
door loopl inks  

Programma 

Opstellingen 

Uitslagen 

nummer 34 

9 april 2016 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  34 2 

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 

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 

-voor telefoonnum-

mers zie emailverise- 
 

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. 

 

Lieve Korfballers 

Hier weer een nieuwe Korfpraat…. Met natuurlijk uitslagen, 

mededelingen (bijvoorbeeld over het pinnen in de kantine), verslagen van wed-

strijden, en allerlei andere leukigheid! 

 

En……Vergeet vooral het schoonmaakrooster niet!!! 

 

Veel leesplezier! 

Liefs, de redactie 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Spe l rege l s  ex t ra  p innen  

▪ P ickn ickta fe l  

▪ Uitnodig ing a lgemene  

ledenve rgade r ing  

▪ Opzegging  l idmaatschap  

▪ Dubbe l sch ie t t oernoo i  

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 ingschema’s  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

▪ Schoonmaakroost er  voor jaar  2016  

 

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: Marco van der Linden 

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,  Maarten, Reinier, Bart, Juan, Pieter, 

Gerrie, Conno 

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 

Spelregels extra pinnen 

Al enige tijd is het mogelijk om te pinnen in de kantine. Dat gaat echt prima en 

we gaan komend jaar door om dit concept verder uit te breiden. Bijvoorbeeld met 

een kassasysteem op de tablet. Ik krijg nog weleens vragen over geldpinnen (niet 

te verwarren met betalen van bijvoorbeeld koffie of thee)  

Voor geldpinnen gelden de volgende spelregels: als je geld wil pinnen wat je 

grotendeels besteedt in de kantine is dit geen probleem. Als je nog de stad in 

gaat en je hebt extra cash nodig, pin dan bij een pinautomaat in de stad en niet in 

de kantine. Excelsior moet betalen voor pinbetalingen, we vinden dat niet erg als 

je het bedrag besteedt in de kantine. Maar Excelsior betaalt liever niet voor het 

pinnen van extra cash, als je in de stad gratis kunt pinnen.  

Voor meer vragen over pinnen of overige financiële vragen kun je me altijd aan-

spreken, mailen (penningemeester@excelsior.nl) of bellen.  

Conno van der Pijl 

Penningmeester 
 

Picknicktafel  

De nieuwe picknicktafel was vlak voor oudennieuw afgeleverd. De picknicktafel is 

neergezet op het terras voor onze vertrouwde kantine op het veld. De klussers 

hebben vorige week de tafel in elkaar gezet en Stefan heeft de tafel voorzien van 

een extra bijtslaag. De tafel is mede mogelijk gemaakt door de verkoop van 

lootjes bij de thuiswedstrijden van Excelsior 1. Allen bedankt! Nu maar hopen dat 

de zon in het voorjaar en tijdens de zomer veelvoudig gaat schijnen. Onderstaand 

is een foto opgenomen van de tafel.  

mailto:penningemeester@excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Uitnodiging algemene ledenvergadering   

Alle leden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenver-gadering, die gehouden zal worden op maandag 

23 mei, dit in tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde datum van 18 april. Aanvang 19.30 uur in het clubhuis. Vanaf maandag 

16 mei zijn alle stukken op te vragen bij de secretaris.  Bij verhindering graag de secretaris schriftelijk of mondeling berichten. Zon-

der te-genbericht rekenen wij op uw aanwezigheid.  Tot 23 mei!  
 

Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging en daarom ook 

volgend seizoen lid blijven. Degene die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit vóór 1 

mei as. schriftelijk of per e-mail het secretariaat doorgeven. Het bestuur verneemt graag waarom je het lidmaat-

schap opzegt. Ook het omzetten van spelend lid naar niet spelend lid graag voor 1 mei as. schriftelijk of per e-mail doorgegeven 

aan het secretariaat. 
 

Dubbelschiettoernooi  

52e editie, 25 juni 2016 

Wie sleept dit jaar de wisselbeker van de 52e editie van het traditionele Excelsior dubbel-

schiet-toernooi in de wacht?  

In verband met samenval 5 mei en de meivakantie wordt er deze keer niet op Hemel-

vaartsdag, maar op 25 juni 2016 gestreden om de eretitel "beste dubbelschieters van 

Excelsior". Van oudsher een dag vol gezelligheid, waarbij ook ouders samen met hun kind 

kunnen dubbelschieten en waarvoor vele veteranen hun schoenen jaarlijks uit het vet 

halen. Aansluitend wordt er weer een heerlijke BBQ verzorgd.  

