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Redactiepraat 

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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

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

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

gramma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

Elke Reurings  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

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

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

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  

Technische Zaken 

senioren/junioren: Maarten Taffijn 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIE S  

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 M EDIA  

   

Met deze laatste Korfpraat sluiten we het seizoen 

2015/2016 officieel af. Dat betekent vakantie, maar het 

betekent ook dat we ons gaan voorberei-

den op het toekomstige seizoen 

2016/2017. Een seizoen waarin we gaan 

korfballen, trainen, coachen, aanmoedi-

gen, feesten, juichen, teleurstellingen ver-

werken en “we are the champion” zingen. 

Net zoals elk seizoen. Maar komend sei-

zoen verandert er iets. Achter de schermen 

wordt er momenteel druk gewerkt aan een 

“gedurfd en gewaagd” trainingspro-

gramma. Een programma waardoor de F-

jes op de cover wellicht in toekomst uitko-

men in de wedstrijdsport in plaats van de 

breedtesport. Of misschien wel over 10-12 

jaar in Ahoy staan, wie zal het zeggen? Lees 

er hier verder over. 

De cover… een prachtige setting en prach-

tig geschoten! Robin van der Kant, ouder 

van Beau (pinguïn) en Demian (F) én zelf 

oud-speler van Excelsior, is de man achter de lens. De redactie was laaiend enthou-

siast over een setje foto’s van een F-training die Robin heeft toegestuurd en is daar-

opvolgend direct met hem in onderhandeling gegaan om komend seizoen nog 

meer van dit soort fraaie plaatjes ten behoeve van de Korfpraat te schieten. Uiter-

aard doet Robin dat graag (wat zo doen we dat bij Excelsior!) en de redactie ver-

meldt als tegenprestatie met alle plezier de Facebook-pagina van Robin, waar nog 

veul meer mooie foto’s staan: vanderkant-fotografie. Zeker de moeite waard om 

even te checken! 

Zelfs in de laatste Korfpraat van het seizoen is er nog behoorlijk veel nieuws te 

melden: 

 Het aspiranten- en pupillentoernooi is nog zo’n week of 7 van ons vandaan. 

Achter de schermen zijn Erik en Nicole druk bezig met het regelen van de pop-

petjes op de juiste plaatsjes, check daarom of je naam erbij staat. 

 De vaste verslaggever van A1, Pieter Swinkels, blikt met ons terug op het sei-

zoen 2015/2016 van A1. Een mooie afsluiting van al zijn onderhoudende en 

inspirerende wedstrijdverslagen. De redactie hoopt volgend seizoen weer me-

nig teksten van Pieter te mogen plaatsen en te lezen! 

 Het oefenprogramma voor augustus is ingevuld. Zodat we na de vakantie weer 

in het wedstrijdritme kunnen komen voordat de competitie begint. 

 De activiteitenkalender is bijgewerkt. En ook het schoonmaakrooster voor ko-

mend veldseizoen najaar is ingedeeld. 

 Last but not least: de coaches van de jeugdteams zijn grotendeels bekend! Aan 

een paar details moet nog worden gewerkt, die worden na de vakantie ingevuld 

en bekend gemaakt. 

Veel leesplezier! 

De redactie 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://instagram.com/ckvexcelsior
https://www.facebook.com/vanderkantfotografie/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ C .K .V .  Exce l s ior  wenst  j e  een  f i j ne  

zomer (vak an t i e ) !  

▪ Del f t se  Vakan t i e  Act i v i t e i t en  

▪ Exce l s iorp rog ramm a  

▪ Asp i ranten  en  pup i l l entoernooi  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Wedstri jden  

▪ Oefenprogramma ve ld  na j aar  

2016/2017  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i t e i t enka lender  

▪ Schoonm aakro os te r  
 

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: Juan Zondervan Nathan op den Kelder 

 Peter de Block Marco van der Linden 

Coverfoto: Robin van der Kant 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Maarten Taffijn 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: vacant 

BIJDRAGEN DEZE UI TGAVE 

Bart, Erik, Job, Linda, Pieter 

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 

C.K.V. Excelsior wenst je een 

fijne zomer(vakantie)! 

  

Het seizoen 2015/2016 zit er (bijna) op! Tijd dus voor een welverdiende korfbalva-

kantie. C.K.V. Excelsior wenst je een fijne zomer(vakantie)! 

