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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 telefoonnrs zie 

emailversie 
 

e King*   

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. 

 

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  

   

Beste Korfpraatlezers 

Het was zaterdag weer een mooie (warme zonnige) dag 

langs en op het veld! Voor een paar mooie verslagen klik hier! Helaas werden niet 

alle wedstrijden gewonnen, maar je ziet echt hoe de spelers van de nieuwe teams 

aan elkaar aan het wennen zijn, en hoe snel de spelers de (soms) nieuwe regels 

leren! Dat belooft nog heel veel goeds voor de rest van het seizoen! 

Over wat ons het komende weekend te wachten staat: de opstelling en het wed-

strijdprogramma kunt u verderop in de Korfpraat vinden.  

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Praatjes en mededelingen 

 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Oudergesprekken  

▪ Bardienst  

▪ Nieuw se i zoen,  n i euwe teamfoto ’s  

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 ings schema  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 

 Martine Graafland 

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: Nicole Buis-van den Hooff 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Jos, Linda, Bart, Anne-Linde, Desiree, Pieter, Job, Juan 

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 (nogmaals) kennis maken 

met de ouders van onze jeugdleden. Dit willen we doen bij komende thuiswed-

strijden van de jeugdteams. Afgelopen zaterdag waren de eerste jeugdteams aan 

de beurt. Komende zaterdag de teams die afgelopen zaterdag uit speelden en 

komende zaterdag thuis spelen. Onderwerp van gesprek zal zijn wat wij van de 

ouders verwachten en wat de ouders van ons kunnen verwachten. 

Komende zaterdag 17 september spreken we graag om: 

 9:00h met de ouders van de C1 en F2; 

 10:00h met de ouders van de E1 

Zaterdag 24 september spreken we nog graag met de ouders van D2: 

 9:30h, ouders van de D2 

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 zaterdag te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Bart Hogeweg 

Secretaris CKV Excelsior - Delft 
 

Bardienst 

Er zijn nog een behoorlijk aantal vacante plekken in het bardienstrooster om op te 

vullen. We geven de ouders van de jeugdleden nog enkele dagen de kans om zelf 

een bardienst te kiezen. Medio komende week worden de bardiensten door de 

barcommissie ingevuld. 

Je kunt jouw eigen bardienst uitkiezen op http://excelsior.kantinesysteem.nl/. 

gebruikersnaam: leden 

wachtwoord: excelsior 

Na 15 september zal de barcommissie de opengebleven plekken inroosteren met 

de ouders van de jeugd.  

Alvast bedankt! 

De barcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://excelsior.kantinesysteem.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Nieuw seizoen, nieuwe teamfoto’s  

Het nieuwe seizoen is nu echt van start! Nu ontbreken op de teampagina’s echter nog de teamfoto’s. Hier-

voor hebben wij Marieke Zelisse en Christian Almeida bereid gevonden om deze te gaan maken. Wij hebben een planning ge-

maakt, wanneer alle teams op de foto worden gezet. 

Het is hierbij belangrijk dat: 

Alle spelers, speelsters en trainers aanwezig zijn (de foto wordt ook genomen als niet iedereen er is) 

Iedereen in wedstrijdtenue aanwezig is op het genoemde fotomoment (incl. sponsorshirtjes (geen inschietshirts), broekjes en rok-

jes) 

Alle teams klaar staan op het ingepland tijdstip (zie onderstaand schema). We hebben in onderstaand schema zoveel mogelijk 

rekening proberen te houden met wedstrijdtijden en trainingstijden. Let op! Het kan wel zo zijn dat we je vragen om iets eerder of 

langer aanwezig te zijn.  