Behouden Sander Rensen en Wouter Kamps hun felbegeerde wisseltrofee of gaat een 

ander duo met de eer strijken? Wie wint er in de pupillen-poule? En bij de aspiranten? 

Welke ouders schieten zich in het zweet samen met hun pinguïn of pupil? Ook indien je niet gaat dubbelschieten ben je van harte 

welkom voor aanmoediging langs de kant en bij de BBQ. 

Aanmelden doe je via het formulier op de site, een mail naar erik.dekoning@ckv-excelsior.nl (onder vermelding van de dubbel-

schiet-partner, je team en wel/niet BBQ-en) of op de lijsten die worden opgehangen in het clubhuis. 

 

Wat: 52e editie Dubbelschiettoernooi  

Wanneer: zaterdag 25 juni 2016 

Deelname: gratis  

Melden om: 11:30 uur  

Start: 12:30 uur  

Duur: 10 minuten per ronde 

Einde: 17:00 uur  

Start BBQ: 17:30 uur 

Kosten BBQ: pinguïns/pupillen €4,- pp 

overigen €6,- pp 

Loten: €0,25 voor fantastische prijzen 

De volgende koppels hebben zich al opgegeven: 

Martin/Robert  Cristina/Julia  Anouk/Dominique  Wesley/Erik 

Loes/Anne  Ryanne/Marco  Sven/Ronald  Danique/Charlotte 

Carolien/Maud  Deborah/Kilian  Elize/Barry  Anne-Linde/Marit 

Thijs/Joris   Wesley/Denise  Britt/Desiree  Daan/Fabian 

Zoë/Lisette  Sten/Renzo  Tijn/Pauline  Hanna/Maaike 

Koen/Marloes  Merit/Gina  Demi/Dik   Patricia/Goeg 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/674-bgeef-je-op-voor-het-dubbelschiettoernooib
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Wedstrijdsecretariaat senioren 

De 9
e
 april was dan zo’n zaterdag met alleen maar thuiswedstrijden bij de senioren. Excelsior 1 en 2 moesten op deze dag wel op-

boksen tegen toppers uit hun klassen. 

Excelsior 2 speelde als eerste tegen de koploper op ruime voorsprong, KVS 3, best een goede wedstrijd maar de bezoekers hadden 

meer (rebound)kracht en scorend vermogen in huis. Een kleine achterstand in de eerste helft wist het 2
e
 niet meer in te halen, en de 

wedstrijd eindigde in een 17-20 nederlaag. Al met al betekent dit dat Excelsior 2 in de komende weken er nog hard aan moet trek-

ken om punten te halen om uit de degradatiezone te komen. 

Ook Excelsior 1 was tegen één van de koplopers Nieuwerkerk net even de mindere in fysiek en scorend vermogen. In de eerste 

helft leidde dat tot een kleine achterstand, maar in de tweede helft ging Nieuwerkerk gemakkelijk door met scoren terwijl Excelsior 

1 (te) veel kansen miste. Het verschil werd daardoor wel heel groot, een nederlaag met 12-22. 

Excelsior 4 speelde tegelijkertijd met het 2
e
 op het B-veld tegen Paal Centraal 2, met een prima bezetting op de bank: Marieke, 

Renate en Luuk. Het werd een bijna gelijkopgaande wedstrijd, waarin jammer genoeg gemiste kansen (strafworpen) het 4
e
 net niet 

de gelijke stand brachten. De studenten konden toch met een 8-11 overwinning de punten meenemen. 

Excelsior 5 sloot het dagprogramma met eindelijk weer een competitiewedstrijd na 5 weken. Met extra reserves Myrte en Sven 

werd Valto 6, waartegen uit nog met moeite gelijkgespeeld was, na een 8-2 voorsprong in de eerste helft ruimschoots met 17-7 

verslagen.  

Aanstaande zaterdag wordt de zaalfinale van de korfballeague gespeeld. Daardoor zijn ook alle senioren-en juniorenwedstrijden in 

de ochtend en begin van de middag gepland. Dat betekent dat het heel lastig is om spelers/reserves te combineren bij de senio-

renteams, zeker omdat 4 van de 5 teams uit spelen. Het wordt deze week nog een ingewikkelde puzzel om alle teams compleet 

met reserves in het veld te krijgen. 

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

Wijziging trainingstijden rond de meivakantie 

Op de zaterdagen 30 april, 7 mei (weekend na Hemelvaart en meivakantie)  en 14 mei (Pinksteren) wordt er niet gespeeld door alle 

B t/m F teams. 