Het nieuwe seizoen begint in augustus. Bekijk in onderstaand overzicht wanneer jij 

weer voor het eerst moet trainen. 

Start trainingen seizoen 2015/2016 

team datum eerste training 

1e selectie donderdag 11 augustus 

Excelsior 3 donderdag 11 augustus 

Excelsior 4 en 5 maandag 15 of dinsdag 16 augustus 

Excelsior 6 dinsdag 23 augustus 

Excelsior A1 dinsdag 16 augustus 

Excelsior A2 dinsdag 16 augustus 

Excelsior A3 donderdag 18 augustus 

Excelsior B1 donderdag 18 augustus 

Excelsior B2 dinsdag 23 augustus 

Excelsior B3 dinsdag 23 augustus 

Excelsior C1 dinsdag 23 augustus 

Excelsior D1 dinsdag 23 augustus 

Excelsior D2 dinsdag 23 augustus 

Excelsior E1 dinsdag 23 augustus 

Excelsior E2 dinsdag 23 augustus 

Excelsior E3 dinsdag 23 augustus 

Excelsior F-groep dinsdag 23 augustus 
 

Delftse Vakantie Activiteiten 

Gedurende de komende vakantieperiode zal de DVA (Delftse Vakantie Activiteiten) 

wederom van onze velden en clubhuis gebruik maken. De DVA zal op ons complex 

zijn van 11 t/m 15 juli en 18 t/m 22 juli, van 8:00u tot18:00u. Gedurende deze dagen 

zijn de kantine en onze velden overdag dus niet beschikbaar voor onze leden. We 

willen iedereen vragen hier rekening mee te houden. 

Namens het bestuur alvast bedankt, 

Bart en Conno

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Excelsiorprogramma 

Enige tijd geleden is de werkgroep Excelsior van start gegaan. De oprichting van deze werkgroep is een direct 

gevolg van een luid en duidelijk geluid vanuit de vereniging: het korfballend vermogen van C.K.V. Excelsior kan en moet omhoog! 

Dat de potentie er is, staat buiten kijf: er loopt enorm veel jeugdtalent op de Excelsior-velden. Maar talent leidt niet vanzelfsprekend 

tot resultaat – nu en in de toekomst –, daar is gedegen visie, hard werken en ervaren begeleiding voor nodig. De werkgroep heeft 

dat ingezien en gaat er op acteren. De werkgroep is hiervoor bezig met de ontwikkeling van het Excelsiorprogramma. Een ambitieus 

programma, dat de vereniging in de breedte betrekt om de doelstellingen te behalen. Het “hoe, wat en met wie”… daar is de werk-

groep nog druk mee bezig en wordt op een later moment gecommuniceerd. Maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten, 

hieronder de eerste twee sheets van het werkplan waar nu invulling aan wordt gegeven. 

  

Het programma op hoofdlijnen: 

 Vanaf B t/m E wordt de training op de dinsdag verzorgd door zeer ervaren (oud-)selectiespelers (“experttrainers”) in blokken van 

3 aansluitende weken. 

 Een blok wordt voor elk team ingevuld door één experttrainer. De trainer gaat met het team driewekenlang trainen op en werken 

aan specifieke korfbalcompetenties. Over het hele seizoen zijn er zo’n 8 tot 10 blokken, dus elk team krijgt met meerdere expert-

trainers te maken. Maar wel altijd in een blok van 3 weken, zodat de trainers voldoende gelegenheid hebben hun expertise in te 

zetten en de spelers vertrouwd raken met hun invulling van het trainingsprogramma. 

 De rode draad van het Excelsiorprogramma is het trainen op aanvallend spelen: 

▪ aanvallend aanvallen: een aanval moet te allen tijde gericht zijn op het schot op de korf. Zo snel mogelijk én zo zuiver 

mogelijk! 

▪ aanvallend verdedigen: de verdediging dient gericht te zijn op het voorkomen van een schotpoging van de tegenstander 

én op het onderscheppen van de bal. Want elke aanval begint met een onderscheppende verdediging! 

▪ oog voor individuele kwaliteit: iedereen is ergens goed in! Kwaliteiten moeten worden herkend, worden gepolijst, beter 

worden gemaakt en op een juiste manier worden ingezet. 

▪ spelplezier: hoe beter de punten hierboven resultaatgericht worden ingezet, hoe groter het spelplezier bij de spelers zal zijn. 