1/2 Donderdag 15 september 

3 Zaterdag 17 september 10:45 uur 

4 Zaterdag 24 september 14:30 uur 

5 Zaterdag 24 september 15:00 uur 

6 Zaterdag 24 september 16:00 uur 

A1 Zaterdag 17 september 11:15 uur 

A2 Zaterdag 24 september 13:45 uur 

A3 Zaterdag 17 september 11:45 uur 

B1 Dinsdag 20 september 18.45 uur 

B2 Dinsdag 20 september 18.15 uur 

B3 Dinsdag 20 september 18.45 uur 

C1 Dinsdag 20 september 18.45 uur 

D1 Zaterdag 17 september 11:00 uur 

D2 Zaterdag 17 september 12:00 uur 

E1 Zaterdag 17 september 11:30 uur 

E2 Zaterdag 17 september 09:45 uur 

E3 Zaterdag 24 september 12:30 uur 

F1 Zaterdag 17 september 10:30 uur 

F2 Zaterdag 17 september 10:45 uur 
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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 

Helaas konden Excelsior 1 en 2 de goede resultaten van het eerste weekeinde niet continueren in de tweede wedstrijd. In Zwijnd-

recht waren Albatros 1 en 2 beide ploegen vooral op het fysieke vlak letterlijk te sterk af. De doelpunten vielen moeizaam, en zo 

moest Excelsior 1 met een 17-13 en Excelsior 2 met een 19-13 nederlaag genoegen nemen. 

Excelsior 4 was vrij, maar alle drie de andere teams wisten wel te winnen. 

Op het heetst van de dag – op 10 september ruim boven de 20 graden – speelde Excelsior 3 met Lisette en Rachelle als invalsters 

een leuke wedstrijd tegen Dijkvogels 3. Na een ruime voorsprong in het begin werd het nog een beetje spannend en kwam de 

eindstand uit op 14-12. 

In Moordrecht ging het “nieuwe” team van oudgedienden Excelsior 6 onder leiding van Rob Baks goed van start. IJsselvogels 5 

werd met 12-15 verslagen.  

Excelsior 5 pakte de draad na de onverwachte nederlaag de week ervoor weer goed op; met Rachelle voor haar tweede wedstrijd 

van de dag, en Lonneke, Myrte en Joris extra op de reservebank, werd De Meervogels 5 vrij simpel met 15-11 naar huis gestuurd. 

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

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 de B-leeftijd zijn jullie ingeroosterd om schoon te maken, het rooster staat verderop in de Korfpraat. Tot nu toe heb ik nog 

nooit vernomen dat B-spelers zomaar niet komen! Dat doen jullie dus super, complimenten. Jullie helpen zo een stukje mee aan de 

organisatie van de club.  
 

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 moe-

ten worden. Het gaat om 6 zaterdagen tussen 10 september en 15 oktober.  
 

Bestuurspraatje 

Afgelopen zaterdag is het bestuur gestart een rondje te maken langs alle ouders van de jeugdteams. Er waren veel ouders, waar-

voor dank. De volgende teams zijn al geweest. B1, B2, B3, D1, E2, E3, F1. Sommige ouders hebben kinderen in meerdere teams en 

die zaten er gewoon twee keer, grote klasse. Wanneer de andere teams aan de beurt komen, staat in de Korfpraat.  

Tijdens dit bestuurspraatje ontving ieder gezin een boekje over ons technische beleid van Excelsior voor de jeugd, het Handvest 

Excelsiorprogramma.  

Competitie 

Omdat de E1 t/m 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 
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Secretari(pr)aten 

onze regio. Als je nu al weet dat je deze zaterdag op vakantie bent, meldt dit dan nu al aan Thijs Ar-

kesteijn. Als een groot deel van het team afwezig is, kunnen wij nog proberen om de wedstrijd te ver-

plaatsen naar bijvoorbeeld een doordeweekse avond. De overige teams, B1 t/m D2, spelen in een poule met 

4 ploegen en zijn op 15 oktober vrij. 
 

Afmelden spelers / speelsters B1 tm F2 

Afbellen voor trainers gaat via je eigen trainer.  

Afbellen voor wedstrijden B & C: op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 afmelden bij Erik de Koning. 

Afbellen voor wedstrijden D, E & F: op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 afmelden bij bij Thijs Arkesteijn.  

Hoe eerder zij weten dat je een keertje niet kunt, des te handiger!  
 

Contactouder gezocht per team 

Inmiddels hebben we de lijst van contactouders praktisch compleet, uitgezonderd C1? Wie o wie zou contactouder willen en kun-

nen zijn? Wil je weten wat het precies inhoudt? Neem dan even contact op met Linda Heemskerk, 0630073666.  

