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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   

Willeke Alberts   

Senioren scheidsrechters   

vacant   

Junioren A spelers   

Elke Reurings   

Junioren A scheidsrechters   

vacant   

Junioren A autorijders   

Elke Reurings   

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 
 

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 

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  

   

Het is een eer om na al die jaren van trainen en spe-

len gevraagd te worden om aan te sluiten bij een team. 

Eind juni had ik de eer om gevraagd te worden voor het 

elite-team. Uiteraard werd dit met een volmondig “Ja, ik wil” beantwoord en dan 

volgt de twijfel: Ben ik wel fit genoeg; na die laatste training werd die rechterschou-

der toch iets te zwaar belast. Dan volgt de zomerstop waarin een hoogtestage was 

belegd om ‘tobfit’ aan deze uitdaging - namelijk het samenstellen van de korfpraat 

die voor u ligt - te mogen beginnen. En ik vind het een eer. 

De korfpraat zit weer bommetjevol met Wedstrijdverslagen van de A1 en E3 , een 

uitnodiging van het bestuur aan de ouder ouders. Vergeet ook niet om vrijdag 16 

september een notitie te maken in je agenda: om 13.00 uur zullen Lisanne en Bert-

jan het Ja-woord uitspreken en dat is toch een must-see! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Praatjes en mededelingen 

 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Oudergesprekken  

▪ F ie t s  ge ld b i j  e lkaar  voor  E xce ls io r !  

▪ Wouter  in  z i jn  hemd  

▪ F1… sor ry  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

Train ingen  

▪ Tra in ingsschema  ve ld na jaa r  

▪ Schema Exce ls io rp rogramm a  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

▪ Schoonmaakroost er  

 

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: George de Ruiter 

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 UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Desiree, Bart, Pieter, Lisanne & Bertjan 

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  

Oudergesprekken 

Aan het begin van het seizoen wil het bestuur graag (nog-

maals) kennis maken met de ouders van onze jeugdleden. Dit willen we doen bij 

komende thuiswedstrijden van de jeugdteams, te beginnen komende zaterdag.  

Onderwerp van gesprek zal zijn wat wij van de ouders verwachten en wat de ouders 

van ons kunnen verwachten. 

Komende zaterdag 10 september beginnen we: 

9:00 ouders van de B1 en E3 

9:30 ouders van de D1 

10:00 ouders van de B2 en E2 

11:00 ouders van de F1 

11:45  ouders van de B3 

We willen de ouders vragen om op tijd aanwezig te zijn in de kantine. Alvast be-

dankt voor uw komst en we kijken er naar uit u te zaterdag te ontmoeten. 
 

Fiets geld bij elkaar voor Excelsior!  

Op zondag 25 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. De 

Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden, die het lo-

kale verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in be-

weging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen. 

Excelsior heeft zich aangemeld voor de Rabobank Sponsorfietstocht! De club kan 

middels deze fietstocht een bedrag van 500 euro bij elkaar fietsen. In deze moeilijke 

tijden zijn dit soort bedragen altijd zeer welkom voor de club! 

Wat houdt de fietstocht in? 

De lengte van de routes bedraagt ongeveer 30 of 60 kilometer. Er is een speciale 

route voor wielrenners (ca. 85 kilometer). Rabobank Zuid-Holland Midden keert een 

bedrag uit van € 10,- per deelnemer die de fietstocht van circa 30 kilometer heeft 

uitgereden en een bedrag van € 20,- per deelnemer die de fietstocht van circa 60 

kilometer of de wielrenroute heeft uitgereden. Daarbij geldt de inlevering van een 

geldige stempelkaart als bewijs. 

Fiets met je hele team of familie! 

We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij hel-

pen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door an-

deren te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en 

oma’s. Iedereen die namens onze vereniging deelneemt, levert geld op, dus hoe 

meer zielen hoe meer vreugd. Geef je op via het formulier op de website. 
 