De donderdagtrainingen worden gegeven door de coaches van de teams, zoals ook nu het geval is. De TC’s van de junioren en jeugd 

zullen ervoor zorg dragen dat ook de donderdagtrainers de hoofdlijnen van het Excelsiorprogramma volgen. 

De A-junioren en de senioren volgen een eigen programma. En de F-teams zullen onder coördinatie van Maarten Taffijn een aantal 

gasttrainers gedurende het jaar krijgen. 

De werkgroep heeft een fiks aantal personen benaderd om het Excelsiorprogramma uit te voeren en het enthousiasme is ongekend. 

Wie zij precies zijn, wordt op een later moment gepubliceerd. In ieder geval zijn het personen die het Latijnse woord Excelsior koes-

teren. Want Excelsior betekent: steeds hoger, steeds beter!  
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Praatjes en mededelingen 

Aspiranten en pupillentoernooi  

Op 27 augustus organiseren wij voor de tiende maal een aspiranten- en pupillentoernooi bij Excelsior. Het 

toernooi duurt van 9:00 tot 13:10. Er worden 274(!!!) wedstrijden gespeeld verdeeld over 28 velden. Hiervan dient de helft door 

Excelsior te worden gefloten. Er zullen dan ongeveer 1000 deelnemers zijn en met minimaal 137 coaches, 75 scheidsrechters en 

publiek lopen er ongeveer 1500(!!!) personen rond op ons sportpark Biesland. Ook is er EHBO aanwezig. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters, bardiensten, coaches nodig. Als iedereen een aantal wedstrijden fluit dan is de 

belasting voor de anderen minder. Het toernooi wordt door Excelsior georganiseerd. 

De volgende scheidsrechters zullen wij indelen: 

A t/m K L t/m Z 

Willeke Alberts Piet Ekelmans Isabella van der Mast Henk Smienk 

Gina Atzei Denise Glaser Rob Müller Josanne van der Spek 

Simon van den Berg Lonneke van Halem Veerle Müller Leonie van der Spek 

Nelis Bijl Ryan Heemskerk Marijn Müller Joris Timmerman 

Maarten de Boer Ron Heemskerk Sabine Nolet Koen Timmerman 

Simon Bolle Robertjan Heemskerk Wesley Nolet Wesley Timp 

Annebertien Bontekoe Sharmaine Janssen Charlotte van der Pijl Jasper Veerman 

Jop de Boo Rachelle Janssen Anne-Linde van der Pijl Jos van Velzen 

Janna Buitenrust-Hettema Noa Jorritsma Robert Plomp Dominique Verhaghe 

Omar van Bunnik Robin van der Kant Timo van Popering Kayleigh Verhaghe 

Linda van der Burgh Sanne Kleiborn Sander Renssen Sander van Vliet 

Wouter Le Comte Erik de Koning Elke Reurings Anouk de Vreede 

Hanna van Dam Reinier Koole Femke Rijpkema Ronald de Vreede 

Joyce Dijkgraaf Jasper Koops Robin de Roo Micke Vrolijk 

Jesse Dirkzwager Frido Kuijper Leanne Ruitenbeek Cynthia Westerman 

Marloes van Egdom  Simone Ruitenbeek Maaike Westerman 

Als je niet kunt fluiten en jouw achternaam begint met de A t/m K dan kun jij je afmelden bij Erik de Koning: edkoning@xs4all.nl; 

begint jouw achternaam met de L t/m Z: meld je dan af bij Nicole Buis: nicolebuisvandenhooff@gmail.com 

Als je niet kunt fluiten, geef dan ook even aan waarom je niet kunt fluiten. Doe dit zo snel mogelijk! Laat het dan niet aankomen op 

vrijdag 26 augustus!!!! Bij de indeling zal uiteraard ook rekening worden gehouden met de rest van het oefenprogramma. 

De jeugd TC is ook nog bezig met het zoeken van coaches/trainers voor komend seizoen. Het kan zijn dat jouw naam als scheids-

rechter vermeld staat, terwijl je komend seizoen een B t/m F ploeg gaat trainen/coachen. Dan hoef je uiteraard niet te fluiten op het 

toernooi omdat je dan gaat coachen op het toernooi. 

Als deelnemers van Excelsior verwachten wij de B1 t/m F2. De deelnemers moeten om 8:20 aanwezig zijn op het veld. Na afloop 

wordt van alle B t/m F teams verwacht dat zij alle speelvelden weer opruimen (o.a. 56 palen, ruim 3 kilometerlijn, 38 veldpunten, 100 

haringen). 