B1 – Hillie (moeder van Myrte) 

B2 – Edith (moeder van Nico & Rick) 

B3 – Fred (vader van Nathalie) 

C1 – ?? 

D1 – Carolien (ovb) (moeder van Maud) 

D2 – Rob (vader van Joya)  

E1 – Gaby (moeder van Romy) 

E2 – Deborah (moeder van Kilian) 

E3 – Desiree (moeder van Britt) 

F1 – Karin (moeder van Stefan) 

F2 – Fleur (moeder van Damian) 
 

C1 afgelopen weekend 

De C1 werd geleid door de twee vaders Sander & Lennart (sportmannen en ervaren korfballers), waarvoor dank heren. Die hadden 

uiteindelijk een gemêleerd aantal heren (door afzeggingen “eigen gelegenheid”-gangers en onduidelijkheid daaromtrent). Dus nog 

snel Rick, Nico en David gevraagd op het veld en die wilden graag meespelen, waarvoor dank mannen. En allemaal gespeeld! (3 

goals van David (D2) in de C1 is wel noemenswaardig). 
 

Allemaal een fijne week toegewenst en tot op de trainingen/zaterdag! 

Linda Heemskerk, Hoofd Jeugd TC 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

10 september 2016 

nr wedstrijd uitslag   

3486 Excelsior 3 - Dijkvogels 3 14 12 

122 Excelsior 5 - De Meervogels 5 15 11 

9125 Excelsior B1 - Dijkvogels B1 8 13 

3924 Excelsior B2 - KVS/Maritiem B2 4 8 

1732 Excelsior B3 - Avanti B6 3 2 

2297 Excelsior D1 - Avanti D5 1 16 

2899 Excelsior E2 - Valto E4 6 14 

2979 Excelsior E3 - ODO E3 0 5 

3479 Excelsior F1 - Madjoe F2 17 4 

nr wedstrijd     

1142 Albatros 1 - Excelsior 1 17 13 

3439 Albatros 2 - Excelsior 2 19 13 

2776 IJsselvogels 5 - Excelsior 6 12 15 

5488 Weidevogels A1 - Excelsior A1 13 9 

4004 Korbis A2 - Excelsior A2 7 19 

1554 Twist A2 - Excelsior A3 10 5 

2067 Dijkvogels C3 - Excelsior C1 1 13 

2590 Fortuna/Delta Logistiek D3 - Excelsior D2 13 8 

3102 Avanti E3 - Excelsior E1 8 8 

3769 ONDO F4 - Excelsior F2 2 1 
 

Wedstrijdverslagen 

Junioren 

Excelsior 3 – Dijkvogels 3 

Het wedstrijdverslag van excelsior 3; 

Afgelopen zaterdagmiddag heeft het derde van Excelsior een mooie pot korfbal neer-

gezet, die resulteerde in een eindstand van 14-12. 

Het derde heeft echter wel te kampen met een aantal geblesseerde spelers, namelijk: 

Roy, Anne-Linde en Renate! Wij willen dan ook de invallers en reserves (Rachelle, Liset-

te, Koen en Nynke) bedanken voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de overwinning! 

Gezien het mooie weer konden ijsjes tijdens het aanmoedigen uiteraard niet ontbre-

ken. Daarnaast hadden onze topcoaches uiteraard de verkoeling van het ijsje hard 

nodig gedurende het coachen langs de kant! 

Dan terug naar de wedstrijd. In de eerste helft was er een hoog baltempo waardoor er 

leuke en diverse kansen ontstonden. Er werden goede aanvallen neergezet, waarbij 

iedereen kansen kreeg om te scoren. De tweede helft kwam wat stroever op gang. Het 

duurde even voor er weer gescoord werd. Gelukkig was dit niet van lange duur en 

kwam halverwege het scoren weer op gang! Door de diversiteit bij aanvallen en het hoge baltempo heeft iedereen wel een keer 

kunnen scoren! 

