering is dan weer anders dan in de zaal!!!). Op dit 

moment is de renovatie van de kunstgras velden op Biesland in uitvoering; het zou kunnen zijn dat die werkzaamheden op 17 maart 

nog niet helemaal afgerond zijn, en dat er daardoor niet – zoals gewoonlijk op donderdag - op onze beide velden tegelijk getraind 

kan worden. Daarom gaan de teams die nu op woensdag in de zaal trainen, ook in de eerste week op het veld, eenmalig, op woensdag 

16 maart trainen. Kijk voor de desbetreffende teams en de tijden in het afzonderlijke schema. 

De renovatie van de velden houdt ook in dat de veldafmetingen van de kunstgrasvelden voor de senioren-, junioren- en aspiranten-

wedstrijden ook op Biesland van 60x30 meter naar 40x20 meter gaan. Iets wat veel spelers zeker toejuichen. 

Zaterdag 19 maart is vrij en op zaterdag 26 maart (en op enkele trainingsavonden) zijn er (onderlinge) oefenwedstrijden gepland om 

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

De speelweekeinden van de 2e helft veldcompetitie zijn dan 2, 9, 16 en 23 april, 7, 21 en 28 mei.  

30 april (= meivakantie) en 14 mei (= Pinksteren) zijn vrij. 
 

Enquête 

De enquêteformulieren zijn inmiddels gemaild naar iedereen, en er zijn al aardig wat antwoorden terug ontvangen. Maar nog steeds 

– ondanks de reminder - lang niet van iedereen, dus het dringende verzoek aan eenieder die dat nog niet heeft gedaan, om deze 

enquête op korte termijn terug te sturen. 
 

Jeugdsecretariaat  

Afmelden en invallen 

Kijk altijd goed of jouw naam ook niet wordt vermeld bij een ander team in het clubblad! Komende twee weken moet je afbellen bij 

Linda Heemskerk als je in de B of C speelt. 
 

Trainingen vanaf 7 maart 

In de weken vanaf maandag 7 maart tot en met zaterdag 12 maart wordt er nog binnen in de zaal getraind op de bekende tijdstippen. 

Vanaf woensdag 16 maart wordt er weer buiten getraind. Omdat de bovenlaag van het hoofdveld wordt vervangen, kan het zijn dat 

dit veld op 16 maart nog niet gebruikt kan worden. Daarom starten de eerste veldtrainingen eenmalig op woensdag 16 maart voor 

B3, C2, D1, E2, E3, E4, E5, E6 en F1 (tijdstippen zie schema hieronder). De B1, B2, C1, E1 hebben hun eerste veldtraining op 

donderdag 17 maart (tijdstippen zie schema hieronder). Vanaf maandag 21 maart zal weer door ieder team op dinsdag en don-

derdag worden getraind (behalve de F2). Tijden zijn verderop opgenomen. 

De peuters/pinguïns trainen nog in de zaal op de zaterdag 12 maart. De eerste veldtraining is voor jullie op zaterdag 19 maart. 
 

Oefenwedstrijden veld B t/m F 

Op zaterdag 19 maart doen alle B t/m F teams van Excelsior mee aan het DKC toernooi op Biesland. Het toernooi duurt van 9:30-

14:30. Op zaterdag 26 maart (Paasweekend) zijn er voor alle B t/m F teams oefenwedstrijden geregeld.  
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Secretari(pr)aten 

Veldcompetitie 

Op zaterdag 2 april zal de veldcompetitie voorjaar 2016 voor alle B t/m F teams van start gaan. Het KNKV is 

zo handig geweest om op 16 april (de dag van de zaalfinale) al onze B t/m F teams vrij te geven, maar wel te gaan spelen op 7 mei!!! 

Dat is midden in de meivakantie. De wedstrijdsecretarissen hebben volgens het KNKV blijkbaar niets te doen. Als je wedstrijden naar 

16 april wilt verplaatsen moet je overeenstemming bereiken met de tegenpartij en als dank mag je dan een heel formulier invullen. 

Erik en Linda gaan uiteraard hun best doen om zoveel mogelijk wedstrijden te verplaatsen, maar wij zijn afhankelijk van andere 

verenigingen. 
 

Nieuwe E6 en F1 

De huidige F1 zal vanaf maart 2016 gaan spelen als E6. Jullie kunnen dan alvast wennen aan de regels die gelden bij de E (zoals niet 

schieten als je verdedigd wordt). Hierdoor zal de huidige F2 vanaf het veldseizoen F1 worden. 
 

Trainingsschema eerste week veld (14/3 – 19/3) 

 woensdag 16 maart donderdag 17 maart 

  Kunstgras B Kunstgras B 

18.00-19.00 E2, E3, E4, E5, E6, F1 E1 

18.30-19.30 D1 B1, B2, C1 

19.00-20.00 C2  

19.30-20.30 A2, A3, B3 S3, A1 

20.30-21.30 S4+S5, ouders  

20.30-22.00  S1+S2 
 

Regels E en F wedstrijden 

Hieronder nogmaals de regels die gelden bij E en F wedstrijden. 

4Korfbal voor E-jeugd  4Korfbal voor F-jeugd 

▪ 1 vak  ▪ 1 vak 

▪ 4 tegen 4  ▪ 4 tegen 4 

▪ Binnen 10 seconden overgooien  ▪ Binnen 10 seconden overgooien 

▪ Niet schieten als je wordt verdedigd  ▪ Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’) 

▪ Iemand van eigen sexe verdedigen  ▪ Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te scoren 

▪ Minimaal 1 meisje per team  ▪ Minimaal 1 meisje per team 

  ▪ Mogelijk om SUPER speler in te zetten; dat mag plaats-

vinden als 1 van de ploegen met 3 doelpunten verschil 

of meer achter staat. Wordt het verschil weer 2 of min-

der verschil in doelpunten dan moet de superspeler 

weer uit het veld worden gehaald. 

▪ Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust ge-

houden; na 20 minuten spelen wordt een rust van 5 mi-

nuten gehouden 

 ▪ Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust ge-

houden; na 20 minuten spelen wordt een rust van 5 

minuten gehouden 

▪ Na afloop worden 12 strafworpen per team genomen; 

de uitslag hiervan wordt apart vermeld op het wed-

strijdformulier 

 ▪ Na afloop worden 12 strafworpen per team genomen; 

de uitslag hiervan wordt apart vermeld op het wed-

strijdformulier 
 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  29 6 

Secretari(pr)aten 

Competitie 

Wedstrijdverslagen uit de trainers app 

E5 gewonnen met 4-5. Het was top wedstrijd. We hebben ze goed uitgelegd en voorgedaan hoe je 1 tegen 1 verdedigt en ze deden 

het super! Wij zijn trots op ons team! 