Wouter in zijn hemd 

Wouter Netto is sinds het Excelsior toernooi zijn oranje inschiet shirt met rugnum-

mer 63 kwijt. Als je deze hebt gevonden wil je ajb contact opnemen met  

de redactie. We kunnen hem toch niet in zijn hemd laten staan ?! 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/715-geef-je-op-fiets-geld-bij-elkaar-voor-excelsior
mailto:%20dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

 

 
F1… sorry  

Vorige week stond er een mooi artikel in de Korfpraat over het geslaagde jeugdtoernooi. Omdat er twee stukjes 

over het jeugdtoernooi waren aangeleverd, die elkaar qua inhoud overlapten, besloot de redactie in al zijn wijsheid beide stukjes te 

combineren tot één artikel. Op zich een te verdedigen besluit, mits het goed wordt uitgevoerd. En daar… heeft de redactie een 

behoorlijke flater geslagen. Met het opmaken van de tabel met de winnaars van de poule is er ergens iets mis gegaan, waardoor de 

poules E9, F1, F2 en F3 zijn weggevallen. Het niet vermelden van ONDO E6/Weidevogels E6 (poule E9), ONDO F1 (poule F1) en NIO 

F1 (poule F3)… daar zouden we mee kunnen leven. Maar het niet vermelden van onze helden van de F1 als winnaar van poule F2… 

oei, oei, redactie, dat is een blooper van jewelste  

Hoe maak je zoiets iets goed? Hopelijk middels het volgende: 

 Door een stukje in de Korfpraat te plaatsen om de vereniging te laten weten dat Elize, Emme, Milou, Mees, Stefan, Tijn, Isa en 

Maarten helden en winnaars zijn; 

Door ditzelfde stukje te doorspekken met sorry’s, excuses en spijtbetuigingen aan F1. Bij dezen. 

Door een foto van onze helden in de Korfpraat te plaatsen (helaas staat Isa er niet op). 

 

De redactie hoopt het hiermee een klein beetje goedgemaakt te hebben. 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Start veldkorfbalcompetitie 

Met nieuwe trainers aan het roer en veel nieuwe gezichten in de opstellingen van Excelsior 1, 

2 en 3 behaalden deze teams in het eerste competitieweekeinde de volle winst.  

Excelsior 1 kwam in eerste instantie op een ruime voorsprong tegen Tilburg 1, dat het ver-

schil in de loop van de wedstrijd wist te verkleinen naar 4 punten, maar het eerste speelde 

gemakkelijk uit naar een 21-15 overwinning. 

Ook Excelsior 2 was lekker op dreef: Tilburg 2 werd met maar liefst 17-9 verslagen. 

In Den Haag speelden Excelsior 3 en 4 tegen Achilles 4 en 7. Het 3e had weinig moeite met 

Achilles 3: het werd 6-16. Het vierde, met als invallers Lynn, Loes, Thijs en Micke, miste veel 

kansen en daardoor wist Achilles 7 de winst in eigen huis te houden met 13-9. 

Excelsior 5 speelde uit tegen Fortuna 6 een hele slechte wedstrijd, wist bijna niet te scoren en 

verloor met 8-6.  

Excelsior 6 was ineens vrij door een late poule- en programmawijziging.  

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

Afgelopen zaterdag was de start van de najaarscompetitie 2016. Er zaten veel uitschieters in 

de uitslagen. De F1 wist bijvoorbeeld te winnen met maar liefst 23-2; de B3 verliest met 9-2. 

De B2 heeft 5-5 gelijk gespeeld. De B1 was duidelijk beter als Avanti B2: 13-5 winst. Ook de 

C1 wist te winnen van Avanti met 3-5. 

De D1 speelde een leuke wedstrijd maar wist de achterstand van 4-1 in de rust niet om te 

buigen in een winstpartij. 5-3 verloren. De D2 speelde tegen Avanti D1. In dit team van Avanti 

spelen veel 2e jaars D. Jullie streden voor iedere meter. Het werd 2-13. 