Dankzij goede coaching en hard (samen)werken van het team hebben zij de punten dus thuis weten te houden! Omdat het lekkers 

aan de kant zo beviel, zal Roy de volgende wedstrijd het team voorzien van RedBand drop duo snoepjes. We verheugen ons er al 

op :).  

 

 

 

 

 

 

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 

Junioren 

Weidevogels A1 – Excelsior A1 

 De (na)zomerhitte houdt Delft en omstreken in de greep. De pot van vandaag op het heetst van de dag zou dan ook een zware 

worden. De A1 had sowieso al een zware week achter de rug. Het moest constateren dat twee van hun beloftes voor lange tijd niet 

in actie zullen komen (Jop: knie en Kay: opleiding). Deze persoonlijke dreunen resoneerden ook duidelijk in het team door. 

Met goede moed werd gestart met Jazz in de basis en de halve B1 naast Jop op de bank. Het begin was duidelijk voor Excelsior. 

Maarten rondde een mooie doorloop vanuit de ruimte aangegeven af: 0-1. Snel daarna werd de pass van Maarten op de vrijstaan-

de Do verkeerd geblokt. Stip en 0-2 door Pim. De tweede aanval creëerde ook prima kansen en door goed rebounden kon goed 

herhaald worden. Na 7 minuten stond het dan ook logisch 0-3 (afstandsschot Mart). Excelsior liet Weidevogels in de aanval niet in 

hun spel komen door goed onderscheppingswerk. Weidevogels schakelde een tandje bij in de aanval en Excelsior ging (veel) te 

gemakkelijk aan de noodrem hangen met vrije ballen en een strafworp als resultaat. Deze werden eerst nog gemist, maar na 12 

minuten vond Weidevogels de mand uit een vrije bal die niet werd verdedigd: 1-3. In de Excelsioraanval zakte het tempo en de 

precisie in de passing met als gevolg veel balverlies. Weidevogels werd hierdoor in de wedstrijd teruggebracht. Na een heftige 

botsing van Gina in de verdediging, waarvoor de scheidsrechter niet affloot, kon haar vrijlopende dame eenvoudig scoren: 2-3. Uit 

een doorloop werd het ook snel gelijk: 3-3 en was de goede start van Excelsior na 20 minuten al weer uitgevlakt. Weer gaf de Ex-

celsiorverdediging een strafworp weg, die nu niet werd gemist: 4-3. Ondanks de extra ingelaste drinkpauzes was daar na bijna 28 

minuten in de wedstrijd de volgende tegenvaller voor Excelsior. Anouk kon niet meer verder in het warme weer en werd vervangen 

door Myrte die er bij de B1 al een wedstrijd op had zitten. Toen Do zich onder de paal liet verrassen, 5-3, waren de kansen volledig 

gedraaid. Vooral met het lange en sterke damesviertal had Excelsior veel moeite. Do verdiende op slag van rust nog een strafworp, 

maar door consternatie rondom de scheve paal en plaats van de strafworpstip werd deze door Pim helaas gemist. 

Na de rust startte Excelsior weer heel goed. De scherpte in de passing en rebounds waren weer terug, en wat nog belangrijker was: 

ook in het schot. Via Do en Maarten van afstand stond het na 5 minuten al weer gelijk: 5-5. Weer was het een van de Weidevogels-

dames die toch weer de voorsprong aantekende: 6-5. In de aanval van Excelsior werden voldoende kansen gecreëerd maar helaas 

niet afgemaakt. Aan de andere kant liet Maarten zich toch weer verrassen en was de inlooppoging van Excelsior weer tenietgedaan: 