E1 met 6-10 gewonnen. Hele wedstrijd goed dicht op verdedigd en hard geschaatst (waanzinnig gladde vloer) met mooie doelpunten. 

Het hoogtepunt: een one-hander van David van behoorlijke afstand. 

F1 verloren met 18-13. Dit was de beste wedstrijd van het seizoen! Wat een strijd!  En wij blijven maar doorloopballen scoren. Ik ben 

super trots! 

E2 heeft met 7-2 gewonnen. Wij speelden een leuke wedstrijd waarin veel kansen werden gecreëerd.  Ook leuk om te zien dat wij 

steeds beter kijken naar kansen van onze teamgenoten! 

F2 speelt 10-10 tegen Pernix. Super leuke en energieke wedstrijd. Hoop goals.  Wij hebben heel goed naar elkaar overgespeeld. 

E3-ODO E2: 5-2. Veel rustig en beheerst aangevallen. Soms te weinig oog  voor een speler die er langs is. Heel goed verdedigd, Goed 

ervoor gebleven en afstand gehouden. De E3 is in de winning mood de laatste weken. Wij hebben vandaag hard gewerkt. 

E4 heeft een hele goede wedstrijd gespeeld en 8-4 verloren maar het voelde als overwinning!  De trotse invalcoaches Pauline en 

Carolien. 

D1 heeft 4-4 gepeeld, hard geknokt maar helaas wilde de kansen er niet in! Wel een goede wedstrijd! 

B3 heeft gelijk gespeeld met 2-2. Helaas in de laatste minuut gelijk geworden, maar de B3 heeft allemaal lekker hard gewerkt. Dank 

ook aan de invallers uit C1 en C2. 

B2 heeft gewonnen met 7-8! Volgende week kampioenswedstrijd! 

B1 gewonnen met 14-11! Dit tegen een team dat alleen maar 2-2 speelden. Goed verdedigd en in de aanval rust gehouden en 

Sydney: je deed het als invaller super! 

C2 is kampioen geworden vandaag zonder te spelen omdat de concurrent verloren heeft! 

Dit was mijn laatste dagdienst in het zaalseizoen 2015-2016: en alle trainers hebben een verslag ingezonden via de app! Het was een 

laatste super zaterdag want de meeste jeugdteams wisten te winnen! 
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Evenementencommissie 

 

 

Pasen voor pupillen & pingu-

ins 

Op 2de Paasdag, maandag 28 maart 2016, is er weer een kinder-

evenement: Pasen voor Pupillen & Pinguïns! Het kinderevene-

ment begint om 10:30 uur met een paasbrunch. Na de paas-

brunch zal er een leuke activiteit gedaan worden. Tot slot zullen 

we op zoek gaan naar de paaseieren. Om 12:30 uur is het weer 

afgelopen. 

Voor de ouders 

Voor de ouders staat er vanaf 10:30 uur ook een brunch-buffet 

klaar en natuurlijk een lekker bakkie koffie. De ouders zijn dan 

ook van harte welkom om dit evenement bij te wonen. Ook 

broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom bij dit 

evenement.  

Algemene informatie 
Wat: Pasen voor pupillen & pinguïns 

Wanneer: 2de Paasdag 

Tijd: 10:30 uur – 12:30 uur  

Kosten: 2,50 per kind of ouder  

Opgeven: via de site (bij het opgeven even het aantal 

deelnemers aangeven) 

Tot dan!  

De Evenementencommissie 

 
PAASBRUNCH –  PAASEITJES ZOEKEN – HÉÉL VEEL GE-
ZELLIGHEID!!  
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Wedstrijden 

Uitslagen 

5 maart 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

R6K 4891 Excelsior 5 - Weidevogels 5 15 8   

R6J 4709 Excelsior 6 - Avanti 10 15 9   

A3C 5475 Excelsior A2 - Pernix A2 13 10   

A5C 5629 Excelsior A3 - ONDO A3 15 9   

B1F 20013 Excelsior B1 - Sparta B1 14 11   

D2F 8322 Excelsior D1 - Dubbel Zes D2 4 4   

E3F 10249 Excelsior E2 - ALO E2 7 2   

E2J 10242 Excelsior E3 - ODO E2 5 2   

klasse nr wedstrijd       

1E 12512 Achilles 1 - Excelsior 1 29 24   

R1E 14860 Albatros 2 - Excelsior 2 15 19   

R2K 15330 IJsselvogels 3 - Excelsior 3 19 17   

R3R 16345 Weidevogels 2 - Excelsior 4 19 15   

A1F 18680 Futura A1 - Excelsior A1 13 16   

B3B 6246 Phoenix B1 - Excelsior B2 7 8   

B5D 6672 Avanti B7 - Excelsior B3 2 2   

E2A1 11646 KVS/Maritiem E2 - Excelsior E1 6 10   

E3S 11814 Phoenix E4 - Excelsior E4 8 4   

E3K 11023 De Meervogels E4 - Excelsior E5 4 5   

F1C 8774 Fortuna/Delta Logistiek F2 - Excelsior F1 18 13   

F3E 9300 Pernix F5 - Excelsior F2 10 10   

 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Met nog 2 ronden van de zaal competitie te gaan na de voorjaars-(voor velen ski-)vakantie 

stonden er afgelopen zaterdag voor alle teams wedstrijden op het programma. 

De enige thuisspelende ploegen waren Excelsior 5 en 6. Met veel publiek op de tribune 

speelde het 6e deze (voor hun) laatste wedstrijd van het seizoen tegen Avanti 10 om de eer 

alleen kampioen te worden. In de eerste helft werden wat kansen gemist en was de ruststand 

7-6. In de tweede helft werd het verschil beter in doelpunten uitgedrukt wat leidde tot een 

15-9 overwinning. Daarna kon penningmeester Conno namens het bestuur de medailles en 

de taart uitreiken. 

Hierna speelde Excelsior 5 een leuke wedstrijd tegen Weidevogels 5, en wist die met 15-8 

ruimschoots te winnen.  