De E2 en E3 speelden allebei bij Dijkvogels. De E2 wist te winnen met 1-3. De E3 verloor met 

8-0 maar dat kwam omdat er bij de tegenpartij een jongen meedeed die bijna alle doelpunten 

scoorden. De E3 speelde een goede wedstrijd. De E1 en F2 begonnen met een vrij weekend. 

Aankomende zaterdag spelen alle B tm F teams en de meeste teams spelen thuis. 
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 15 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, 

zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust een keer mee 

naar de training. 
 

Schoonmaakrooster 

Vanaf vrijdag 26 augustus wordt er weer wekelijks in retourbeurt schoongemaakt. Alle B-ers 

tm senioren worden ingedeeld om schoon te maken. Afbellen kan niet; ruilen mag uiteraard. 

Het begint om 19:00 en duurt ongeveer een uurtje. Het schoonmaakschema is verderop in 

het clubblad opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Bardiensten 

Ook dit jaar is het de bedoeling dat de bardiensten tussen 9:00-13:30 door ouders worden ingevuld. Het 

programma is bekend en je kunt je inschrijven op de CKV Excelsior site onder kopje organisatie kantinerooster 

is te zien welke plaatsen nog ingevuld moeten worden. Het gaat om 6 zaterdagen tussen 10 september en 15 oktober.  
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 15 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk 

korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust een keer mee naar de training. 
 

Nieuwe Leden 

Lizzy heeft deze week meegetraind met de E. Guusje is lid geworden en heeft zaterdag haar eerste wedstrijd meegespeeld met de 

D1. 
 

Trainingstijden 

De trainingstijd van de B3 op dinsdag is gewijzigd: de B3 traint van 19:00-20:00. 
 

Competitie 

Omdat de E1 tm F2 in poules met 7 ploegen is ingedeeld zullen deze ploegen een zaterdag tussen 3 september en 15 oktober vrij 

zijn. Dit houdt wel in dat deze ploegen op zaterdag 15 oktober zullen moeten spelen. Deze zaterdag begint de herfstvakantie in onze 

regio. Als je nu al weet dat je deze zaterdag op vakantie bent, meldt dit dan nu al aan Thijs Arkesteijn. Als een groot deel van het 

team afwezig is, kunnen wij nog proberen om de wedstrijd te verplaatsen naar bijvoorbeeld een doordeweekseavond. De overige 

teams, B1 tm D2, spelen in een poule met 4 ploegen en zijn op 15 oktober vrij. 
 

Afmelden spelers / speelsters B1 tm F2 

Als je een keer niet kunt spelen dan kun je afbellen. Afbellen voor wedstrijden gaat NIET via de trainers maar via een coördinator. Als 

je nu al weet dat je op een zaterdag tussen 10 september en 15 oktober niet kunt spelen en je speelt in de B of C: dan kun je op 

woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 afmelden bij Erik de Koning. Speel je in de D, E of F dan kun je op woensdagavond tussen 

18:00 en 20:00 afbellen bij Thijs Arkesteijn. Telefoonnummers zijn te vinden in de e-mailuitgave. 
 

Contactouder gezocht per team 

Net als alle andere jaren zijn wij ook dit seizoen weer op zoek naar 1 contactouder per team.  

Wat doet een contactouder?  

▪ Je verzorgt voor het team de indeling van de autorijders: let op, dit is nieuw. (maakt een verdeling nav het programma). Als 

ouders niet kunnen, kunnen ze onderling ruilen (via de onderstaande whatsapp groep). De contactouder hoeft dus niet te zor-

gen voor vervanging. 

▪ Je maakt een whatsapp groep aan van alle ouders van het team om mededelingen van de club en het team te delen.  

▪ Je zit in een whatsapp groep van alle contactouders (van elk jeugdteam 1). Zodat met 1 bericht vanuit de club alle ouders door 

jullie geïnformeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld als een training met slecht weer niet door kan gaan. 