In de periode vanaf maandag 25 april tot en met maandag 16 mei is het meivakantie en ook Koningsdag 27 april en Hemelvaarts-

dag en Bevrijdingsdag 5 mei en 2
e
 Pinksterdag 16 mei vallen nog eens in deze periode. De jeugdcommissie heeft t.a.v. de trainin-

gen voor B t/m F in deze periode vanaf maandag 25 april tot en met 16 mei het volgende bedacht:  

 De trainingen op dinsdag 26 april, dinsdag 3 mei, donderdag 5 mei, dinsdag 10 mei zullen NIET doorgaan. 

 WEL wordt er getraind op de donderdagen 28 april en 12 mei 

De pinguïns/peuters trainen NIET op de zaterdagen 30 april, 7 mei en 14 mei. 
 

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 pinguïns. De eerst volgende training is op zaterdag 16 april op het veld. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een peu-

terprettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerst volgende training is op zaterdag 16 april op het 

veld.  
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Secretari(pr)aten 

Afmelden en invallen 

Kijk altijd goed of jouw naam ook niet wordt vermeld bij een ander team in het clubblad! Omdat de B3 nog 

6 spelers/speelsters heeft en nu ook 1 geblesseerde dame is en een heer stage loopt tussen 10:00-12:00, zijn ieder weekend mini-

maal 4 invallers nodig. En als je niet kunt spelen, bel dan altijd af! Invallers: alvast bedankt namens de B3! 
 

Belangrijke data 

15 april:  aspiranten en juniorenavond; een leuke spannende zoektocht! Het evenement begint om 19:00 

uur. Er zal een leuke zoektocht plaatsvinden langs allemaal bekende plekken in Delft en om-

streken met leuke activiteiten tussendoor. De avond zal duren tot ongeveer 21.30 uur. 

25 april tm 16 mei: aangepaste trainingstijden (zie hierboven); er is in deze periode alleen trainen op 28 april en 12 

mei 

3 tm 5 juni: Camping Excelsior 

18 juni: Schoolkorfbal  

25 juni: Dubbelschieten  met aansluitend BBQ; vanaf deze week zullen ook de lijsten weer worden 

opgehangen in het clubhuis! Op de site is ook een invulformulier opgenomen. 
 

Enquêteformulieren 

Afgelopen zaterdag zijn de enquete formulieren uitgedeeld. Nieuw dit jaar is dat ook D1 een formulier zal mogen invullen. De C2 

en D1 ontvangen de formulieren deze week. 
 

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 sekse 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 

plaatsvinden als 1 van de ploegen met 3 doelpunten 

verschil of meer achter staat. Wordt het verschil weer 

2 of minder verschil in doelpunten dan moet de su-

perspeler 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 

minuten gehouden 

 ▪ Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust 

gehouden; 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 
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Secretari(pr)aten 

Scheidsrechters 

Als je gaat fluiten, zorg dan dat je de sportlinked app hebt gedownload. Onderstaand is de handleiding opge-

nomen. 

Eenvoudig stappenplan aanmelden SportLinked 

Hierbij een stappenplan waarmee nieuwe mensen makkelijk de Sportlinked app kunnen activeren. Het is een andere for-

mulering van het proces dan op https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Registreren+en+inloggen. 

1. Omdat nieuwe app-accounts gekoppeld worden aan bestaande sportlinkinformatie op basis van het e-mailadres is het belangrijk 

dat het e-mailadres in sportlink klopt met hoe de nieuwe gebruikers dat in gaan vullen. Het is handig om dit eerst na te vragen en 

vervolgens door te geven aan Bart. 

2. De sportlinked-app kan gedownload worden in de Android playstore of in de iPhone appstore. Dit kan door te zoeken op sport-

linked. Windows mobile en oude mobiele systemen worden niet ondersteund. 

3. De eerste keer dat de app opstart moet er geregistreerd worden. Hierbij wordt een app-account aangemaakt en moet een 

wachtwoord gekozen worden. Ter controle wordt dan een e-mail naar het adres van de gebruiker gestuurd. Deze e-mail bevat een 

link waarmee het account geactiveerd wordt. 

4. Na deze activatie kan er ingelogd worden in de sportlinked app met het e-mailadres en het gekozen wachtwoord. 

5. De eerste keer moet het app-account nog eens extra gekoppeld worden aan een persoon uit de sportlinkadministratie. Deze 

stappen staan beschreven op https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Koppelen+aan+gebruiker waarbij Excelsiorspelers altijd moeten 

kiezen voor de "Mijn Vereniging" optie. 

Als iemand geen geschikte telefoon heeft kan hij/zij stappen 3-5 doorlopen op de telefoon van iemand anders. Er moet dan eerst 

uitgelogd worden (via Instellingen -> Uitloggen, de eigenaar van de telefoon heeft zijn eigen wachtwoord nodig om weer in te 

kunnen loggen!) en dan kan er geregistreerd worden. 