Veel uitwedstrijden dus. Excelsior 4 speelde in Bleiswijk tegen Weidevogels 2 – ook nog in 

de race om het kampioenschap - een leuke wedstrijd met deze week een 4-tal oudgedienden in de basis: Lisette E., Esther, Luuk en 

Maarten. Gelukkig was ook een viertal jeugdspelers meegereisd om als back-up te dienen (Sven, Anouk, Dominique, Danique be-

dankt). Maar er kon flink tegenstand worden geboden en met 19-14 werd een goed resultaat geboekt. 

 

 

 

 

 

 

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 

Een deel van het 4e reisde mee door naar Moordrecht waar Excelsior 3 de ontmoeting met middenmoter 

IJsselvogels 3 ging spelen. Ook hier zat het 3e de thuisploeg dicht op de hielen, maar zat een puntje er 

toch niet in. Het werd 19-17. 

Bij de 1e selectie dunt de ziekenboeg nog niet echt uit. Voor de uitwedstrijden van afgelopen zaterdag moest voor reserves dan ook 

een beroep worden gedaan op A1-ers. 

Excelsior 2 had het niet echt moeilijk tegen het laag geklasseerde Albatros 2. Met 15-19 werd deze ploeg verslagen en op een 

degradatieplaats gehouden. 

’s Avonds moest Excelsior 1 het in Den Haag opnemen tegen de koploper Achilles. Dit was nog geen kampioenswedstrijd want met 

slechts één punt voorsprong op nummer 2 Merwede, gaan deze 2 ploegen komende zaterdag in een rechtstreeks duel in Sliedrecht 

uitmaken wie kampioen wordt. 

Achilles heeft één topspeler in de gelederen die elke week goed is voor heel veel doelpunten (nu 15 maal gescoord). Excelsior speelde 

grotendeels een best goede wedstrijd, kwam in het begin nog even op voorsprong, en miste nog een paar strafworpen, maar moest 

toch genoegen nemen met een 29-24 nederlaag. Aanstaande zaterdag zullen pas de beslissingen in deze poule gaan vallen, en kan 

Excelsior 1 zelfs nog stijgen naar de 3e plaats door in elk geval te winnen van het al zo goed als gedegradeerde Futura. 

Aanstaande zaterdag dus nog een viertal leuke thuiswedstrijden van Excelsior 1 tot en met 4. Excelsior 6 is vrij en Excelsior 5 speelt 

de laatste wedstrijd uit bij Avanti. Voor een gedeelte van het team weer even een afscheid voor langere tijd, omdat zij alleen in de 

zaal spelen. 
 

Junioren 

Futura A1 – Excelsior A1   13 -16 

Deze voorlaatste wedstrijd van deze zaalcompetitie is voor onze A1 van cruciaal belang om de doelstelling dit jaar voor de zaal te 

behalen: eindigen in de top 3! 

Hoewel sommige spelers in de auto wel zin hadden in een relaxte wedstrijd – er stond niets meer op het spel – werd door de 

chauffeuse de genoemde doelstelling toch nog even in herinnering gebracht. Deze wedstrijd moest worden gespeeld tegen Futura 

A1, een ploeg die de laatste wedstrijden een goede reeks neerzette en waarvan we de thuiswedstrijd nipt wonnen. 

Eindelijk kon Excelsior na lange tijd weer over Charlotte beschikken maar moest in de eerste helft helaas ook weer een dame ‘inleve-

ren’, daarover later meer. 

Het seizoen heeft in het teken gestaan van meerdere (langdurige) blessures wat tot wisselende vaksamenstellingen leidde. Hierdoor 

kon de A1 net niet meekomen in de beslissende wedstrijden, maar waren alle wedstrijden door het ruim aanwezige spektakel altijd 

het bezoeken waard: never a dull moment. 

En zo gebeurde deze zaterdag. Sporthal Zuidhaghe was in het begin van de middag gedurende ruim een uur gehuurd tussen een 

aspiranten-handbal-(selectie?)-team en een welpenfeest. 

Iets na enen kon er worden begonnen en beiden ploegen startten vol energie maar wel met zeer gehaast spel. Het schotpercentage 

was hierdoor erg laag, vele schoten  - ook van korte afstand – waren mandloos. Na 13 speelminuten was de stand pas 2-1 (Anouk). 

Daarna kwamen de vizieren scherper te staan waardoor de doelpunten wat makkelijker begonnen te vallen en in 6 minuten de stand 

naar 3-5 werd getild (s.w. Okker/k.k. Pim/schot Anouk/k.k. Char). Helaas ging Gina door haar (pas herstelde) enkel en kon niet verder. 

Icepack was snel geregeld en Erna verleende mentale bijstand (er stond ’s avonds ook nog Gina’s verjaardagsparty gepland). Do 

kwam voor haar binnen de lijnen en Lucienne nam de pen van Erna over wat betreft scorenotaties. Kort na dit incident klonk het 

rustsignaal en stond er op het scorebord 4-5. 

Na rust nam Excelsior de bal uit, maar leverde die weer snel in. Futura was het echter die de eerste score liet noteren door een schot 

van een dame: 5-5. Hierna volgde een stip voor Excelsior die door Okker er netjes werd ingelegd 5-6. Niet daarna herhaalde dit 

fenomeen zich maar wilde de bal er niet in. Merit herstelde met een schot 5-7, een beetje lucht. Maar Futura drong aan. Er werd naar 
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hartelust aangevallen, niet altijd even mooi maar met veel energie. Beide ploegen bleven maar volhar-

den in het superhoge tempo met veel plaatsfouten en schoten. Het leek wel een wedstrijd snelkorfballen 

– misschien een alternatief voor beachkorfbal, maar dan moet er nog behoorlijk wat worden getraind op zui-

verheid. Vermakelijk was het voor het publiek zeker. Futura kreeg dit door en met  2 loepzuivere schoten maakten ze weer gelijk 7-

7. Supersnel zoals in het snelkorfballen hoort, volgde een aktie naar binnen door Maarten, hij legde zijn doorloop er in 7-8. Een net 

zo supersnel verdiende stip aan Futura zijde werd ook benut en werd het 8-8. Futura nam zelfs voorsprong met een supersnelle 

doorloopbal 9-8. Het gat kon heel snel weer worden vergroot met een strafworp, maar uitgeblust in het moment werd deze gemist. 