▪ Je fungeert als tussenpersoon binnen de jeugd-TC en de ouders van het team. Mochten er dingen spelen binnen het team ho-

ren we het graag van jou en zoeken we samen naar een oplossing.  

▪ Je fungeert als eerste opvang van nieuwe ouders, je maakt ze wegwijs binnen de club (uiteraard doet de jeugd-TC dat ook).  

▪ Je enthousiasmeert ouders (mag ook eigen initiatief) door bv te zorgen voor een teamuitje bij de jongerenteams (in overleg 

met de trainers), of enthousiasmeert ouders te komen kijken en positief te blijven etc. Dit laatste allemaal naar eigen invulling.  

Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl. We zoeken voor ieder team 1 ouder. Alvast bedankt. Linda Heemskerk.  

mailto:l.heemskerk@live.nl
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Wedstrijden 

Uitslagen 

3 september 2016 

klasse nr wedstrijd uitslag  opmerking 

1E 1048 Excelsior 1 - Tilburg 1 21 15   

R1F 3356 Excelsior 2 - Tilburg 2 17 9   

A1F 5413 Excelsior A1 - Refleks A1 16 15   

A3D 3993 Excelsior A2 - Fiks A2 18 6   

A4C 1413 Excelsior A3 - WION A2     niet gespeeld 

D1A 2469 Excelsior D2 - Avanti D1 2 13   

klasse nr wedstrijd       

R3Q 3337 Achilles 4 - Excelsior 3 6 16   

R5E 26 Achilles 7 - Excelsior 4 13 9   

R5F 28 Fortuna/Delta Logistiek 6 - Excelsior 5 8 6   

B2I 9052 Avanti B2 - Excelsior B1 5 13   

B5I 1863 ONDO B4 - Excelsior B2 5 5   

B5K 1878 ONDO B5 - Excelsior B3 9 2   

C5J 2139 Avanti C5 - Excelsior C1 3 5   

D3B 2646 Valto D4 - Excelsior D1 5 3   

E2L 2800 Dijkvogels E1 - Excelsior E2 1 3   

E3L 3186 Dijkvogels E2 - Excelsior E3 8 0   

F3E 3642 Refleks F2 - Excelsior F1 2 23   
 

Wedstrijdverslagen 

Junioren 

Excelsior A1 – Refleks A1 

Een nieuw seizoen, deels nieuwe tegenstanders en ook een (deels) nieuwe A1.  

Trainers/coaches: Nikki en Luuk – zij kennen de A1 intussen door en door.  

Spelers/speelsters: een mooie mix van spelers met A1-ervaring (Do, Anouk, Gina, Mart, 

Maarten en Pim), ambitieuze doorstromers vanuit A2 en B1 (Fabian, Kay(leigh) en Jop). 

Verder zal de A1 dit seizoen voor tactische wissels weer kunnen putten uit veelbelovende 

speelsters/spelers vanuit de huidige A2 en B1. 

Tegenstanders: de oude bekenden Weidevogels A1 en HKV/Ons Eibernest A1 en de min-

der bekende tegenstanders: DES A1, Achilles A2, VEO A1, KZ Danaiden A1, Refleks A1. 

Drie van deze ploegen (Weidevogels, HKV/OE en Refleks) spelen in de zaal in de over-

gangsklasse. Excelsior A1 bleef in haar jacht op promotie vorig jaar steken op de 2e/3e 

plaats. Wat gaat het seizoen dit jaar brengen? 

Zaterdagmiddag 12:30 uur, ’t Veld: lekker temperatuurtje en een nog lekkerder zonnetje. 

Ook heerlijk: een zaalafmetingenveld (vooral voor Excelsior A1 dat de laatste twee jaren 

de veldcompetitie altijd matig startte en pas vanaf de zaalcompetitie een lekker 2e veld-

seizoen speelde). Zou dat met de nieuwe veldafmetingen anders gaan uitpakken?  