Verdere uitleg over het wedstrijdformulier staat duidelijk op  

https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier. 

 

 

 

 

https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Registreren+en+inloggen
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Koppelen+aan+gebruiker
https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier.
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Evenementencommissie 

Aspiranten- en Juniorenavond bij Excelsior!  

Op vrijdag 15 april 2016, is er weer een aspiranten- en juniorenavond: Een leuke spannende zoektocht! Het 

evenement begint om 19:00 uur. Er zal een leuke zoektocht plaatsvinden langs allemaal bekende plekken in Delft en omstreken 

met leuke activiteiten tussendoor. De avond zal duren tot ongeveer 21.30 uur. 

Algemene informatie 

Wat: Aspiranten- en Juniorenavond 

Wanneer: 15 april 2016 

Waar: verzamelen clubhuis Excelsior 

Tijd: 19:00 uur – 21:30 uur 

Kosten: GRATIS 

Opgeven:  via het formulier op de site 
 

American Party 30 april  

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland 

op 30 april 2016. 

Come and join our American Party! 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 16 jaar en ouder 

en kunnen intro's (vanaf 18 jaar) meebrengen. Deze 

kunnen worden opgegeven via een mail met naam 

en geboortedatum naar ec@ckv-excelsior.nl,. 

Overige regels: 

 Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal 

intro's meebrengen (vooraf melden, intro's 

moeten 18 jaar of ouder zijn!). 

 Excelsior-leden welkom vanaf 16 jaar en ouder. 

 KNKV-leden welkom vanaf 18 jaar en ouder (op 

vertoon van spelerskaart). 

 Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan 

toegang worden geweigerd. 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/663-aspiranten-en-junioren-avond-bij-excelsior
mailto:ec@ckv-excelsior.nl


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  34 9 

Evenementencommissie 

Camping Excelsior: 3 t/m 5 juni! 

Om het korfbalseizoen af te sluiten, de (korfbal-)vakantie in te luiden en om alvast goed in de 

kampeersfeer te komen staat de afsluitdag dit jaar weer geheel in het teken van de camping. 

Sportpark Biesland wordt tussen 3 en 5 juni omgetoverd in één grote camping, genaamd Cam-

ping Excelsior. 

Op de camping is drie dagen lang van alles te beleven voor jong tot oud. Daarnaast zullen er het 

hele weekend door leuke activiteiten georganiseerd worden waaraan iedereen kan mee doen. Op 

zaterdagavond wordt er een besloten Excelsiorfeest gegeven. 

De camping opent haar poorten op vrijdagmiddag 17.00 uur. 

Na het ontbijt op zondag is het helaas alweer tijd om de tenten in te pakken en de camping te verlaten. Mocht je een plaatsje boe-

ken op Camping Excelsior, dan zitten hier de diners, ontbijtjes, activiteiten en de entree voor het feest bij inbegrepen. 

In de komende weken zal er meer informatie over dit weekend op de site, in de Korfpraat en op Facebook verschijnen. 

Zet dit weekend alvast dik en onderstreept in de agenda!!!!! 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

9 april 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

OKD 1932 Excelsior 1 - Nieuwerkerk 1 12 22   

R1G 5655 Excelsior 2 - KVS/Maritiem 3 17 20   

R4M 5549 Excelsior 4 - Paal Centraal 2 8 11   

R6H 1731 Excelsior 5 - Valto 6 17 7   

A1F 7585 Excelsior A1 - Maassluis A1 14 9   

A3H 11270 Excelsior A2 - Albatros A3     uitgesteld 

A4Y 12621 Excelsior A3 - ONDO A3 24 1   

B2M 22236 Excelsior B1 - Dijkvogels B1 20 12   

B3A 11964 Excelsior B2 - De Meervogels B2 7 4   

E1M 13263 Excelsior E1 - Velocitas E7 17 6   

E2J 13350 Excelsior E2 - KVS/Maritiem E5 6 15   

E3J 13873 Excelsior E4 - Phoenix E2 8 9   

E2T 13913 Excelsior E6 - SEV E2 10 9   

F3L 13950 Excelsior F1 - ONDO F4 3 8   

klasse nr wedstrijd       

B5F 12145 Avanti B7 - Excelsior B3 1 10   

C3D 12256 Sporting Trigon C1 - Excelsior C1 9 3   

C5E 12241 SEV C1 - Excelsior C2 3 5   

D3C 13114 VEO D3 - Excelsior D1 4 6   

E2E 13798 KVS/Maritiem E3 - Excelsior E3 6 5   

E3F 13635 ODO E4 - Excelsior E5     uitgesteld 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