Do wist in de tegenaanval er wel snel raad mee en met haar eerste doeltreffende aktie liet ze 9-9 noteren. Char volgde in amper 2 

minuten tijd met een korte kans en een afstandschot 9-11. Ook het eerste aanvalsvak ging op jacht naar een uitloop van de score en 

dit lukte ook weer direct met een schot van Do en een vrije bal van Anouk 9-13. Nu ging Futura weer snel in de achtervolging want 

ook zij hadden deze 3e plek in de ranglijst natuurlijk nog voor ogen. Zij wilden niet dat hun mooie reeks in hun thuishal tot staan zou 

worden gebracht. Het werd eerst nog 10-13 maar daarna prikte Merit achter de paal de bal door de korf 10-14. Het snelkorfballen 

bleek Excelsior uiteindelijk toch net iets sneller te hebben opgepikt dan Futura, maar het is zeker iets voor de toekomst! Met nog 

ruim 3 minuten op de klok – de tijd vliegt voorbij bij snelkorfbal (er moest nog wat tijd bij voor het op dweiloponthoud – Maarten 

wilde even op adem komen en liet listig zijn drinkfles volledig leeglopen op de middellijn) kon dit toch niet meer fout gaan. Futura 

schoot de 11-14 in maar met een mooie snelle lob-assist van Pim op  Anouk kon de laatste een mooie lay-up maken 11-15. Futura 

dan toch weer de 12-15. En met een korte kans door Okker en een ver afstandschot van Futura kwam de eindstand van 13-16 op het 

bord en konden de teams en toeschouwers incluis op adem komen. 

De doelstelling is zeker behaald met deze 3e plek. Mogelijk kunnen we nog een plaatsje opschuiven naar boven, naar (gedeeld) 

nummer 2. Daarvoor moet er gewonnen worden van Avanti A2, wat geen probleem zou moeten zijn en moet IJsselvogels, net als dit 

weekend verrassend gebeurde, opnieuw punten laten liggen. Ook kampioen HKV/OE liet punten liggen maar doordat IJsselvogels 

ook haar wedstrijd verloor, wreden zij toch definitief eerste, waarmee weer werd aangetoond dat in deze competitie alles steeds 

mogelijk was en alleen Avanti A2 een maatje te klein bleek. We wensen Gina natuurlijk veel sterkte met het herstel, en ze zal er niet 

onderuit komen de enkelbraces dan toch maar te omarmen. 

De laatste zaalwedstrijd vindt plaats in thuishal de Buitenhof, zaterdag 12/3 om 16.00 uur.  
 

Jeugd 

Excelsior D1 – Dubbel Zes D2 

Toeval of niet, bij de E3 was het laatste wedstrijdverslag een wedstrijd tegen hetzelfde team als dit weekend, en ook bij de D1 was 

dit zo. Terugkijkend naar het vorige verslag viel daar op dat er veel in tweetallen werd gespeeld in de vakken. M.a.w. de gedachte 

achter een teamsport was men een beetje kwijt geraakt die dag. Tijdens de wedstrijd van vandaag ging dat al een stuk beter. Er werd 

goed samengespeeld en sommige rollen waren ook heel duidelijk. Joran of Inger pikt de bal in de regel bij de middenlijn op en speelt 

dan verder. Was tijdens de vorige wedstrijd Dubbel Zes veel aan de bal, deze keer leek dit veel minder het geval te zijn. De eerste 10 

minuten werd er goed rondgespeeld maar wist niemand tot scoren te komen. Maar zie daar in de 10e minuut wist Joran de stand op 

1-0 te brengen. Tot aan de vakwissel bleef dit de stand. Beide partijen leken goed aan elkaar gewaagd en gunden elkaar weinig. De 

verdediging was goed en ook in het aanvalsvak kwam men regelmatig tot een schotpoging. Na enkele eerdere pogingen wist Inger 

uiteindelijk de stand op 2-0 te brengen. Dit ziet er veelbelovend uit hoorde je de ouders langs de kant denken. Maar Dubbel Zes gaf 

niet op en wist via een mooi afstandsschot de stand op 2-1 te brengen. Met een kleine voorsprong gingen we de rust. Dubbel Zes 

kwam na de rust sterk terug en wist vrij snel de stand op 2-2 te brengen. Excelsior speelde de bal goed rond maar wist maar niet te 

komen tot een goede doorloop. Vervolgens liet de verdediging een keer een steekje vallen en wist Dubbel Zes de stand op 2-3 te 

brengen. Wat een mooie voorsprong leek was omgebogen in een achterstand. Maar Excelsior liet zijn koppie niet hangen en vervol-

gens wist Joran via een strafworp de stand op 3-3 te brengen. Maar voor de vakwissel wist Dubbel Zes met een, eerlijk is eerlijk, mooi 

afstandsschot de stand op 3-4 te brengen. In de laatste 12,5 minuut waren beide teams goed aan elkaar gewaagd en wist lange tijd 

geen van beide teams nog te scoren. Maar daar was opeens Romy die door de verdediging heen brak en via een mooi toegespeelde 

bal de stand op 4-4 wist te brengen. Beide teams probeerden het nog maar wisten niet meer te scoren. Zodoende eindigde de 

wedstrijd in een gelijkspel. Maar terugkijkend naar het vorige verslag moet geconcludeerd worden dat er beter samengespeeld werd 
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en dat men daardoor ook meer kansen wist te creëren. Al met al een heel leuke wedstrijd en een ieder 

leek ook tevreden met dit resultaat. 

Gerrie Dieteren (vader Inger) 
 

KVS/Maritiem E2 – Excelsior E1 

Complimentendag hebben we zojuist gehad en ergens in april vieren 

we rokjesdag. Maar 5 maart 2016 gaat de boeken in als medaillesdag. 

Althans, voor E1. Want drie weken na de huldiging van E1 als kers-

verse kampioenen in de E-jeugd 2e klasse poule A1, zijn vandaag de 

welverdiende medailles uitgereikt aan spelers en coaches. 

Medailles, huldiging, snoepzakjes, kampioenschap… alles is binnen en 

een feit. Desalniettemin had E1 vandaag nog een wedstrijd te gaan 

en ook volgende week moeten ze nog aan de bak. Twee keer tegen 

KVS/Maritiem E2. Is er dan nog een doel – los van het willen winnen 

van de wedstrijd – om te knallen in de wedstrijd, 110% te geven, om 

te gaan tot het gaatje? Jazeker! 