Tegenstander Refleks A1. Zij hadden in hun oefencampagne flink uitgepakt tegen VEO A1 (iets van 16-2…). Ook vandaag namen ze 

vrij snel het initiatief. Veel snelheid in lopen en passing en een erg hoog schotpercentage: via 0-1 (afstandschot) een mooie doorloop 

van Anouk (1-1), 1-2 (afstandschot). Aanvallend rebounden lukte bij Excelsior maar matig. Dan maar spelen op doorloop: 2-2 (Mart). 

Toch weer Refleks 2-3 (afstand) en 2-4 (mooie combinatie achter de paal afgerond). Binnen twee minuten kon Excelsior terugkomen: 

3-4 strafworp (Mart) en 4-4 (korte kans). Brutaal ging Excelsior erop en erover: 5-4 korte kans Gina na combinatie Fabian en Pim. 

Refleks moest nu alle zeilen bijzetten en ging fysieker korfballen: vrije bal 6-4 (Anouk) en nog 15 minuten tot de rust. De andere 

 

 

 

 

 

 

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 

Excelsioraanval kon maar korte aanvallen spelen door sterk verdedigen en rebounden van Refleks. Dit 

gaf Refleks in de aanval moed. Via 6-5 (korte kans), 6-6 en 6-7 (vrije bal) nam Refleks weer de leiding. 

Maar Excelsior liet zich niet overrompelen. Via 7-7 en 8-7 (Do afstand) werd de stand weer omgebogen. 5 

Minuten voor rust kwam Refleks toch weer gelijk: 8-8. Tot de rust leek er niet meer gescoord te worden. Toch was het Anouk die in 

de laatste aanval voor het rustsignaal via een slimme combinatie onder de paal de 9-8 kon maken. 

Na de rust was het spelbeeld de eerste minuten hetzelfde. Refleks startte weer sterk en scoorde uit een strafworp 9-9. Jazz (die al 

direct deze wedstrijd Kay kwam vervangen) liet zien dat ze prima van afstand kan scoren: 10-9. Excelsior zakte na dit wapenfeit ver 

weg. De (lange) rust doorbrak de flow bij Excelsior. Refleks profiteerde dankbaar en liep binnen 5 minuten via 10-10 uit naar 10-13! 

Bij Excelsior rommelde het. Veel korte en gehaaste aanvallen. Het zette de verdediging onder druk. Maar door goed ‘steal’werk van 

Pim kon Refleks hier niet verder doordrukken. De doorloop van Do (11-13) bracht weer hoop. Dirk maakte zijn debuut op de plek 

van Fabian. Het bracht Excelsior meer afwisseling in de rebound en extra energie. Refleks probeerde een beslissing te forceren: 

strafworp 11-14. In de aanval wist Pim dan toch de mand te vinden: 12-14. Myrthe en Char werden ingebracht. Na 12-15 (afstandschot 

Refleks) kon Maarten toch het verschil op twee punten houden (13-15). Met een sterke rebounderswissel probeerde Refleks het nu 

uit te spelen. De verdediging hield nu goed het slot op de deur en met nog iets meer dan 5 minuten te spelen ging men ook meer 

risico nemen om de bal te bemachtigen. Met de verse krachten lukte dit prima. Nu was het aan de aanval om dit in doelpunten om 

te zetten. De tijd begon te dringen, maar de aanval bleef doorgaan. Via goed reboundwerk van Dirk en Pim werd er nog een aantal 

goede aanvallen uitgeperst. Een afstandschot van Anouk (14-15) bracht de aansluiting. De door Anouk benutte vrije bal in de voor-

laatste minuut bracht de stand weer gelijk (15-15). In de laatste minuut kon Refleks geen vuist meer maken en speelde Excelsior de 

laatste minuut uit op zoek naar die ene laatste kans. Het was Maarten die van afstand Excelsior de overwinning bezorgde! Een heel 

mooi resultaat en helemaal verdiend door niet op te geven. Vele kansen waren nodig maar de A1 liet zich hierdoor niet frustreren 

maar knokte door. De invallers hadden hierin een belangrijke rol. Een mooie start voor de gehele A1-selectie. Nikki en Luuk hebben 

genoeg stof voor de trainingen en het lijkt weer een mooi seizoen voor de A1 te gaan worden. Volgende week uit tegen Weidevogels 

A1. 