-geen verslagen- 
 

Junioren 

Excelsior A1 – Maassluis A1 

Vorige week speelde onze A1 een puike pot in Bleiswijk en leek daarmee serieus de inhaal-

race in de veldcompetitie in te hebben gezet. Vandaag moest dat dan opnieuw worden 

bewezen tegen tegenstander Maassluis dat met 3 punten meer op de 3
e
 plek stond. Bo-

vendien was het tegen Maassluis A1 dat we de finale van de HC-cup dit jaar verloren. Alle 

ingrediënten dus aanwezig voor een uitdaging voor de A1. Gina maakte – met enkelbrace! 

– haar opwachting weer. Tjarko die wel weer was wel hersteld van zijn blessure, begon op 

de bank. 

Met een straffe wind en een mooi zonnetje werd op het nieuwe kleine afmetingveld ge-

start. Mart maakte een mooie korte kans 1-0, maar Maassluis nam door drie scores op rij 

het initiatief: 1-3. Er werd weer behoorlijk fysiek gespeeld door de Nieuwe Waterwegbewo-

ners, maar de prima fluitende scheidsrechter hield het kort en moest behoorlijk wat spel-

hervattingen en vrije ballen toewijzen. Met een afstandschot en een vrije bal trok Merit de stand weer gelijk: 3-3. In het tweede 

aanvalsvak moest weer met veel geduld worden gespeeld, om het achterverdedigen van met name de lange heer van Okker op te 

lossen. Met Pim in de rebound kon met een afstandschot van Okker en een vrije bal van Anouk worden doorgestoomd naar 5-3.  In 

de verdediging moest Okker toch ook af en toe aan de noodrem gaan hangen en uit de toegekende strafworp kon Maassluis weer 

aanhaken: 5-4.  Hoewel het behoorlijk hard waaide wisten de Excelsior spelers het natte vingertje niet op waarde te schatten en 

 

 

 

 

 

 

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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bleven continu aan de verkeerde kant van de korf aanvallen en schieten. Een laag aanvallend rebound 

rendement was het resultaat. Wanneer het spel wel goed werd verlegd was het dan ook meteen raak: 6-

4 (Merit).  Door het ander aanvalsvak werd dit goed overgenomen en wist Okker op slag van rust ook van 

afstand de voorsprong verder uit te breiden: 7-4 . De A1 had er na de rust duidelijk zin in. Ze verschenen ruim voor Maassluis weer 

op het kunstgras en lieten er na de eerste onderschepping geen gras over groeien: via twee korte kansen van Okker en Maarten 

was het al meteen 9-4! Dat mocht niet meer mis gaan. Het zonnige terras liep langzaam vol met de Excelsior selectiespelers en 

toeschouwers, maar zagen nu Maassluis een tussensprint plaatsen door twee keer vanaf de loefzijde van het veld raak te schieten 

en nog een strafworp te verdienen: 9-7. Pfff, nu was het zaak voor de A1 om niet door de ondergrens te zakken. De A1 is hierin 

tijdens het seizoen enorm gegroeid. Men weet – met hulp vanaf de dug-out – de focus steeds sneller weer te herpakken. Na een 

aantal lange meerschots aanvallen wist Gina haar terugkeer met een fraaie korte kans te beklinken. Direct daarna werd haar een 

wissel gegund en maakte good old Char haar opwachting. Maassluis ging het schot van Excelsior beter verdedigen, maar dat gaf 

Excelsior mogelijkheden in de kleine ruimte, die dankbaar werden aangegrepen. Via weer Merit en Okker liep de A1 nog verder uit 

naar 12-7. Na de 12-8 wist ook Mart nog twee keer de korf te vinden (strafworp en afstandschot), 14-8 en met nog 8 minuten te 

spelen was de wedstrijd wel gelopen. Een mooi moment om het herstel van Tjarko te testen in de reboundpositie in het vak naast 

jarige broer Okker. Maar het was puntspeler Jop waarvoor werd gekozen. Hierdoor moest  Okker met zijn nog langere heer het 

reboundduel aangaan. Maassluis gaf nauwelijks meer kansen weg en wist zelfs nog een keer een strafworp te verzilveren: 14-9 en 

eindstand. 

Weer een zeer solide overwinning van de A1 waarmee ze de ingezette inhaalrace vervolgden. Zij klommen in twee weken van plek 

6 naar nu gedeeld 4
e
 samen met ODO en Weidevogels. 