7-5. Niet snel daarna eenzelfde korte kans onder de korf betekende 8-5 en zag je bij Excelsior de energie en het geloof in een goed 

resultaat al wegvloeien. De verdediging kon de bal nauwelijks onderscheppen en Weidevogels kon veel herhalen. Na weer een 

korte kans onder de paal en 9-5 leek de wedstrijd met nog 20 minuten wel gespeeld. Indy kwam de nog steeds wat duizelige Gina 

vervangen. Bij Weidevogels verdween de scherpte ook, met als gevolg een rommelige fase met veel passfouten, één-

schotsaanvallen en een scheidsrechter die dit ping-pong-korfbal nauwelijks kon belopen. Beide teams wisten in 10 minuten toch 

nog wel tot score te komen: 9-6 afstandsschot Mart en 10-6 afstand, een vrije bal (10-7 Pim), een strafworp van Weidevogels (11-7) 

en een gemiste strafworp door Mart. In de 12 minuten voor tijd moest een van de Weidevogeldames met een zware enkelblessure 

het veld verlaten. Er stak een ‘verkoelende’ wind op en Excelsior zette nog aan voor een eindsprint. Myrthe wist een strafworp te 

versieren, die door Mart werd benut (11-8) en Mart scoorde meteen door via een afstandsschot 11-9. Zat er dan nog een verrassing 

in? Weidevogels liet het zover niet komen en scoorde via een van hun heren 12-9 van afstand. Excelsior had zeker nog wel kansen 

maar de scherpte ontbrak ook bij korte kansen rond en onder de korf. Uiteindelijk werd het 13-9 door nog een afstandsschot van 

een Weidevogels-heer. Naast de tegenvallers eerder 

deze week nog een extra tegenvaller, maar Weidevo-

gels had uiteindelijk een langere adem en een beter 

schot. De A1 zal zich met de ietwat andere samenstel-

ling boven deze tegenvallers moeten uitwerken. Per-

soonlijk en als team zijn er meer dan voldoende mo-

gelijkheden voor verbetering en groei. We gaan zien 

in hoeverre jullie dit de komende weken samen gaan 

doen. Succes! En natuurlijk heel veel sterkte en succes 

voor Jop en Kay! 
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Wedstrijden 

Jeugd 

Excelsior F1-Madjoe F2 

Na de geweldige overwinning van vorige week (2-23) op Reflex F2 stonden de toppers van onze F1 weer met beide voeten op de 

grond om te gaan beginnen aan de wedstrijd tegen Madjoe F2. Ook onze tegenstander van vandaag had vorige week een behoor-

lijke overwinning behaald op Pernix F2 met 10-4, dus de verwachting was dat dit wel een goede tegenstander was waar we niet 

zomaar van zouden winnen. Maar ja, dames en heren we hebben het over onze F1, de toekomst van Excelsior die over ongeveer 

een jaar of 15 (ik weet niet precies de leeftijd van de spelers van het eerste) weleens onze selectiespelers kunnen zijn en zij laten nu 

al zien wat korfbal is.  

We starten met Milou, Emme, Mees en Stefan en voordat we het weten schieten zij er drie in en dus komt bij Madjoe de superspe-

ler erin. Dit zorgt uiteraard altijd voor een vrije speler, maar onze F1 speelt zo goed samen en snel dat dit niet heel veel uitmaakt in 

de wedstrijd. Alle ballen worden goed en snel overgespeeld en wanneer er geschoten wordt, is het zo zuiver dat zeker acht van de 

tien schoten erin gaan.  

Met rust staan we dan ook 10-3 voor. Na de rust komen Elize en Tijn erin voor Emme en Stefan. Ook in deze samenstelling gaat het 

wel heel voortvarend en de ouders zijn dan ook al heel snel de tel kwijt. Als een voorbijganger vraagt hoeveel het staat, kunnen we 

alleen maar zeggen dat we met heel veel voor staan. De ballen blijven strak gegooid en zuiver geschoten en alhoewel het qua 

verdedigen soms wel wat beter kan (ach ja, er moeten ook wat verbeterpunten zijn) spelen ze echt een heel leuk spel met z'n allen. 

Na het laatste fluitsignaal van een hele goede scheidsrechter (Caroline, bedankt!), is de uitslag uiteindelijk 17-4. Dan tot slot nog 

even de strafworpen nemen en natuurlijk winnen we deze ook, met 4-0. En wat zo leuk was, om als ouders langs de kant te zien, is 

dat wanneer iemand klaar was met de strafworpen, iedereen elkaar een high five gaf. Dit is echt teamwork, niet in de laatste plaats 

te danken aan topcoaches Maarten en Isa. 
 