Pieter 
 

Jeugd 

Dijkvogels E2 - Excelsior E3 

De eerste wedstrijd van dit seizoen in weer een nieuw team. We vonden het allemaal spannend. Onze E3 bestaat dit seizoen uit drie 

ervaren spelers: Josyne, Sten en Britt en drie nieuwe spelers: Anne, Lizz en Justin. Om negen uur verzamelden we voor het clubhuis 

en er was enige spanning voelbaar, maar we hadden er vooral heel veel zin in. Okee iedereen over de auto's verdeeld en daar gingen 

we op weg naar Maasdijk. 

Daar aangekomen kwam de zon door, dus heerlijk weer voor een leuke wedstrijd. 

De eerste tien minuten ging het heel leuk gelijk op tussen beide teams. Voor beide wat kansen om te scoren, maar helaas lukte het 

ons net niet. De tweede tien minuten waren heel pittig, vooral omdat er bij Dijkvogels een heer inkwam die zeer snel was en een 

zuiver schot had. Britt moest de heer verdedigen, maar daar had ze het behoorlijk zwaar mee, want wat was hij snel. Met rust staan 

we 3-0 achter. Na rust lijken we beter in het spel te komen met schitterende onderschepping door Stan, hij was vandaag in super 

goede vorm. En dan de nieuwelingen, wat doen ze het goed in hun eerste echte wedstrijd. Justin, Anne en Lizz weten zelfs een aantal 

keer te schieten, maar helaas mag het niet lukken er 1 in te schieten. Ook Josyne laat zich van haar beste kant zien en verdedigd als 

de beste. Gedurende de wedstrijd komt ook Britt beter in het spel en weet zelfs een aantal keer een score te voorkomen van Dijkvogels 

door er bovenop te staan met verdedigen. Met z'n allen hebben ze laten zien dat het aan de inzet niet ligt, ze hebben goed verdedigd, 

wisten vaak de bal goed te onderscheppen en wisten ook goed schietkansen te creëeren. Uiteindelijk verliezen we met 8-0, maar we 

hebben een goede wedstrijd gezien van onze E3. Wij hebben er alle vertrouwen in en kijken uit naar de volgende wedstrijd volgende 

week thuis tegen Odo E3. Desiree 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

10 september 2016 

team opstelling reserve 

1/2 
Charlotte, Jill, Joyce, Leanne, Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone 

Jasper, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon, Vito, Wesley, Wouter 

 

3 
Anne-Linde?, Hanna, Jikke, Renate 

Joris, Okker, Roy?, Simon Bo?, Sven 

Rachelle (S5) 

 

4 vrij  

5 
Janna, Lynn, Nynke, Rachelle 

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs 

Cynthia, Marloes (S4) 

Koen (S4) 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Fleur, Loes 

Erik de K., Mario, Micke, Rob, Robert, Theo 

 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Kayleigh 

Fabian, Maarten, Mart, Pim, GEBLESSEERD: Jop 

 

A2 
Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley 

Isabella, Jazz, Lonneke, Maaike, Noa 

 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Isa, Myrthe 

Arjen, Dirk, Sydney, Timon, Wouter 

Felice (B2) 

B2 
Dieuwke, Felice, Liekke, Linsey, Lucía 

Mark, Nico, Rick 

 

Mark (B3) 

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

 

Mark (B2) 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joran, Joshua, Thom Afwezig: Paul 

 

Roy (D1) 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne 

Cas, Nathan, Roy, Wouter 

 

D2 
Annelin, Cristina, Demi, Joya, Julia, Sara 

Abel, David, Martin, Thijs 

 