Komend weekend staat de derby tegen Fortuna A2 op het programma.  Of deze doorgang zal vinden is nog niet duidelijk i.v.m. het 

plaatsen van Fortuna A1 voor de juniorenfinale van dit zaalseizoen a.s. zaterdag.  Voor uw reporter zou verplaatsing goed uitkomen 

want die zal volgende week zaterdag ook de gehele dag in de Ziggo Dome verblijven ;-).  
 

Jeugd 

Veldcompetitie-app-berichten 

Afgelopen zaterdag was de tweede competitie zaterdag. Hier verslagen vanuit de trainers app: 

 C2 gewonnen met 5-3 van SEV, aldus Fabian. 

 F1 verliest met 8-3 van ONDO. Laatste 10 minuten 2-0 gewonnen.  Dus erg goed geëindigd. Straf-

worpen gewonnen met 6-3. Wederom een trotse trainer! Wij worden steeds beter!   

 B3: 10-1 gewonnen. Hele leuke wedstrijd gezien; Stefan. Invallers wederom bedankt! 

 E3 heeft verloren van KVS E3. Eerste helft langzaam op gang gekomen; 4-0 achter. Tweede helft knap teruggevochten tot 6-5.  

 E6 gewonnen met 10-9. In een leuke gelijk opgaande wedstrijd. 

 E4 helaas verloren met 8-9. Het was een super leuke wedstrijd om naar te kijken! En de tegenstander was erg gelijkwaardig. Het 

was zo spannend dat ik zelf wilde spelen! Aldus Gina. 

 C1 heeft verloren met 9-3. 
 
 

KVS Maritiem E3   - Excelsior E3 

Aan het einde van de zaterdagochtend reisden we met 3/5 van het team gezellig naar Scheveningen. Op het tochtige veld van KVS 

moest de E3 aantreden tegen de E3 van KVS. Dan ben je vooraf toch benieuwd of die nummering nog iets zegt over hoe de 2 par-

tijen aan elkaar gewaagd zijn. Het team was compleet en die zijn de laatste tijd goed op elkaar ingespeeld. Het beloofde zodoende 

een mooie wedstrijd te worden. Bij KVS hadden de spelers er echter ook zin in, zodoende waren beide partijen vanaf het begin 

goed aan elkaar gewaagd. Excelsior leek op het oog (zonder te meten natuurlijk) vaker aan de bal te zijn. Er werden rondom de korf 

dan ook kansen gecreëerd, maar helaas helaas die werden niet in doelpunten omgezet. KVS hield het hoofd koel en wist na enkele 

minuten het 1
e
 punt te scoren. Niet veel later volgde  uit een mooi afstandsschot de 2-0. Excelsior bleef echter aandringen en zo 

zagen we nog een paar mooie acties door goed samenspel. Na de eerste korte pauze zakt op een gegeven moment de aandacht 

een beetje weg bij enkele verdedigers waardoor KVS de stand op 4-0 kan brengen. Heel jammer want hun spel is helemaal niet 
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beter dan dat van Excelsior. Er zijn alleen een paar spelers goed wakker zullen we maar zeggen. Maar 

daar komt dan toch Lianne die, een vanaf de korf van de tegenstander goed overgespeelde bal via een 

beheerst schot de stand op 4-1 weet te brengen. Er is nog hoop hoor je de ouders langs de kant denken. En 

ze blijkt de smaak te pakken te hebben want voor de rust brengt ze door een goede voorzet van een teamgenoot de stand nog op 

4-2. We gaan zodoende de rust in met het gevoel dat het allemaal nog goed kan komen. Ze moesten er alleen maar even inkomen 

denk je dan. Na de rust weet Excelsior veel kansen te creëren maar wil het scoren de eerste minuten maar niet lukken. Dit geldt 

gelukkig ook voor KVS tot vlak voor de korte pauze ze de stand op 5-2 weten te brengen. Maar de Excelsior spelers laten hun kop-

pie niet hangen en blijven goed aanvallen en verdedigen. Zo onderschept Pieter regelmatig de bal voor de neus van de tegenstan-

der net als Lianne. Pjotr houdt de verdediging goud dicht waardoor zijn mannetje niet tot scoren komt en Eline die weet de paal 

steeds beter te vinden. In korte tijd gaat de stand dan ook plots van 5-2 naar 5-4 beide door Eline gescoord. Martin verdedigt goed 

en weet ook vaak kansen te creëren maar ze willen er vandaag gewoon niet in. Laten we maar zeggen dat het aan de wind op dit 

open veld te wijten is. KVS blijft echter ook goed spelen en brengt de stand weer op 6-4. Maar de doorlopen van Excelsior blijven 