Excelsior E3-Odo E3 

Nadat er vorige week goed gespeeld was, maar helaas wel verloren, waren de dames en heren van de E3 klaar voor de tweede 

wedstrijd van dit veldseizoen. Wij, de ouders, wisten al dat dit wel eens een pittige wedstrijd kon worden want ODO E3 had hun 

eerste wedstrijd tegen Valto gewonnen met 10-0.  

De eerste tien minuten begonnen we met Lizzy, Anne, Justin en Britt en dit ging best goed. Het leek wel alsof er meer tempo in het 

spel was dan vorige week en beide teams hadden over en weer de bal. Excelsior wist de bal goed rond te spelen, maar er mag nog 

wel wat sneller gegooid worden na het vangen van een bal. De tweede 10 minuten komen Josyne en Sten erin voor Justin en Lizzy. 

Waar vorige week de bal nog vaak uit de handen vloog als die gevangen moest worden, werd de bal nu goed geklemd en dus ook 

goed gevangen. Helaas hebben we nog geen scherpschutters in ons team en staan we in de rust met 0-3 achter. 

Na de heerlijke limonade zijn we weer klaar voor de derde tien minuten waar Lizzy en Justin er weer in komen voor Britt en Anne. 

Wat een goede strakke ballen worden er gegooid en het is wel een beginnend team, maar ook wel een team waarin de spelers 

elkaar goed weten te vinden. Wat ook goed was, was het vrij lopen. Helaas weet ODO E3 in de laatste tien minuten nog twee keer 

te scoren en hoewel wij ook zeker goede schietkansen hebben, scoren wij helaas niet. Toch weer een betere wedstrijd gezien ten 

opzichte van vorige week. 

Komende week nog even extra trainen op het sneller overgooien en zuiverder schieten en we zijn klaar voor de volgende uitwed-

strijd tegen Fortuna. 
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Wedstrijden 

 

 

 

 

 

 

 

Opstellingen 

17 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, ???? 

Joris, Okker, Roy, Sven 

Lynn 

Bob 

4 
Cynthia, Danique, Marloes, Leonie/Roxanne 

Koen, Sander de H ??, Sander v. V., Thijs/Lars 

Leonie/Roxanne 

Thijs/Lars 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Carolien, Ciska, Fleur 

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

 

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 

 

Rick 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía  

Mark, Nico, Rick, Paul & Joshua (1/2) 

Aniek 

 

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie  

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

 

 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy  

Joran, Joshua, Thom, Paul  

 

David 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne  

Cas, Nathan, Roy, Wouter  

 

Abel 

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, Lizzy  

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou  

Mees, Stefan, Tijn  

 

F2 
Demi, Lise, Melissa, Puck  

Demian, Marten, Senne 

 

 

 

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

 

Programma 

zaterdag 17 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

1E 1290 Excelsior 1 - Vitesse 1 14:00 15:30 Frank T. van Alphen 1K40 Shera Desaunois 

R1F 3572 Excelsior 2 - VEO 3 13:00 14:00 Maarten R. Peters 1K40 Zie emailuitgave voor telnr. 

R5C 3373 Excelsior 6 - Gemini 4 16:00 17:00 Rob Job v.d. Berg 1K40   

A1F 10466 Excelsior A1 - KZ Danaïden A1 11:30 12:30 Luuk, Nikki nog niet bekend (Excelsior?) 1K40   

A3D 3996 Excelsior A2 - SDO (H) A1 10:15 11:00 Job, Denise Nathan op den Kelder 1K40   

A4C 1414 Excelsior A3 - ONDO A4 11:45 12:30 Erik, Nathan, Wesley Rob Muller 7aK40   

C5J 1907 Excelsior C1 - Twist C3 09:00 09:45 Okker, Pim, Mart Roy van Leusden 1K40   

D3B 2295 Excelsior D1 - ONDO D3 09:15 10:00   Lonneke van Halem 7aK40   

E2D 2807 Excelsior E1 - ODO E1 10:00 10:30 Lisette, Merit Myrte Sevinga  2K24   

F3F 3625 Excelsior F2 - ODO F2 09:00 09:30 Sven, Daan Carolien Noorlander 2K24   

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

R3Q 4345 Nieuwerkerk 4 - Excelsior 3 11:00 12:30 Ronald, Ben De Kleine Vink, Nieuwerkerk aan den Ijssel 2K40 Ronald, Roy, Annelinde? 