Op de toernooidag zelf wordt ook gebruik gemaakt van ons sanitair en dat van DES en DKC. Ieder uur zal dit worden nagelopen: als 

er ouders zijn die ons daarbij willen helpen, meldt dit dan even per email aan Nicole Buis. nicolebuisvandenhooff@gmail.com 

  

mailto:edkoning@xs4all.nl
mailto:nicolebuisvandenhooff@gmail.com
mailto:nicolebuisvandenhooff@gmail.com
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Praatjes en mededelingen 

Hand-en-spandiensten 

Voor hand-en-spandiensten hebben wij de volgende personen ingedeeld: 

Anne Advocaat, Thijs Arkesteijn, Nicole Buis, Loes van Domburg, Ans Doormaal, Lynn Heemskerk, Roxanne 

Hoekstra, Theo de Korte, Marit Nieuwerf, Rik Schrier. Kun je niet en begint jouw achternaam met de A t/m K dan afmelden bij Erik; 

voor de L t/m Z afmelden bij Nicole. 

Kantinebezetting 

Op deze dag zal ook de kantine op volle bezetting draaien. Met extra tenten op het veld, tosti’s bakken in de garageboxen en extra 

verkooppunten voor koffie, thee e.d. zullen ook hier extra ploegen nodig zijn. Margreet en Carolien zijn al druk bezig met de indeling 

maar kunnen nog wel een aantal handjes gebruiken. Dus ouders, als jullie op zaterdagochtend 27 augustus in de kantine zouden 

willen helpen: meld je aan bij Margreet (zie e-mailuitgave voor het telefoonnummer). 

Wedstrijdsecretariaat 

Lars Nieuwerf, Erik van der Kramer en Nathan op den Kelder zullen het wedstrijdsecretariaat regelen op de toernooidag. Ook is onze 

omroeper Rob Baks weer van de partij om alle 274 wedstrijden om te roepen. 

Deelnemende verenigingen/teams 

De verenigingen Excelsior, DES, DKC, Dijkvogels, Weidevogels, Valto, KZ Danaïden, ONDO, Phoenix, Merwede, GKV en NIO hebben 

zich ingeschreven. 

8 teams 16 teams 10 teams 9 teams 13 teams 13 teams 12 teams 11 teams 25 teams 12 teams 5 teams 4 teams 

Dijkvogels B1 Valto B3 DES B1 Nio B1 KZ Danaïden B1 Weidevogels B1 Phoenix B1 Excelsior B1 ONDO B1 Merwede B1 GKV C1 DKC C1 

Dijkvogels B2 Valto C3 DES B2 Nio B2 KZ Danaïden B2 Weidevogels B2 Phoenix B2 Excelsior B2 ONDO B2 Merwede B2 GKV C2 DKC D1 

Dijkvogels C1 Valto C4 DES C1 Nio C1 KZ Danaïden B3 Weidevogels B3 Phoenix C1 Excelsior B3 ONDO B3 Merwede B3 GKV C3 DKC E1 

Dijkvogels C2 Valto D1 DES C2 Nio C2 KZ Danaïden C1 Weidevogels C1 Phoenix C2 Excelsior C1 ONDO B4 Merwede C1 GKV D1 DKC E2 

Dijkvogels D1 Valto D2 DES C3 Nio D1 KZ Danaïden C2 Weidevogels C2 Phoenix D1 Excelsior D1 ONDO B5 Merwede C2 GKV E1   

Dijkvogels D2 Valto D3 DES D1 Nio E1 KZ Danaïden C3 Weidevogels D1 Phoenix D2 Excelsior D2 ONDO C1 Merwede C3     

Dijkvogels E1 Valto D4 DES E1 Nio E2 KZ Danaïden D1 Weidevogels D2 Phoenix D3 Excelsior E1 ONDO C2 Merwede D1     

Dijkvogels F1 Valto E1 DES E2 Nio E3 KZ Danaïden D2 Weidevogels E1 Phoenix E1 Excelsior E2 ONDO C3 Merwede D2     

  Valto E2 DES F1 Nio F1 KZ Danaïden D3 Weidevogels E2 Phoenix E2 Excelsior E3 ONDO C4 Merwede E1     

  Valto E3 DES F2   KZ Danaïden E1 Weidevogels E3 Phoenix E3 Excelsior F1 ONDO D1 Merwede E2     