komen en daar weet Eline wel raad mee, 6-5. Het zit er nog in zie je ze denken en de tegenstander wordt ook een beetje zenuw-

achtig. Ze stonden  zo mooi voor en ze zullen toch niet gaan verliezen in de laatste minuut. Langs de lijn werd de hoop gevestigd 

op een mooi gelijkspel, iets wat helemaal verdiende zou zijn. Maar helaas het zat er niet in, het fluitsignaal klinkt bij 6-5. Maar al 

met al hebben we een mooie wedstrijd gezien waarbij goed samengespeeld werd en men de moed niet op gaf. Sommige onder-

schepte ballen kwamen door ondoordacht overspelen weer snel  bij de tegenstander terecht. Dat is iets waar we de komende we-

ken maar eens goed op moeten gaan oefenen. Maar tevreden en voldaan werd de terugreis aanvaart. Met het spel wat vandaag 

getoond is moet een overwinning er toch nog een keer inzitten. Iets waar we volgende week dus weer vol voor gaan zou ik zeggen. 

Gerrie Dieteren (vader Pjotr) 
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Opstellingen 

16 april 2016 

 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 

Danique?, Marieke, Marilyn, Renate 

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

reservedames/heren tbv Exc 3&4, in overleg met trainer nader in te vullen: 

Dominique, Charlotte (A1), Noa, Timo (B1) 

 

4 

Anne-Linde, Annebertien, Ans, Rachelle,  

Erik de K., Micke, Robert?, Daan 

reservedames/heren tbv Exc 3&4, in overleg met trainer nader in te vullen: 

Dominique, Charlotte (A1), Noa, Timo (B1) 

 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke 

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

Myrte (B1) 

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. 

 

Dingeman (A3) 

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

Dingeman, Jesse D., Marijn 

 

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Wouter 

 

B3 
Fleur, Robin, Invallen: Dieuwke/Isa/Lucia (C1)  Geblesseerd: Stefanie 

Gijs, Rik Afwezig: Daan INVALLEN Rick/Nico (C1) 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Liekke, Lindsey, Lucía 

Joshua, Mark, Rick, Nico Geblesseerd : Sydney 

 

Mark, Paul (C2) 

C2 
Aniek, Chimene, Iris, Nadine, Nathalie 

Mark, Paul, Thom, Luuk 

 

D1 
Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne  

Joran, Roy, Wouter 

Sara (E2) 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

David, Thijs 

 

E2 Vrij  

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 Vrij  

E5 
Britt, Josyne, Nynke 

Abel, Cas 

 

E6 
Fara, Fenna, Mara, Zoë 

Luuk 

 

F1 
Elize, Milou, Demi 

Stefan, Tijn, Mees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

16 april 2016 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R6H 1654 Excelsior 5 - ODO 6 11:15 12:00 Willeke  Piet Ekelmans 1K40 Janna Buitenrust Hettema zie emailversie 

B5F 12039 Excelsior B3 - KZ Danaïden B3 10:30 11:15 Mario, Stephan Nelis Bijl 7aK40   

C3D 12186 Excelsior C1 - KZ Danaïden C2 09:15 10:00 Sander, Wouter Renate van Vliet 1K40   

C5E 12279 Excelsior C2 - De Meervogels C4 11:45 12:30 Merit Maarten de Boer 7aK40   

D3C 12811 Excelsior D1 - Pernix D3 08:45 09:30 Nynke Linda van der Burgh 7aK40   

E2E 13428 Excelsior E3 - Avanti E8 09:00 09:30 Robert Robin van Kant? 2K24   

E3F 13906 Excelsior E5 - Dijkvogels E2 09:15 09:45 Kayleigh, Jop Fleur van der Burgh 8bK24   

F3L 13949 Excelsior F1 - ODO F3 09:00 09:30 Charlotte, Maarten Carolien Noorlander 2K24   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie veld autorijders (ouders van) 

OKD 2038 De Meervogels 1 - Excelsior 1 10:30 12:00 Denise Vernède Sportpark, Zoetermeer 1aK60 regelt Nelleke 

R1G 5859 De Meervogels 2 - Excelsior 2 09:00 10:30 Robbert Vernède Sportpark, Zoetermeer 1aK60 regelt Nelleke 

R3T 5897 Nieuwerkerk 5 - Excelsior 3 12:00 13:30 Reinier De Kleine Vink, Nieuwerkerk ad Ijssel 3K40 regelt Marilyn 

R4M 5764 ODO 4 - Excelsior 4 12:15 13:30   Sportpark De Commandeur, Maasland 1aK60 Erik, Micke, Robert 