R5E 591 Paal Centraal 3 - Excelsior 4 aw 11:30 12:30 Wouter Sportcentrum TU Delft, Delft 1K40 op eigen gelegenheid 

B2I 9166 Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 aw 14:45 15:30 coaches zelf vervanger regelen Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 1bK40 op eigen gelegenheid 

B5I 1845 Valto B3 - Excelsior B2 11:30 12:45 Nynke Sportpark De Zwet, De Lier 2K40   

B5K 1755 Weidevogels B3 - Excelsior B3 10:00 11:00 Mario Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1K40   

D1A 2671 KCC/SO natural D2 - Excelsior D2 12:15 13:30 Barry Sportpark Schenkel, Capelle aan den Ijssel 3cK40 
regelt de contactouder 

Let op!: oranje inschietshirts 

E2L 3040 ONDO E4 - Excelsior E2 10:00 11:00 coaches zelf vervanger regelen Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G regelt de contactouder 

E3L 3393 Fortuna/Delta Logistiek E7 - Excelsior E3 aw 9:30 10:00 coaches zelf vervanger regelen Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2cK24 op eigen gelegenheid 

F3E 3720 ONDO F2 - Excelsior F1 11:00 12:00 Maarten, Isa Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G regelt de contactouder 

         barrooster ouders van     

 

kunstgras B 

 

index veld Biesland 

09:00 11:30 Eline (E1), Lonneke (A2), Romy (E1), Demi (F2) 

 

  

 

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

11:30 14:00 Fara (E1), Fenna (E1), Lianne (E1) 

 

  

 

7aK40: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:30 Excelsior 6 4x 

   

type veld uit 

16:30 19:30 Excelsior 2 4x 

   

K: Kunstgras; G: Gras 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 17-09-2016 5587 A2J DES (D) A2 - Weidevogels A2 12:30 Inkoop Erik de Koning Sportpark Biesland, 5K40 (dkc) 

za. 17-09-2016 9406 CHKD Die Haghe C1 - PKC/SWKGroep C1 12:15 KNKV Jos van Velzen Baambruggestraat 10, 1K40 

za. 17-09-2016 4347 R2O Albatros 3 - Tjoba 3 16:00 KNKV Wouter le Comte Sportpark Develstein, 1aK60 
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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         B1/2/3     B1/2 

19.00-20.30     A1/2    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 

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

  

BLOK 1 

1
E
 HELFT VELD NAJAAR 

BLOK 2 

2
E
 HELFT VELD NAJAAR  

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

B2 Piet Ekelmans Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk eigen trainer 

B3 Sander Rensen Joyce Dijkgraaf Erik van der Voort Erik van der Voort eigen trainer 

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

D1 Robert Plomp Ron Heemskerk Ron Heemskerk Hetty Verschoor eigen trainer 

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

E1 Laura Baks eigen trainer Laura Baks eigen trainer eigen trainer 

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

Oudertraining veld najaar  

datum trainer(s) 

12 september Reinier 

19 september oefenwedstrijd tegen Avanti 

aanvoerder: Pauline 

coach: Shera + assistent 

scheidsrechter: Bob 

26 september Frank 

3 oktober Simone 

10 oktober Henk 

17 oktober Eigen training, herfstvakantie  

24 oktober Jill en Job 

31 oktober Lisanne en Bertjan 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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  

16 september 23 september 30 september 

Nynke Sevinga Job van den Berg Simone Ruitenbeek 

Jikke Been Kayleigh Verhagen Omar van Bunnik 

Liekke de Ruiter Sanne Kleiborn Denise Glaser 

Marijn Müller Myrthe Sevinga Annebertien Bontekoe 

Iris Hemstede Jasper Koops Noa Jorritsma 

Rik Schrier Robin de Roo Fleur van der Burgh 

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