De stand in de poule was namelijk voor aanvang van de wedstrijd 

uitermate interessant: Excelsior E1 8 punten uit 4 wedstrijden, Weide-

vogels E1 6 uit 5, KVS/Maritiem E2 4 uit 4 en Die Haghe E2 0 uit 5. Dat 

Die Haghe hekkensluiter zou worden was duidelijk. En dat E1 min-

stens gedeeld kampioen is, was ook duidelijk. Met nadruk op gedeeld, want zowel KVS als Weidevogels konden ook nog aanspraak 

maken op het kampioenschap. KVS had het zelfs volledig in eigen hand, kwestie van beide wedstrijden winnen van E1. En als dat zou 

gebeuren, had Weidevogels het ook in eigen hand, kwestie van winnen van hekkensluiter Die Haghe. Met dit scenario zou de zaal-

competitie voor deze poule van vier teams dan eindigen met drie kampioenen. En hoewel je dan nog steeds kampioen bent (medail-

les, huldiging, snoepzakjes, de hele reutemeteut) zou de glans van de medaille net iets doffer kunnen zijn dan als je de enige kampi-

oen bent. 

Eén puntje was alles wat E1 nodig had om niet in bovenstaand scenario terecht te komen. Een doel om voor te strijden. Met Annelin, 

Demi, Julia en David als startend kwartet, Cristina en Thijs op de bank en Jazz en Okker als coach ging E1 de strijd aan met KVS. De 

eerste 5 minuten waren er twee goede kansen voor Annelin, die de mand net niet wisten te vinden. Ook KVS had wat mogelijkheden, 

maar die veroorzaakten verder geen schade voor E1. Beide teams creëerden een minimum aantal aan kansen, mede omdat de ver-

dediging van beide teams zeer compact en robuust was. In de 7e minuut opende David dan eindelijk de score door op aangeven 

van Annelin een doorloop te scoren, 0-1. Tussen twee kansen van Demi door wist KVS de gelijkmaker op het scorebord te zetten, 1-

1. Deze stand bevestigde het wedstrijdbeeld van het eerste kwart: geen van beide teams wierp zich op als de dominante partij, als 

de spelmaker. Afwisselende typeringen als afwachtend, slordig en slapjes waren op beide teams van toepassing. Bij E1 viel op dat de 

spelers vooral tekortschoten bij overgooien. Vaak met een boogje en verreweg van strak. Ook het vangen van de bal liet meerdere 

keren te wensen over. Kortom, werk aan de winkel voor E1 om zichzelf beter in de wedstrijd neer te zetten. 

In het tweede kwart ging het een stuk beter. E1 wist zich beter in de wedstrijd te manoeuvreren, ondanks een niet geheel meewer-

kende wedstrijdleiding. Geheel niet. Bij de 2-1 van KVS en vlak erop de 2-2 van David door een afstandsschot in de 12e minuut was 

er nog niet zo heel veel aan de hand. Wel viel op dat de scheids weinig (zeg maar: niet!) floot voor lopen en snijden, acties die KVS 

veelvuldig deed. Maar goed, alleen een kniesoor zou daar aandacht aan besteden bij een 2-4 voorsprong, met dank aan David in de 

16e minuut en Annelin met een doorloop in de 18e minuut. Toch maar kniesoren, want de scheids besloot vlak na Annelins doelpunt 

het doelpunt van KVS na lopen goed te keuren, 3-4. De 3-5 van David vanuit een schot achter de korf plakte een pleister op de 

onvrede bij E1 en aanhang, die er vervolgens door de scheids werd afgerukt door het goedkeuren van een doelpunt van KVS na én 

snijden én lopen, 4-5. Over het lopen merkte één van de aanhang gekscherend op: “is de avondvierdaagse al begonnen?” 

Medaillekampioenen! 

(coach Okker ontbreekt op de foto door zijn wedstrijd bij A1) 
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Hoe dan ook, E1 ging met een voorsprong – hoewel klein – de rust in. De eerste helft maakte duidelijk 

dat E1 een groeiproces in de wedstrijd doormaakte en als dit proces zich zou doorzetten in de tweede 

helft, dan zou er weleens een mooi resultaat behaald kunnen worden. Bij aanvang van de tweede helft waren 

Annelin en Demi vervangen door Cristina en Thijs. Thijs ging in de 22e minuut vanaf afstand op zoek naar zijn bijdrage aan de score, 

maar noch hij, noch Julia in de rebound wisten ‘m te maken. En toen… bwoâh, E1’s allermooiste momentje tot nu toe: vanuit de ruit 

schoot David naar binnen, sprong naar voren, kreeg de bal perfect aangegeven door de aangeef (kuddo’s aan de aangever, helaas 

vergeten te noteren wie het was :( ) en scoorde met een waanzinnige, onvervalste lay-up, 4-6! 

Dit doelpunt en de prachtige afwerking ervan komt op Davids conto, maar de minstens net zo belangrijke voorbereiding tot dit 

doelpunt is de prestatie van het gehele team. E1 speelt als eenheid. Als één. Als samen. Getuige het momentje in de 25e minuut toen 

Thijs’ vingers knakten tussen de bal en tegenstander en Thijs daar zichtbaar pijn van had. David liep vervolgens naar Thijs om hem 

een aai over de bol te geven en hem wat bemoedigende woorden toe te spreken. Mooi. 

KVS gaf zich nog niet gewonnen en zette dat luister bij door in de 26e minuut de 5-6 van afstand te scoren. Even later drukte de 

scheids opnieuw haar stempel op de wedstrijd door een zuiver doelpunt van Cristina onterecht als verdedigd af te keuren. De 5-7 

van Julia in de 27e minuut en de doorloop van Thijs in de 30e minuut bracht de stand na 30 minuten spelen op een comfortabele 5-

8 voorsprong voor E1. De 5-9 van Thijs door een schot van achter de korf in de 31e minuut en de 5-10 van David door een schot van 

afstand in de 37e minuut deden de 6-10 van KVS in de 38e minuut teniet. Cristina en Thijs waren nog gevaarlijk in het slotakkoord 

van de wedstrijd, maar de eindstand bleef steken op 6-10. 

Tja, en nu dan? Huldiging, snoepzakjes, medailles, solokampioenschap… welke eer valt er volgende week nog te behalen in de return 

tegen KVS in de Buitenhof? Het antwoord moge duidelijk zijn: het behalen van een clean sweep, zoals het in het Engels zo mooi wordt 

genoemd. 

Gisteren gedeelde kampioen. Vandaag enige kampioen. Volgende week opperkampioen? 11:00 in sporthal de Buitenhof! 
 