A1F 7648 Fortuna/Delta Logistiek A2 - Excelsior A1 aw 9:00 10:00 Luuk, Nikki Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK60 op eigen gelegenheid 

A3H 11333 OZC A1 - Excelsior A2 11:30 13:00 coaches regelen vervanging Sportcomplex De Enk, Rotterdam 3aK60 Hanna, Jikke, Sander de Hoog 

B2M 22435 Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 aw 8:30 09:00 Vito, Jill Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1bK40 op eigen gelegenheid 

B3A 11912 Phoenix B1 - Excelsior B2 08:00 09:00 Shera, Danique Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1bK40 Indi, Geeske, Lonneke 

E1M 13855 Fortuna/Delta Logistiek E7 - Excelsior E1 aw 8:30 09:00 Okker, Jazz Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK60 op eigen gelegenheid 

E2T 13302 Fortuna/Delta Logistiek E1 - Excelsior E6 aw 8:30 09:00 Lisette, Carolien Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2cK24 op eigen gelegenheid 

         barrooster ouder van / team     

 

kunstgras B 

 

index veld Excelsior 

09:00 11:30 Pjotr (E3), Ryanne (D1), Josyne (E5)     

 

14:30 DES 6 - Valto 7 

 

1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 Mark (C2), Luuk V (C2)     

   

7aK40, 8bK24: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:45 Carolien     

   

type veld uit 

        

K: Kunstgras; G: Gras 

Scheidsrechters 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 
za. 16-04-2016 CHKC 8614 Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 9:00 KNKV Wouter le Comte Pomonaplein, 1bK40 
za. 16-04-2016 3G 2045 Fortissimo 1 - DKV (IJ) 1 11:30 KNKV Jos van Velzen Sportpark IJsseloever, 1aK60 
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Training 

Trainingsschema veld voorjaar 

 
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 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 het materiaalhok. 
 

Oudertraining veld voorjaar 

datum trainer(s) 

maandag 11 april 2016 Okker, Merit  

maandag 18 april 2016 Henk 

maandag 25 april 2016 Sharmaine, Joyce 

maandag 2 mei 2016 Simone 

maandag 9 mei 2016 Bertjan, Lisanne 

maandag 16 mei 2016 2e Pinksterdag 

maandag 23 mei 2016 Job, Jill 

maandag 30 mei 2016 Erik 

maandag 6 juni 2016 Bertjan, Lisanne 
 

 

mailto:berg_job@hotmail.com
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

15 april 2016 Aspiranten- en juniorenavond 

18 april 2016 Algemene ledenvergadering 

23 april 2016 Recreantentoernooi Excelsior 

30 april 2016 Feest Junioren/Senioren: American Party 

3-5 juni 2016 Camping Excelsior 

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  
 

Schoonmaakrooster voorjaar 2016 

Datum 15 april  Datum 22 april  Datum 6 mei Datum 20 mei 

Elke Reurings Marieke Zelisse Rachelle Janssen Wouter Kamps 

Jasper Veerman Roxanne Hoekstra Ans van Doormaal Sander Rensen 

Sander van Vliet Leonie van der Spek Joris Timmerman Joyce Dijkgraaf 

Linda van der Burgh Gina Atzei Jikke Been Leanne Ruitenbeek 

Veerle Muller Maaike Westerman Hanna van Dam Femke Rijpkema 

Isabella van der Mast Arjen Pel Jazz Heemskerk Lonneke van halem 

Noa Jorritsma Wouter de Boer Isabella van der Mast Danniele Razab-Sekh 

Datum 27 mei Datum 3 juni Datum 10 juni Datum 17 juni 

Janna Buitenrust Job van den Berg Vito Heemskerk Simone Ruitenbeek 

Omar van Bunnik Erik vd Kramer Jazz Heemskerk Roy van Leusden 

Renate van Vliet Marloes van Egdom Sanne Kleiborn Denise Glaser 

Veerle Muller Marijn Muller Myrte Sevinga Noa Jorritsma 

Josanne van der Spek Dingeman Pel Jasper Koops Fleur van der Burgh 

Geeske van Batenburg Rik Schrier Robin de Roo Gijs Netto 

Indi Jorritsma Daan Timmerman Stephanie Dijkgraaf Isabella van der Mast 

Datum 24 juni    

Nathan op den kelder Regels schoonmaken: 

Kelly de Koning  Je kunt niet afbellen; 

Fabian Mastenbroek  De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

Jesse Dirkzwager  De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

Linda van der Burgh  De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

Wesley Timp  Aanvang schoonmaken 19:00; 

Reinier Koole  Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de korfpraat te worden gemeld. 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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