  Valto E4     KZ Danaïden E2 Weidevogels E4 Phoenix E4 Excelsior F2 ONDO D2 Merwede E3     

  Valto E5     KZ Danaïden E3 Weidevogels E5 Phoenix F1   ONDO D3 Merwede E4     

  Valto E6     KZ Danaïden F1 Weidevogels F1    ONDO D4       

  Valto E7             ONDO E1       

  Valto F1             ONDO E2       

 Valto F2         ONDO E3       

 Valto B3         ONDO E4       

          ONDO E5       

          ONDO E6       

          ONDO E7       

          ONDO E8       

          ONDO F1       

          ONDO F2       

          ONDO F3       

        ONDO F4    

Tot slot: een prettige vakantie en tot 27 augustus!  

Erik de Koning en Nicole Buis 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Excelsior A1 - Epiloog seizoen 2015-2016 

In de laatste korfpraat van het seizoen 2015-2016 leest u op het nippertje nog de epiloog 

van seizoen 2015-2016 van Excelsior A1. 

En omdat belofte schuld maakt (van uw scribent naar KNKV scheidsrechter Karbet) eerst nog 

een korte terugblik op de laatste competitiethuiswedstrijd tegen ONDO A1. ONDO A1 was 

al gedegradeerd en Excelsior A1 zou bij winst op een mooie 3e plek eindigen. Een mooie 

prestatie, omdat de ploeg zich na de eerste veldhelft nog in de buurt van de degradatiezone 

bevond. Deze laatste wedstrijd was een zeer atypische wedstrijd van onze A1 (ik tel slechts 

nog twee andere wedstrijden van de totaal 28 competitiewedstrijden waar het verschil meer 

was dan 5 punten (in ons voordeel)); verliezen deed de A1 alleen met kleine cijfers, wat aan-

geeft dat men nooit volledig door het ijs zakte en nooit opgaf.  

Op het zonnige Biesland konden de supporters eindelijk - !!! - eens ontspannen van een 

wedstrijd genieten. Er werd na een stroef begin al heel snel afstand genomen en zonder te 

verslappen doorgestoomd naar een 23-12 overwinning. Voor de spelers en speelsters ook 

wel eens lekker en zeker voor de coaches, reserves en toeschouwers. De ontspanning sloeg 

zelfs zo snel toe dat de reservespelers niet eens de scores voor en tegen noteerden, zodat u 

daarvan geen meldingen krijgt. Omdat de krachtsverhoudingen al snel duidelijk waren had 

ook de prima en duidelijk leidende onpartijdige scheidsrechter een makkie aan deze pot – 

ook wel eens relaxed. 

Maar wat hebben alle betrokkenen een geweldig enerverend seizoen meegemaakt, met ups 

en downs, maar zeker veel meer ups. De oefenwedstrijden begonnen al opmerkelijk met een 

wedstrijd bij Valto in de stromende regen, voor het eerst op een klein kunstgrasveldje, waar-

bij zo fysiek werd gespeeld dat de scheidsrechter na herhaaldelijk waarschuwen en vele straf-

worpen voortijds het veld verliet. De stroeve start van de veldcompetitie, waar nog gelijk 

werd gespeeld tegen het met duidelijke cijfers gedegradeerde ONDO en waar nog maar 

weinig punten werden gehaald.  

Het zaalseizoen (toch de specialiteit van dit team – door de kortere loopafstanden?) begon 

heel mooi met een finaleplek in de Haagse Korfbaldagen – waar Maassluis A1 te sterk bleek. 

Een prima zaalseizoen waarbij nog lang voor de eerste plek werd gestreden, maar waar 

HKV/OE A1 op basis van hun Haagse bluf toch met de prijs aan de haal ging, maar in eigen 

huis bijna verslagen werd door onze A1 (15-14). Verder ook nog vermeldenswaardig de su-

perspannende pot uit tegen IJsselvogels (19-18 verloren). En natuurlijk de inhaalrace op het 

veld, met revanche tegen Maassluis A1 (14-9 gewonnen) waarbij men geen enkele wedstrijd 

verloor (5 gewonnen en 2 gelijk): heel knap! 

En zo dreef met deze laatste thuiswedstrijd het zeer enerverende seizoen van Excelsior A1 

langzaam naar een ontspannen einde. 

Buiten het veld was het voor de meeste spelers en speelsters nog wel flink stressen met 

examens en tentamens. Omdat ook alle herexamenresultaten inmiddels binnen zijn, zijn zo-

ver ik weet hier ook alle A1-ers geslaagd; gefeliciteerd, en zijn ook de gevorderde studenten 

op weg naar P in 1. Studie en sport: een hele ideale combinatie zo blijkt wel weer. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Secretari(pr)aten 

Volgend jaar zal er weer een ander A1 opstaan voor natuurlijk weer een fantastisch seizoen. Nikki en 

Luuk gaan gewoon door (ik heb nog niet gehoord dat een van beiden zich nog als selectiespeler gaat 

inzetten bij een van de andere Delftse clubs). De Batenburgbrothers zien we niet meer terug 

in de A1 (Okker naar de selectie en Tjarko gaat proberen de Hagenezen van HKV/OE te over-

bluffen); Merit en Char zijn ook gevraagd om al naar de selectie door te stromen – en met 

Frank en ? aan het roer – een mooie gelegenheid om verder te groeien. Momo-Maarten gaat 

toch niet naar Blauw-Wit, maar blijft het zwart-wit trouw. De overige spelers en speelsters 

zullen de harde kern van de nieuwe A1 vormen en daar sluiten vanuit de A2 en B1 weer 

andere talenten bij aan. 

We gaan het allemaal weer zien, maar eerst gaan we genieten van een mooie zomervakantie! 

Pieter 
 

Jeugdsecretariaat 

Donderdag 30 juni was de laatste trainingsavond van het seizoen 2015/2016. Een seizoen 

met vele sportieve hoogtepunten, van kampioenschappen tot individuele mooie prestaties. 

Want wat zie je goed dat alle kinderen gedurende een seizoen groeien. Zowel in lengte ui-

teraard, maar tevens ook op sportief gebied. Goed om te zien. 

In deze Korfpraat lees je een stukje over het Excelsiorprogramma voor het komende seizoen. 

In grote lijnen zijn we druk bezig om de expertise van selectieleden en oud-selectieleden in 

te zetten op de dinsdagavonden. Waar kennis en ervaring én een duidelijke rode draad die 

Excelsior heeft opgezet voor de komende jaren goed wil gaan uitvoeren. Ik ben in ieder geval 

trots op het stuk wat we gaan uitvoeren en daarnaast trots op het team wat het aan het 

uitwerken is. 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om mijn verdere TC en coördinatoren te bedanken 

voor dit seizoen. Vito, Okker, Lisanne (tot over een tijdje), Erik, Pauline, Henk, Lisette, Maarten.  

En wat dacht je van alle trainers en mensen achter de schermen van dit seizoen: Vito, Jill, 

Shera, Danique, Mario, Stefan, Wouter, Sander, Merit, Fabian, Nynke, Dominique, Jikke, Jazz, 

Okker, Lisette, Carolien, Daan, Sven, Gina, Sander, Robert, Tjarko, Jop, Kayleigh, Renzo, Pau-

line, Maarten, Charlotte, Rachelle, Marit, Anne-Linde, Thijs, en alle invalcoaches en -ouders 

en alle contactouders Carolien, Fred, Hillie, Juan, Maarten, Marco, Rob, Sandra, Tessa, Robert, 

Lisette. De lijnen waren erg prettig kort en heel handig. Allemaal bedankt voor jullie inzet en 

bijdrage dit seizoen. 

Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie met mooi weer en fijne dagen! 

Tot na de zomer, 

Linda Heemskerk, hoofd Jeugdzaken 
 

Belangrijke data 

Donderdag 18 augustus 1e training B1 (laat aan Wouter (contactgegevens hieronder) weten of je dan nog op vakantie bent) 

Dinsdag 23 augustus Start 1e training voor gehele jeugd (met uitzondering van B1) 

Zaterdag 27 augustus Aspiranten- en pupillentoernooi 

Afmelden voor het aspiranten- en pupillentoernooi? Graag zo snel mogelijk dit melden aan Erik de Koning: edkoning@xs4all.nl. Wij 

doen aan dit toernooi mee met al onze jeugdteams, het is daarom handig snel te weten als je niet kan. Alvast bedankt.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:edkoning@xs4all.nl
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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Secretari(pr)aten 

Trainer/coach-indeling jeugdteams 

Team Coaches&trainers 2016/2017 Afbelnummer 

B1 Wouter (komt een 2e trainer bij) 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

B2 Marieke (komt een 2e trainer bij) 

B3 Mario & Bob 

C1 Okker, Pim & Mart 

D1 wordt na de vakantie bekend gemaakt 

D2 wordt na de vakantie bekend gemaakt 

E1 Lisette & Merit 

E2 & E3 Jazz 

Jazz zal één E-team coachen en met back-up van 

Renzo en Pauline training geven. 2e trainer E-team 

wordt aan gewerkt. 

F-groep Maarten, Isa, Sven, Daan 

 

De E2 & E3 groep houden we voorlopig bij elkaar en we zullen opnieuw bekijken hoe we deze groep gaan vormgeven, met behulp 

van de coördinator, TC en een aantal ouders.  

Je ziet op een aantal plekken nog geen trainersnamen, dat klopt. Wij zijn hier heel druk mee bezig. Er lopen wat ‘onderhandelingen’ 

zoals dat heet, maar we kunnen hierover nog niet publiceren. Excuus voor deze onduidelijkheid. 
 

Bezetting jeugdzaken-TC 

De verdeling van de Jeugdzaken-TC en coördinatoren is komend seizoen als volgt: 

naam rol e-mail 

Linda Heemskerk hoofd Jeugdzaken 

zie e-mailuitgave voor de 

e-mailadressen 

Erik de Koning TC lid – bestuurszaken 

Shera Desaunois TC lid – coördinator B jeugd 

Okker van Batenburg TC lid – coördinator C jeugd 

Vito Heemskerk TC lid – coördinator D jeugd 

Lisette Ekelmans coördinator E 

Maarten Taffijn coördinator F 

Robert Jan Heemskerk adviseur TC 

Henk Halbe adviseur TC 
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Wedstrijden 

Oefenprogramma veld najaar 2016/2017  

VOOR ALLE UITWEDSTRIJDEN GELDT: VERTREK VAN SPORTPARK BIESLAND! 

zaterdag 13 augustus 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior 1 - Excelsior 2 9:30 10:00 Frank n.v.t. Kunstgras A trainingsochtend  

donderdag 18 augustus 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Albatros 1 - Excelsior 1 19:00 21:00 Frank n.v.t. Zwijndrecht  

Albatros 2 - Excelsior 2 18:00 19:30  n.v.t. Zwijndrecht  

vrijdag 19 augustus/ zaterdag 20 augustus 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Trainingsweekend Excelsior 1 (vr&za)    n.v.t.   

Odik 1 - Excelsior 1 (za)  15:30 Frank n.v.t. Barneveld  

Trainingsweekend Excelsior 2 (vr&za)    n.v.t.   

Odik 2 - Excelsior 2 (za)  14:00  n.v.t. Barneveld  

zaterdag 20 augustus 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior 3 - ONDO 3 14:30 15:30 ?? Frido Kuijper Kunstgras A  

Excelsior A1 - Weidevogels A1 13:00 14:00 Luuk, Nikki Job v.d. Berg Kunstgras A  

dinsdag 23 augustus 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Vitesse A3 - Excelsior A2 ?? ?? Denise, Job n.v.t. Barendrecht  

Nieuwerkerk B1 - Excelsior B1 18:15 19:45  n.v.t. Nieuwerkerk aan den Ijsel  Arjen Pel, Dirk van Leipsig, Wouter de Boer 
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Wedstrijden 

donderdag 25 augustus 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior 1 - DES 1 18:45 19:30 Frank VOLGT (Nelleke) Kunstgras A  

Excelsior 3 - WION 3 19:45 20:30 ?? Jos van Velzen Kunstgras B  

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

DES 2 - Excelsior 2 aw 18:45 20:45  n.v.t. DES-veld Eigen gelegenheid 

Fiks A1 - Excelsior A1 18:15 19:30 Luuk, Nikki n.v.t. Oegstgeest (gras)  

zaterdag 27 augustus 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior 3 - ONDO 3 14:30 15:30 ?? Frido Kuijper Kunstgras A  

Excelsior A1 - Weidevogels A1 13:00 14:00 Luuk, Nikki Job v.d. Berg Kunstgras A  

Excelsior 1 - HKC 1 13:00 15:30 Frank Jan Kortelaand Kunstgras A  

Excelsior 2 - HKC 2 13:00 14:00 0:00 Piet Ekelmans Kunstgras A  

Excelsior A3 - ONDO A3 13:30 14:15 Wesley, Erik, Nathan Lars Nieuwerf Kunstgras B  

Excelsior B1 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, KG 

Excelsior B2 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, KG 

Excelsior B3 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, GRAS 

Excelsior C1 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, GRAS 

Excelsior D1 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, GRAS 

Excelsior D2 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, GRAS 

Excelsior E1 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, KG 

Excelsior E2 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, KG 

Excelsior E3 -  8:20 9:00   EXCELSIOR JEUGDTOERNOOI VAN 9:00-13:30  BIESLAND, GRAS 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Maassluis 3 - Excelsior 3 14:30 16:00 ?? n.v.t. Maassluis  

Maassluis 4 - Excelsior 4 13:00 14:30 Wouter n.v.t. Maassluis  

Valto 8 - Excelsior 5 15:45 17:00 Willeke n.v.t. De Lier  

Nieuwerkerk A2 - Excelsior A1 14:30 16:30 Luuk, Nikki n.v.t. Nieuwerkerk aan den Ijsel  

Nieuwerkerk A3 - Excelsior A2 13:30 15:00 Denise, Job Micke Vrolijk Nieuwerkerk aan den Ijsel  

maandag 29 augustus 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Paal Centraal 3 - Excelsior 4/5? aw 18.45 19.30 Wouter n.v.t. TU Delft sportcomplex Eigen gelegenheid 

donderdag 1 september 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Paal Centraal 4 - Excelsior 6 aw 19.15 20.00 n.v.t. n.v.t. TU Delft sportcomplex Eigen gelegenheid 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

11 juli 2016 Reservering DVA (11-15 jul) 

18 juli 2016 Reservering DVA (18-22 jul) 

31 juli 2016 Reservering Shera Desaunois 

11 augustus 2016 Eerste training Excelsior 1, 2 en 3 

15 augustus 2016 Eerste training Excelsior 4 en 5 

16 augustus 2016 Eerste training A1/A2 

18 augustus 2016 Eerste training A3 en B1 

23 augustus 2016 Eerste training Excelsior 6 en rest van jeugd teams (uitgezonderd B1) 

27 augustus 2016 Aspiranten- en pupillentoernooi 

3 september 2016 Start competitie 

9 september 2016 Ladies' night 

25 september 2016 Rabobank Sponsorfietstocht 

29 oktober 2016 Korfbalcongres KNKV 

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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Kalenders en roosters  

Schoonmaakrooster 

    26 augustus, opbouw toernooi/ schoonmaken 

    Erik de Koning 

    Ans van Doormaal Jazz Heemskerk 

    Joris Timmerman Lars Nieuwerf 

    Wouter de Boer Rachelle Janssen 

    Hanna van Dam Nicole Buis 

    Erik van der Kramer Nathan op den Kelder 

    Nathalie van der Ham Mario den Boer 

    Vito Heemskerk Mark Sijbring 

2 september 9 september 16 september 23 september 

Wouter Kamps Janna Buitenrust-Hettema Job van den Berg Nynke Sevinga 

Sander Rensen Lindsey van der Meer Jikke Been Kayleigh Verhagen 

Joyce Dijkgraaf Nadine van Gorp Liekke de Ruiter Sanne Kleiborn 

Luuk Vogels Veerle Müller Marijn Müller Myrthe Sevinga 

Femke Rijpkema Josanne van der Spek Iris Hemstede Jasper Koops 

Lonneke van Halem Geeske van Batenburg Rik Schrier Robin de Roo 

Danielle Razab-Sekh Indi Jorritsma Daan Timmerman Chiméne Schut 

30 september 7 oktober 14 oktober 21 oktober 

Simone Ruitenbeek Thijs Arkesteijn Roy van Leusden Leanne Ruitenbeek 

Omar van Bunnik Roxanne Hoekstra Jesse Ekelmans Jasper Veerman 

Denise Glaser Fabian Mastenbroek Marloes van Egdom Timo van Popering 

Annebertien Bontekoe Jesse Dirkzwager Mark Jansen Dieuwke Pel 

Noa Jorritsma Linda van der Burgh Fleur van der Burgh Arjen Pel 

Fleur van der Burgh Wesley Timp Nico Herman Isa Jorritsma 

Gijs Netto Reinier Koole Rick Herman Sydney Moria 

Regels schoonmaken 

▪ Je kunt niet afbellen; 

▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

▪ Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld; 

▪ Voor het opbouwen van het toernooi op 26 augustus: kun je eerder dan 19:00, dan is dat mogelijk! 
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