Excelsior E3 – ODO E2 

Het laatste wedstrijdverslag van de E3 was van een wedstrijd tegen ODO E2 te Maasland. Toeval of niet maar na enkele weken niet 

kunnen schrijven van verslagen was de eerste wedstrijd waarbij ik de wedstrijd weer kon volgen ook tegen ODO E2. Het team was 

compleet en had er zo te zien zin in. Direct vanaf het begin werd er goed gespeeld, onze helden wisten de druk er goed op te hou-

den en waren voor het grote deel van de tijd in balbezit. Ondanks dat duurde het toch nog 5 minuten alvorens het eerste punt ge-

scoord werd. En dat was niet aan de Excelsiorzijde maar bij ODO 0-1 dus. Maar niet veel later kreeg Eline een strafworp toegewezen 

en ze scoorde YES 1-1. De concentratie bleef goed en zodoende wist Eline even later ook de 2-1 te maken. Ditmaal via een mooie 

doorloop. Die doorlopen wilden in de regel nog niet zo lukken. De tegenstander leek er veel beter in maar wist door de goede ver-

dediging van Excelsior toch niet tot scoren te komen. Na de pauze in de eerste helft werd er door Excelsior meerdere malen ge-

schoten op de korf. Maar helaas geen van de ballen wilde er ook daadwerkelijk in. Vooral Martin en Pieter probeerden met afstand-

schoten de stand omhoog te krijgen maar soms met net iets te weinig rust. Maar we gingen met 2-1 met voorsprong de rust in. 

Dat is toch altijd een goed gevoel. 

In de tweede helft kwam ODO sterk het veld in en wist de stand met een mooie doorloop op 2-2 te brengen. Even later kreeg Pjotr 

een strafworp toegewezen, ondanks de uiterste concentratie ging die er helaas niet in. Even later kwam de herkansing voor Eline 

maar ook die mistte. Maar Excelsior bleef aandringen met zo nu en dan een mooie doorloop maar helaas de bal wilde maar niet in 

de korf. Tot daar Eline wederom haar kans schoon zag en de stand voor de pauze op 3-2 wist te brengen. De laatste 10 minuten 

begonnen met veel onrustige momenten en solo schotpogingen. De goed adviezen van de coach om samen te spelen en goede 

kansen te zoeken werden in de lucht geslagen. Maar gelukkig werd er door sommigen toch geluisterd en wist Lianne met een 

mooie doorloop de stand op 4-2 te brengen. En daar kwam niet veel later eindelijk dat punt waar Martin al zo lang op hoopte, 5-2. 

Yes gescoord met opa en oma langs de lijn! ODO wist niet meer door de verdediging van Excelsior heen te breken en zo eindigde 

de wedstrijd in een 5-2 overwinning voor Excelsior. Een zeer verdiende overwinning. Dit belooft wat voor het komende veldseizoen, 

het team is steeds beter op elkaar ingespeeld en wint steeds vaker! 
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Opstellingen 

12 maart 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, Renate 

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

Annelinde, Merit 

Joris, Okker 

4 
Annelinde, Rachelle, Janna, Roxanne 

Bob, Joris, Nathan, reserveheer A1 ? 

Charlotte (A1) 

Sven (A2), Thijs 

5 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Loes 

Mario, Micke, Rob, Robert, Theo 

 

6 vrij  

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit  

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

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

 

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

Dingeman, Jesse D., Marijn 

 

B1 
Isabella, Kayleigh, Myrthe, Noa, Jazz  

Dirk, Timon, Jop, Timo 

 

Jasper, Arjen (B2) 

B2 
Geeske, Lonneke, Indi, Daniëlle 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Wouter 

Isabella, Noa (B1) 

Timo (B1) 

B3 
Fleur, Robin, Stefanie 

Rik, Daan, Gijs, Invallen: Thom/Chimene/Mark/Iris/Nathalie/Nadine (C2) 

 

C1 
Dieuwke, Lindsey, Lucía, Isa, Liekke 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Sydney 

 

C2 
Iris, Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine  

Luuk, Thom, Paul, Mark 

 

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 Vrij  

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 

12 maart 2016 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

1E 12367 Excelsior 1 - Futura 1 17:00 18:40 Denise G. Kelder 9.30 - 15.00  Maarten de Boer  

R1E 14679 Excelsior 2 - HKC 3 16:15 17:25 Robbert M. van Roon 15.00 - 17.00  Joyce Dijkgraaf 

R2K 15752 Excelsior 3 - Avanti 4 14:00 15:00 Reinier J. Leijten 17.00 - 19.00  Jesse Ekelmans 

R3R 16933 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 18:45 19:50   H.Kion 19.00 - 21.00  Charlotte v.d. Pijl 

A1F 18880 Excelsior A1 - Avanti A2 15:00 16:10 Luuk, Nikki T. Spaans   

B3B 6176 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 12:15 13:00 Shera, Danique Kelly de Koning   
B5D 6496 Excelsior B3 - Velocitas B3 11:15 12:00 Mario, Stefan Annebertien Bontekoe   
C5E 11174 Excelsior C2 - Avanti C5 13:15 14:00 Merit, Fabian Marilyn de Kruijff   
E2A1 11654 Excelsior E1 - KVS/Maritiem E2 10:30 11:00 Okker, Jazz Pim Swinkels   
E3K 11024 Excelsior E5 - ONDO E7 09:30 10:00 regelen coaches Arjen Pel   
F1C 9028 Excelsior F1 - ONDO F1 10:30 11:00 Lisette, Carolien Carolien Noorlander    
F3E 8733 Excelsior F2 - TOP/Quoratio F5 09:30 10:00 Charlotte, Maarten Marvin Batenburg   
klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

R6K 4148 Avanti 14 - Excelsior 5 16:00 17:15   Sportcentrum De Viergang, Pijnacker   

A3C 5635 Avanti A3 - Excelsior A2 14:20 15:10 Ryan, Job Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

A5C 5704 VEO A3 - Excelsior A3 17:20 18:50 Wesley, Erik, Nathan Sporthal Essesteyn, Voorburg Jesse, Femke, Marijn 

B1F 20035 Avanti B1 - Excelsior B1 aw 10:15 11:00 Vito, Jill Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

C4A 6992 Dijkvogels C2 - Excelsior C1 12:00 13:05 Sander, Wouter Sporthal Maasdijk, Maasdijk Lucía, Lyndsey, Dieuwke 

D2F 7845 Valto D4 - Excelsior D1 11:00 12:10 Nynke Vreeloohal, De Lier Roy, Wouter, Eva 

E3F 11509 Avanti E5 - Excelsior E2 aw 11:15 11:45 Sven, Daan Sportcentrum De Viergang, Pijnacker eigen gelegenheid 