E1 Eline, Fara, Fenna, Lianne, Romy, Zoë  

E2 
Hennieke, Marlou, Sofie 

Kilian, Pjötr 

 

E3 
Anne, Britt, Josyne 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Lise, Melissa, Puck 

Demian, Marten, Senne 

 

maandag 12 september 2016 

team opstelling reserve 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  04 10 

Wedstrijden 

 

Programma 

zaterdag 10 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R3Q 3486 Excelsior 3 - Dijkvogels 3 11:30 12:30 Ronald, Ben   1K40 Vito Heemskerk 

R5F 122 Excelsior 5 - De Meervogels 5 16:00 17:00 Willeke Erik de Koning 1K40 zie telefoonnummer in e-mail 

uitgave  

  B2I 9125 Excelsior B1 - Dijkvogels B1 08:45 09:30 Wouter wordt aangewezen 1K40 

B5I 3924 Excelsior B2 - KVS/Maritiem B2 10:00 10:45 Marieke, Nynke Sander Renssen 1K40   

B5K 1732 Excelsior B3 - Avanti B6 11:30 12:15 Mario, Bob Reinier vd Hoek 7aK40   

D3B 2297 Excelsior D1 - Avanti D5 09:15 10:00   Hanna van Dam 7aK40   

E2L 2899 Excelsior E2 - Valto E4 10:00 10:30 Jikke Linda van der Burgh 2K24   

E3L 2979 Excelsior E3 - ODO E3 09:00 09:30 Jazz Gina Atzei  2K24   

F3E 3479 Excelsior F1 - Madjoe F2 11:00 11:30 Maarten, Isa Carolien Noorlander 2K24   

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

1E 1142 Albatros 1 - Excelsior 1 13:30 16:00 Frank Sportcomplex Develstein, Zwijndrecht 1aK60   

R1F 3439 Albatros 2 - Excelsior 2 12:30 14:30 Maarten Sportcomplex Develstein, Zwijndrecht 1aK60   

R5C 2776 IJsselvogels 5 - Excelsior 6 12:30 14:00 Rob Sportlaan, Moordrecht 2aK40   

A1F 5488 Weidevogels A1 - Excelsior A1 11:00 12:30 Luuk, Nikki Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1K40   

A3D 4004 Korbis A2 - Excelsior A2 11:00 12:30 Job, Denise Sportpark Sniep, Waddinxveen 1bK40   

A4C 1554 Twist A2 - Excelsior A3 12:30 13:30 Erik, Nathan, Wesley Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 2aK60   

C5J 2067 Dijkvogels C3 - Excelsior C1 12:45 14:00 coaches zelf vervanger regelen Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 2K40  Aniek, Thom, Romy 

D1A 2590 Fortuna/Delta Logistiek D3 - Excelsior D2 aw 10:15 11:00 Barry, Simon Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1bK40 op eigen gelegenheid 

E2D 3102 Avanti E3 - Excelsior E1 08:15 09:00 Lisette, Merit Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24  Zoë, Eline 

F3F 3769 ONDO F4 - Excelsior F2 10:00 11:00 Daan Juliana Sportpark, 's Gravenzande 4G  Demian, Puck 

 

barrooster ouders van      kunstgras B  index veld Biesland 

09:00 11:30 Dirk (B1), Daan/Koen/Joris (B3/3/4) +1     1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 4x ouders     7aK40: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:45 Excelsior 3 3x    type veld uit 

16:45 19:30 Excelsior A3 3x    K: Kunstgras; G: Gras 

 

maandag 12 september 

     
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

A4C 1413 Excelsior A3 - WION A2 18:45 19:30 Erik, Nathan, Wesley Elke Reurings 1K40 

  