E2J 10965 Fortuna/Delta Logistiek E6 - Excelsior E3 aw 10:30 11:00 Robert, Tjarko Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

▪  Sporthal open van 9:30 tot 21:30; het restaurant heeft andere openingstijden ▪  B3 reclameborden opzetten  

▪  Team van de week: Kampioenen pupillen/aspiranten;  aanw: 18:15, wedstrijd: 18:40 ▪  4e reclameborden opruimen 

 
 

Scheidsrechters 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 12-03-2016 C1F 21199 Fortuna/Delta Logistiek C1 - Nieuwerkerk C1 14:10 Inkoop Micke Vrolijk Fortuna-hal, Veld 1 

za. 12-03-2016 A1F 18896 Fortuna/Delta Logistiek A2 - HKV/Ons Eibernest A1 15:10 KNKV Jos van Velzen Fortuna-hal, Veld 1 

za. 12-03-2016 CHKC 20780 Die Haghe C1 - HKV/Ons Eibernest C1 10:00 KNKV Wouter le Comte Gaslaan, Veld 1 

za. 12-03-2016 3J 13368 Ventura Sport 1 - DSO (K) 1 16:10 KNKV Frido Kuijper Apollohal, Ventura Sport 

  

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Wedstrijden 

 

Oefenprogramma  
   

LET OP!!!!! VERTREK VANAF BIESLAND   

zaterdag 19 maart 
  

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

- Excelsior B1 09:00   Vito, Jill   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior B2 09:00   Danique, Shera   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior B3 09:00   Mario, Stefan   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior C1 09:00   Wouter, Sander   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior C2 09:00   Merit, Fabian   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior D1 09:00   Nynke, Dominique   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior E1 09:00   Okker, Jazz   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior E2 10:30   Sven, Daan   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior E3 09:00   Robert, Tjarko   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior E4 09:00   Gina, Sander   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior E5 09:00   Kayleigh, Jop   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior E6 09:00   Lisette, Carolien   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

- Excelsior F1 10:30   Maarten, Charlotte   DKC Toernooi Biesland Toernooi duurt van 9:30-14:45 

Scheidsrechters Excelsior DKC toernooi   Rondetijden 
poule ronde thuis uit veld scheidsrechter   ronde begintijd eindtijd 

B2  2 DES B2 Velocitas B2 2 Excelsior, Erik de Koning   1 09:30 09:55 

D1 2 DKC D1 Maassluis D2 8 Excelsior, Linda vd Burgh   2 09:58 10:23 

E3 3 DKC E2 Excelsior E4 12 Excelsior, Carolien Noorlander   3 10:26 10:51 

B2  4 Excelsior B2 Velocitas B2 2 Excelsior, Erik de Koning   4 10:54 11:19 

E2 4 Velocitas E3 DKC E1 9 Excelsior, Carolien Noorlander   5 11:22 11:47 

E1  5 ONDO E1 Excelsior E1 10 Excelsior, Linda vd Burgh   6 11:50 12:15 

E1  7 DES E1 Excelsior E1 9 Excelsior, Erik de Koning   7 12:18 12:43 

E1  7 ONDO E1 Velocitas E1 10 Excelsior, Linda vd Burgh   8 12:46 13:11 

F1 8 DES F1 ONDO F1 13 Excelsior, Timon Kuijper   9 13:14 13:39 

B1 9 Maassluis B1 Ondo B1 2 Excelsior, Erik de Koning   10 13:42 14:07 

C3 9 ALO C2 Velocitas C3 5 Excelsior, Maarten de Boer   11 14:10 14:35 

C1 10 Velocitas C2 ALO C1 4 Excelsior, Maarten de Boer      

E2 10 Excelsior E2 Velocitas E2 10 Excelsior, Dirk van Leipsig      
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Wedstrijden 

 
 

Programma DKC toernooi  

poule  ronde thuis uit veld scheidsrechter  poule  onde thuis uit veld scheidsrechter 

B1 1 Excelsior B1 Ondo B1 1 DKC, Niels Mekking  E1  3 Velocitas E1 Excelsior E1 10 DKC, Thomas Stemker Koster 

B1 3 Maassluis B1 Excelsior B1 1 DKC, Abe Reurings  E1  5 ONDO E1 Excelsior E1 10 Excelsior 

B1 5 Excelsior B1 Velocitas B1 2 DKC, Oscar Meijer  E1  7 DES E1 Excelsior E1 9 Excelsior 

B1 9 DES B1 Excelsior B1 1 ONDO  E1  9 Excelsior E1 Velocitas E1 10 KCD 

B2  2 ALO B1 Excelsior B2 1 Maassluis  E2 4 Velocitas E2 Excelsior E2 10 DKC, Tjitske Bolt 

B2  4 Excelsior B2 Velocitas B2 2 Excelsior  E2 6 DKC E1 Excelsior E2 10 DKC, Joost Gerritsen 

B2  6 Excelsior B2 DES B2 2 DKC, Oscar Meijer  E2 8 Velocitas E3 Excelsior E2 9 DKC, Thomas Stemker Koster 

B2  8 Excelsior B2 ALO B1 1 DKC, Michel Steenvoorden  E2 10 Excelsior E2 Velocitas E2 10 Excelsior 

B3 3 Excelsior B3 Maassluis B3 4 DKC, Loran Mynett  E3 1 DES E2 Excelsior E4 12 DKC, Tjitske Bolt 

B3 5 ALO B2 Excelsior B3 3 DKC, Abe Reurings  E3 1 Excelsior E5 DKC E2 11 DKC, Thomas Stemker Koster 

B3 7 KCD B1 Excelsior B3 4 ALO  E3 3 DKC E2 Excelsior E4 12 Excelsior 

B3 9 Maassluis B3 Excelsior B3 4 ALO  E3 3 Excelsior E5 DES E2 11 DKC, Minoesch Bouwer 

C2  2 KCD C1 Excelsior C1 6 ALO  E3 7 Excelsior E5 Excelsior E4 11 DKC, Tom Kalkhoven 

C2  4 DES C2 Excelsior C1 6 Maassluis  E3 7 Excelsior E5 Excelsior E4 11 DKC, Tom Kalkhoven 

C2  6 DKC C1 Excelsior C1 5 Velocitas, Marcel van Bentum  E3 9 DKC E2 Excelsior E5 11 DES 

C2  8 Excelsior C1 KCD C1 6 DES  E3 9 Excelsior E4 DES E2 12 DKC, Laraya Veenstra 

C3 1 Excelsior C2 ALO C2 6 DKC, Tom kalkhoven  E4 2 Velocitas E7 Excelsior E6 12 DKC, Joost Gerritsen 

C3 3 DES C3 Excelsior C2 6 DKC, Pim Versteeg  E4 2 Excelsior E3 KCD E1 11 DKC, Eva Duivenvoorden 

C3 5 Velocitas C3 Excelsior C2 6 ALO  E4 4 KCD E1 Excelsior E6 12 DES 

C3 7 Excelsior C2 Maassluis C4 6 DKC, Michel Steenvoorden  E4 4 Excelsior E3 Velocitas E7 11 DKC, Joost Gerritsen 

D2 3 Velocitas D2 Excelsior D1 7 KCD  E4 8 Excelsior E3 Excelsior E6 11 DKC, Joost Gerritsen 

D2 5 Excelsior D1 KCD D1 7 DKC, Loran Mynett  E4 8 Excelsior E3 Excelsior E6 11 DKC, Joost Gerritsen 

D2 7 Excelsior D1 Velocitas D2 7 Velocitas, Marcel van Bentum  E4 10 KCD E1 Excelsior E3 11 Velocitas, Emanuel Vlagsma 

D2 9 KCD D1 Excelsior D1 7 Maassluis  E4 10 Excelsior E6 Velocitas E7 12 ONDO 

             F2 4 Excelsior F1 DKC F1 14 DES 

             F2 5 DES F2 Excelsior F1 14 DKC, Eva Duivenvoorden 

             F2 8 DKC F1 Excelsior F1 14 DES 

             F2 9 Excelsior F1 DES F2 14 DKC, Stella Kalwij 
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woensdag 23 maart 
      

thuiswedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior A2 - DKC A1 19.00 19.30 Ryan, Job Jos van Vezlen A-veld   

Excelsior A3 - DKC A2 19.00 19.30 Erik, Wesley, Nathan Erik de Koning B-veld   

zaterdag 26 maart 
      

thuiswedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior 1 - Maassluis 1 14.00 15.30 Denise Jan Korteland Biesland veld A   

Excelsior 2 - Maassluis 2 13.00 14.00 Robbert Erik de Koning Biesland veld A   

Excelsior 3 - Maassluis 3 11.30 12.30 Reinier Micke Vrolijk Biesland veld A   

Excelsior 4 - Excelsior 5 15.00 16.00   Frido Kuijper Biesland veld B   

Excelsior  A1 - Fiks A1 13:30 14:30 Nikki, Luuk Jos van Vezlen Biesland veld B   

Excelsior  B1 - Dijkvogels B1 09:15 10:00 Vito, Jill Job vd Berg Biesland veld A   

Excelsior  C1 - ONDO C3 09:15 10:00 Wouter, Sander Roy van Leusden Biesland veld B   

Excelsior  C2 - ONDO C5 10:15 11:00 Merit, Fabian Annebertien Bontekoe Biesland veld B   

Excelsior  D1 - Valto D5 10:15 11:00 Nynke, Dominique Mart de Boo Biesland veld B   

Excelsior  E3 - ONDO E5 09:30 10:00 Robert, Tjarko Anouk de Vreede Biesland veld B   

Excelsior E4 - Excelsior  E6 10:30 11:00 Gina, Sander Piet Ekelmans Biesland veld B E4 in oranjeshirts 

Excelsior  E5 - ONDO E7 09:30 10:00 Kayleigh, Jop Noa Jorritsma Biesland veld B   

Excelsior  E6 - Excelsior E4 10:30 11:00 Lisette, Carolien Piet Ekelmans Biesland veld B E4 in oranjeshirts 

Excelsior  F1 - Maassluis F3 09:30 10:00 Maarten, Charlotte Lonneke van Halem Biesland veld A   

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

ONDO B2 - Excelsior B2 12:15 13:30 Danique, Shera   s-Gravenzande, Wattstraat Geeske, Reinier, Wesley 

ONDO B4 - Excelsior B3 11:15 12:30 Mario, Stefan   s-Gravenzande, Wattstraat Robin, Rik, Daan 

ONDO E3 - Excelsior E1 10:00 11:00 Robert, Tjarko   s-Gravenzande, Wattstraat Demi, Julia 

ONDO E6 - Excelsior E2 10:00 11:00 Sven, Daan   s-Gravenzande, Wattstraat Maya, Joya 

dinsdag 29 maart 
      

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

KCR 1 - Excelsior 1 18.15 19.30 Denise Sportlaan Ridderkerk regelt Nelleke 

KCR 2 - Excelsior 2 19.00 20.45 Robbert Sportlaan Ridderkerk regelt Nelleke 
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Training 

Trainingsschema zaal  

 maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof Kerkpolder 

17.30-18.30  B2-C1-E1/E2/E4   B1/B2/C1/C2*- D1*-E1/E3/E5  

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

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

19.00-20.00 S6-B3   A2-A3   

19.30-20.30  S3-A1   S3-A1  

20.00-21.00    S6-Ouders   

20.30-22.15  S1+S2   S1+S2  

21.00-22.00    S4-S5   

 

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

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

17:30-18:30 Sporthal De Buitenhof 18:30-19:30 Sporthal Kerkpolder 

18:30-19:30 Sporthal De Buitenhof   

 

datum B1 B2 C1 C2 D1 

donderdag 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) 

9 maart 2016 Uitgedaagd door het 6e!!! 16 maart 2016 (veld) Dannie 
 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

locatie: Brahmslaan 44, Delft | tijd: 11:00-12:00 12 Maart 2016 

 

Trainingstijden veld vanaf 21 maart  

  maandag dinsdag donderdag 

  kunstgras A kunstgras B kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 

18.00-19.00     E1/2/3/4/5/6 F1 D1 E1/2/3/4/5/6 D1, F1 C1, C2 

18.30-19.30       C1, C2         

19.00-20.00         B1/B2   S3  B1/B2 

19.00-20.30     A1, A2     A1, A2     

19.30-20.30         A3, B3 B3   A3 

20.00-20.30       POP 1E SELECTIE         

20.00-21.30 S3               

20.00-21.00   Recreanten             

20.30-21.30       S5 S4   S5 S4 

20.30-22.00     S1/S2     S1/S2     

kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld).                                             kunstgras B is het veld voor materiaalhok 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

Maart Activiteit Aspiranten en Junioren 

April Feest Junioren/Senioren 

18 april 2016 Algemene ledenvergadering 

23 april 2016 Recreantentoernooi Excelsior 

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