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

Scheidsrechterschema 

 
datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 10-09-2016 9096 B2M DES (D) B1 - Refleks B1 10:00 Inkoop Erik de Koning Sportpark Biesland, 3K40 (des) 

za. 10-09-2016 5539 A1E Velocitas A1 - Fiks A1 12:30 KNKV Jos van Velzen Sport- en recreatiepark De Bloemerd, 1aK60 

za. 10-09-2016 5516 A1G Avanti (P) A1 - DVS '69 A1 12:30 KNKV Wouter le Comte Sportpark De Groene Wijdte, 1K40 

za. 10-09-2016 7017 R2M DES (D) 3 - KVS/Maritiem 4 16:30 KNKV Frido Kuijper Sportpark Biesland, 3K40 (des) 
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Trainingen 

Trainingsschema veld najaar  

  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, F1/2   D1/2 E1/2/3, F1/2   D1/2 

18.30-19.30       C1     C1   

19.00-20.00               B1/2 

19.00-20.30     A1/2   B1/2/3 A1/2     

19.30-20.30        A3 B3   A3 

20.00-20.30       POP 1E SELECTIE         

20.00-21.30 S3           S3   

20.00-21.00   Recreanten             

20.30-21.30       S4/5 S6     S4/5 

20.30-22.00     S1/2     S1/2     

training door experttrainer training door eigen trainer 
 

Schema Excelsiorprogramma 

  6-9-2016 13-9-2016 20-9-2016 27-9-2016 4-10-2016 11-10-2016 

  

BLOK 1 

1E HELFT VELD NAJAAR 

BLOK 2 

2E HELFT VELD NAJAAR  

B1 Ronald de Vreede Ronald de Vreede Tom Kalkman Tom Kalkman Tom Kalkman eigen trainer 

B2 Piet Ekelmans Piet Ekelmans Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk eigen trainer 

B3 Sander Rensen Sander Rensen nog in te vullen Erik van der Voort Erik van der Voort eigen trainer 

C1 Jill Koster Jill Koster Robert-Jan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk eigen trainer 

D1 Robert Plomp Robert Plomp Ron Heemskerk Ron Heemskerk nog in te vullen eigen trainer 

D2 eigen trainer eigen trainer Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek eigen trainer 

E1 eigen trainer Laura Baks eigen trainer Laura Baks eigen trainer eigen trainer 

E2/E3 Henk Halbe Henk Halbe Linda Heemskerk Linda Heemskerk Linda Heemskerk eigen trainer 
 

Oudertraining veld najaar  

datum trainer(s) 

5 september Omar 

12 september Reinier 

19 september Shera 

26 september Frank 

3 oktober Simone 

10 oktober Henk 

17 oktober Geen training  

24 oktober Jill en Job 

31 oktober Lisanne en Bertjan 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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  
 

Schoonmaakrooster  

9 september 16 september 23 september 30 september 

Janna Buitenrust-Hettema Nynke Sevinga Job van den Berg Simone Ruitenbeek 

Lindsey van der Meer Jikke Been Kayleigh Verhagen Omar van Bunnik 

Nadine van Gorp Liekke de Ruiter Sanne Kleiborn Denise Glaser 

Veerle Müller Marijn Müller Myrthe Sevinga Annebertien Bontekoe 

Josanne van der Spek Iris Hemstede Jasper Koops Noa Jorritsma 

Geeske van Batenburg Rik Schrier Robin de Roo Fleur van der Burgh 

Indi Jorritsma Daan Timmerman Chiméne Schut Gijs Netto 

 Kayleigh Verhaghe  Kayleigh Verhaghe 

7 oktober 14 oktober 21 oktober  

Thijs Arkesteijn Roy van Leusden Leanne Ruitenbeek  

Roxanne Hoekstra Jesse Ekelmans Jasper Veerman  

Fabian Mastenbroek Marloes van Egdom Timo van Popering  

Jesse Dirkzwager Mark Jansen Dieuwke Pel  

Linda van der Burgh Fleur van der Burgh Arjen Pel  

Wesley Timp Nico Herman Isa Jorritsma  

Reinier Koole Rick Herman Sydney Moria  

Dominque Verhaghe    

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; 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl

