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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  

   

De foto op de cover van deze Korfpraat laat zien 

waarom korfbal een teamsport is. De energie, concen-

tratie en precisie waarmee Simon deze doorloop aangeeft 

is zeker de helft van het punt dat deze doorloop opleverde, al mogen ook de actie 

en afronding van Merit natuurlijk niet onvermeld blijven. Met zulke kwaliteiten win 

je uiteindelijk een wedstrijd én heb je ook nog eens plezier in het spel. 

Winnen met plezier: de C1 weet hoe dat moet. Aanstaande zaterdag spelen zij 

daarom hun kampioenswedstrijd, de eerste van het nog prille seizoen. Excelsior C1, 

veel succes! 

Excelsior C1 – Avanti C5 | 10:00 uur | Biesland 

Verder was afgelopen week de eerste vriendjestraining, wat veel enthousiaste kin-

deren opleverde. Komende donderdag het vervolg. 

Tot slot kent deze Korfpraat weer enkele wedstrjdverslagen van de senioren en de 

A1. 

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
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Praatjes en mededelingen 

Enthousiaste kinderen bij 

eerste vriendjestraining 

Afgelopen donderdag was 

de eerste vriendjes- en 

vriendinnetjestraining. Al op 

de weg naar het veld waren 

de eerste zwart-witte bal-

lonnen goed te zien! 

Zowel bij de D, E en de F wa-

ren kinderen meegekomen 

die enthousiast hebben 

meegetraind. Alle ouders 

langs de kant kregen tijdens 

de training een kopje koffie 

of thee aangeboden. Na af-

loop was er voor iedereen li-

monade en wat fruit. De al-

lerjongsten langs de kant en 

alle nieuwe kinderen werden 

verrast met een mooie Ex-

celsiorballon! 

Heb je je kaartje nog niet 

uitgedeeld? Doe het dan 

snel, want 29 septem-

ber en 6 oktober is  er op-

nieuw vriendjestraining! Er 

zijn bij de ledenwerfcom-

missie nog kaartjes beschik-

baar voor wie nog meer 

vrienden en vriendinnen wil 

uitnodigen. Je kunt hen her-

kennen aan hun Excelsior-

petje. 

Wil jij ook zo’n leuke pet? Als jij zorgt voor een 

nieuw lid, krijgen jullie er allebei één! 

Groetjes, 

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ En thous i as te  k inderen  b i j  ee r s te  

v r i end jes t ra in ing  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Wedstri jden  

▪ Ui t s l agen  

▪ Wedst r i jdve rs l agen  

▪ Opste l l i ngen  

▪ Programm a  

Train ingen  

▪ Tra in ingsschema ve ld  na j aar  

▪ Schema E xce l s iorp rog ramm a  

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 

 Martine Graafland 

Coverfoto: Hetty de Graaf 

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, Erik, Jos, Pieter, Desiree 

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  

Enthousiaste kinderen bij eer-

ste vriendjestraining 

Afgelopen donderdag was de eerste vriendjes- en vriendinnetjestraining. Al op de 

weg naar het veld waren de eerste zwart-witte ballonnen goed te zien! 

Zowel bij de D, E en de F waren kinderen meegekomen die enthousiast hebben 

meegetraind. Alle ouders langs de kant kregen tijdens de training een kopje koffie 

of thee aangeboden. Na afloop was er voor iedereen limonade en wat fruit. De 

allerjongsten langs de kant en alle nieuwe kinderen werden verrast met een mooie 

Excelsiorballon! 

Heb je je kaartje nog niet uitgedeeld? Doe het 

dan snel, want 29 september en 6 oktober is er 

opnieuw vriendjestraining! Er zijn bij de leden-

werfcommissie nog kaartjes beschikbaar voor 

wie nog meer vrienden en vriendinnen wil uitno-

digen. Je kunt hen herkennen aan hun Excelsior-

petje. 

Wil jij ook zo’n leuke pet? Als jij zorgt voor een 

nieuw lid, krijgen jullie er allebei één! 

Groetjes, 

De ledenwerfcommissie, 

Malika (moeder Inger C1, Pjotr E2 en Jurrien F) 

Gaby (moeder Romy E1) 

Patricia (moeder Justin E3) 

Deborah (moeder Killian E2) 
 

  

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Deze week zijn er geen mededelingen. 
 

Jeugdsecretariaat 

Kampioenswedstrijd C1 

As zaterdag speelt de C1 haar kampioenswedstrijd tegen Avanti C5 aanvang 10:00 Biesland 

Bij winst of een gelijkspel is de C1 kampioen!! 

Veld | C5J | Najaar 

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Excelsior (D) C1 4 8 4 0 0 27 6 21 

2 Avanti (P) C5 4 6 3 1 0 16 8 8 

3 Dijkvogels C3 4 2 1 3 0 8 23 -15 

4 Twist C3 4 0 0 4 0 5 19 -14 

Afgelopen zaterdag wisten de F1, B1, C1 te winnen en zij hebben nog volop kampioenskansen. De E3 behaalde een mooie 16-0 

overwinning; ook de E1 en de B3 wisten te winnen. De F2 wist te winnen met 2-4 van Fortuna. De overige teams verloren hun wedstrijd 

maar hebben gestreden. 
 

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. Op de donderdagen 29 september en 6 oktober is er een 

vriendjes-/vriendinnetjestraining bij de D, E en F. 
 

Nieuwe leden 

Afgelopen donderdag was de eerste vriendjes/vriendinnetjestraining. Vera bij de D, Jurjen, Justin en Björn bij de F hebben inschrijf-

formulieren ontvangen.  Bram vd Bosch is lid geworden bij de peuters. 
 

Schoonmaakrooster 

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

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. Aanstaande zaterdag zijn er nog open plekken tussen 11:30-14:00. Welke ouders willen dan bardienst draaien? 
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Secretari(pr)aten 

Palenhok en ballen 

Het wordt geloof ik een traditie: ieder jaar moet hetzelfde worden gemeld. Afgelopen zaterdagmiddag 

kwam ik in het palenhok en het leek wel of dat er bom was ontploft. Palen schots en scheef, manden op de 

grond. De vaste palen staken overal tussendoor. Trainers van de teams: help de spelers/speelsters even bij het opruimen. Dan blijft 

het netjes. Dit geldt overigens ook voor onze senioren teams. Palen gooi je niet in de stelling maar je kunt ze er gewoon inleggen. 

Tav ballen na de trainingen: de laatste weken liggen overal pupillen ballen en ballen van de aspiranten teams. Als jullie klaar zijn dan 

moeten jullie de ballen opruimen. Ieder team bij Excelsior heeft zijn eigen set ballen. Dus het team dat na jullie komt trainen, gebruikt 

hun eigen set ballen. En als er een bal in de sloot rolt: haal de bal er na de training dan even uit. Nu was de eerste bardienst zo 

vriendelijk om de bal uit de sloot te halen omdat hij langs de sloot fietste en de bal zag drijven. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

24 september 2016 

klasse nr wedstrijd uitslag  

R3Q 4494 Excelsior 3 - ODO 3 verplaatst naar 26/09  

R5E 682 Excelsior 4 - ONDO 5 8 15 

R5F 681 Excelsior 5 - Avanti 8 15 10 

B2I 9237 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 14 7 

B5I 1645 Excelsior B2 - Valto B3 5 7 

B5K 1731 Excelsior B3 - Weidevogels B3 9 4 

D1A 2471 Excelsior D2 - KCC/SO natural D2 verplaatst naar 06/10  

E2L 2898 Excelsior E2 - ODO E2 4 25 

E3L 2980 Excelsior E3 - DKC E2 16 0 

F3E 3478 Excelsior F1 - Velocitas F2 26 7 

klasse nr wedstrijd  uitslag  

1E 2225 ONDO 1 - Excelsior 1 11 13 

R1F 4412 Maassluis 3 - Excelsior 2 14 18 

R5C 3376 Nexus 3 - Excelsior 6 12 15 

A1F 6214 Achilles A2 - Excelsior A1 15 11 

A3D 4000 KZ Danaïden A2 - Excelsior A2 9 5 

A4C 1548 ONDO A4 - Excelsior A3 15 10 

C5J 2163 Twist C3 - Excelsior C1 1 3 

D3B 2577 ONDO D3 - Excelsior D1 7 1 

E2D 2928 Phoenix E2 - Excelsior E1 4 19 

F3F 3688 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F2 2 4 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Goede resultaten van Excelsior 1 en 2 afgelopen zaterdag in hun uitwedstrijden. Excelsior 2 

speelde al vroeg in de middag tegen Maassluis 3, en wist deze ploeg vrij simpel met 14-18 

te verslaan. 

Excelsior 1 reisde voor de eerste van 2 keer op rij naar Zeeland om in St. Laurens bij Middel-

burg te trachten de koploper ONDO te verslaan. In eerste instantie kwam het 1e op een 

kleine achterstand, maar later wist het steeds beter het spel van ONDO te ontregelen. Simon 

en Jill werden nog ingezet als wissels en de stand kon worden omgebogen naar een 11-13 

overwinning.  

Excelsior 3 speelde niet; die wedstrijd wordt maandag 26 september ingehaald. 

Ook Excelsior 6 speelde uit. In Schiedam was Nexus 3 de tegenstander; opnieuw moest er 

flink strijd worden geleverd maar met 12-15 werden de punten wel binnengehaald. Heel 

vervelend eindigde deze wedstrijd voor Carolien, die met een waarschijnlijk heel zware spier- 

of peesblessure moest uitvallen.  

Thuis speelden Excelsior 4 en 5. Het 4e had veel invallers en extra reserves, maar trof het niet met het zeer geroutineerde en fysiek 

sterke ONDO 5. Deze ploeg is een maatje te groot voor deze klasse, maar het 4e deed qua spel zeker niet onder. Alleen de afronding 

liet vooral in de tweede helft te wensen over waardoor een 8-15 nederlaag werd geleden. 

 

 

 

 

 

 

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 

Excelsior 5 speelde een soms wat rommelige maar verder prima wedstrijd tegen Avanti 8, en wist een 

6-5 voorsprong bij rust uit te bouwen naar een 15-10 overwinning. 

Aanstaande zaterdag opnieuw een programma met verre uitwedstrijden voor Excelsior 1 en 2, terwijl alle 

andere seniorenteams thuis spelen. Met mooi weer dan dat ook weer een hele leuke middag Biesland worden. 

Willeke 
 

Junioren 

Achilles A2 - Excelsior A1 

Vanavond stond een wedstrijdje zomeravondkorfbal (windstil en ruim 20 graden) op het programma aan het Pomonaplein in Den 

Haag. Om 18:30 werd er gestart en Excelsior moest na Kay en Jop vandaag ook nog Maarten en Do missen. Met Dirk en Char (beiden 

al een wedstrijd gespeeld) in de basis kon Excelsior op het grote veld maar moeilijk in het spel komen. In de aanval waren veel 

misverstanden en veel 1-schotsaanvallen, in de verdediging kon men het fanatieke spel van Achilles maar moeilijk volgen. Ook het 

uitverdedigen verliep in deze fase erg moeizaam. Achilles opende met twee vrije ballen en nam na 6 minuten de leiding via een 

afstandschot (1-0). De rommelige openingsfase bleef voortduren omdat de zuiverheid in de passing en in de schoten uit bleef. 

Uiteindelijk wist Pim onder de paal uit de rebound na een schot van Dirk een korte kans te verzilveren (1-1), na 13 minuten spelen. 

Dezelfde Pim veroorzaakte een strafworp waardoor Excelsior meteen weer tegen een 2-1 achterstand aan keek. Mart van afstand 

scoorde 2-2, maar Achilles direct daarna 3-2 met nog 15 minuten te spelen tot de rust. Eindelijk wisten de Excelsioraanvallers elkaar 

beter te vinden in de aanval omdat Achilles het sterke verdedigen niet kon volhouden en de rebound nu beter stond. De schotkansen 

werden helaas niet benut. Achilles deed dit wel, 4-2 (afstandschot). Mart ‘piepelde’ de Haagse nr. 7 onder de paal en scoorde uit de 

korte kans: 4-3. De daaropvolgende 8-schotsaanval van Excelsior zag er spectaculair uit, maar leverde geen doelpunt op. Excelsior 

leek de zomeravondinstelling te hebben afgeworpen en het wachten was op de gelijkmaker. Dat liep net even anders toen Mart een 

strafworp miste en Char in de verdediging een strafworp weggaf en Achilles hier wel raad mee wist: 5-3 en hiermee ook uit hun dip 

kwam. Achilles liep zelfs uit naar 6-3 nadat Excelsior verzuimde om een gemiste doorloop van Achilles af te vangen. Uit de rebound 

wist Achilles te profiteren en leek met ruime voorsprong de rust in te gaan. Beide teams vonden het nog geen tijd voor rust en zetten 

nog even aan. Pims doorbraak werd onreglementair gestopt en via een strafworp scoorde hij 6-4. Via een blok van Pim in de verde-

diging kon de bal weer snel richting aanval en scoorde Fabian heel fraai de 6-5! Of toch niet……. afgekeurd, verdedigd?? Nog altijd 

6-4. In de volgende aanval werd Fabian weer prachtig onder de paal vrij gespeeld, maar deze kans werd niet benut. Achilles – met 

de schrik vrij gekomen – scoorde aan de andere kant wel: 7-4. Op slag van rust dan toch nog een score van Excelsior uit een strafworp 

van Mart (7-5). 

Na de rust nog steeds een heerlijk temperatuurtje maar het licht werd minder en de wedstrijd zou onder kunstlicht worden uitge-

speeld. Het vak van Mart wilde de uitbal nemen maar was vergeten dat ze voor de rust nog net hadden gescoord J. Na het omstellen 

van de vakken kon direct in de eerste aanval worden gescoord door Pim uit een doorloop (7-6). Achilles scoorde direct van achter 

de paal de 8-6, direct gevolgd door een afstandschot van Mart (8-7) en leek het scorend vermogen na de rust ook nog steeds 

aanwezig. Weer kreeg Achilles vrije ballen te nemen, maar zonder resultaat. Char werd onder de paal verrast en kon haar dame alleen 

van het scoren afhouden door een strafworp te veroorzaken. Achilles faalde niet van de stip: 9-7 en Excelsior moest weer in de 

achtervolging. Qua combinatiespel ging het steeds beter en uit een mooie lange combinatie kon Dirk afronden van afstand (9-8). In 

de verdediging wist men de afvallende ballen niet te bemachtigen en kon Achilles blijven herhalen en scoren: 10-8. Weer drong 

Excelsior aan door een afstandschot van Anouk: 10-9. De gelijkmaker kwam er niet, omdat Achilles goed de rebound eruit haalde. In 

de verdediging kon Excelsior ook de bal in de onderlinge duels onvoldoende bemachtigen en kon Achilles van afstand weer op twee 

punten komen: 11-9. En na de zoveelste vrije bal tegen kon Achilles vanachter de paal zelfs de 12-9 maken. Excelsior kreeg ook een 

vrije bal, maar het schot van Pim werd geblokt. Uit de tweede kans ontstond nog wel een korte kans voor Dirk maar die werd ook 

niet gemaakt. In plaats van 12-10 werd het aan de andere kant 13-9 door een afstandschot. Achilles stoomde nu door. Weer werd 

een dame onreglementair gestopt en uit de strafworp werd het 14-9. Het werd ook nog 15-9 uit een afstandschot. Timon, Myrthe en 

Indy werden ingebracht voor Dirk, Jazz en Gina, maar de wedstrijd leek met nog 13 minuten te spelen wel beslist. Na eerst nog een 

aantal 1-schotsaanvallen aan beide zijden, wist Excelsior er met nieuwe energie steeds langere aanvallen uit te persen. Uit een korte 

kans uit de rebound (15-10) en een afstandschot (15-11) wist Pim de stand nog een ietwat dragelijker aanblik te geven. Excelsior had 
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Wedstrijden 

zelfs nog kans op meer maar uit de nog toegekende twee vrije ballen kon niet worden gescoord. Ex-

celsior bleef met het grote aantal wijzigingen in de basis, met spelers die al een wedstrijd in de benen 

hadden, na een onscherp  begin toch goed doorgaan en bleef zich terugvechten in de wedstrijd. Omdat de 

eigen kansen in de tweede helft onvoldoende werden verzilverd kon Achilles na een tussensprint in de tweede helft de wedstrijd naar 

zich toe trekken. 

Op naar volgende week, de uitwedstrijd tegen onze buur DES A1. Zij staan twee punten boven Excelsior A1 in de ranglijst. 

Succes! 
 

Jeugd 

Deze week zijn er geen wedstrijdverslagen. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

1 oktober 2016 

team opstelling reserve 

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

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

Dame Exc. 3 of A1 

3 
Annelinde, Hanna, Jikke, Renate?, Lisette? 

Joris, Okker, Roy, Simon Bo., Sven 

Reservedame S5 

 

4 
Cynthia, Marloes, Fleur/Loes halve, reservedame S5 

Koen, Sander v. V. Sander de H, reserveheer S5 

Reservedame S5 

Sven, Okker 

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

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

6 
Annebertien, Anne, Ciska, Fleur, Loes 

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

 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Maarten, Mart, Pim, GEBLESSEERD: Jop 

 

A2 
Lonneke, Maaike, Isabella, Noa 

Daan, Jasper, Marijn, Wesley, GEBLESSEERD: Timo 

 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Isa, Myrthe 

Arjen, Dirk, Sydney, Timon, Wouter 

 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía 

Mark, Nico, Rick, INVALLEN: Mark (B3) 

 

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Mark, INVALLEN: Mark ½, Nico ½ (B2) AFWEZIG: Luuk 

 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joshua, Thom, Paul, Joran 

 

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 VRIJ  

E3 VRIJ  

F1 VRIJ  

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 1 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R3Q 3738 Excelsior 3 - Twist 3 11:30 12:30 Ronald, Ben M. Bommelé 1K40   

R5E 259 Excelsior 4 - Fortuna/Delta Logistiek 7 14:30 15:30 Wouter Erik de Koning 1K40   

R5F 258 Excelsior 5 - Tempo 6 16:00 17:00 Willeke Piet Ekelmans 1K40   

R5C 2631 Excelsior 6 - Vitesse 5 13:00 14:00 Rob Willeke Alberts 1K40   

A3D 3984 Excelsior A2 - Tempo A3 10:15 11:00 Job, Denise Robertjan Heemskerk 1K40   

B2I 9293 Excelsior B1 - Avanti B2 9:00 9:45 Wouter R. Knuist 1K40   

B5I 1646 Excelsior B2 - ONDO B4 10:15 11:00 Nynke Sander van Vliet 7aK40   

B5K 1733 Excelsior B3 - ONDO B5 11:30 12:15 Mario Rob Muller 7aK40   

C5J 1906 Excelsior C1 - Avanti C5 9:15 10:00 Okker, Pim, Mart Fabian Mastenbroek 7aK40   

D3B 2296 Excelsior D1 - Valto D4 10:15 11:00 Sander de H. Marloes van Egdom 8aK40   

E2D 2805 Excelsior E1 - De Meervogels E2 9:15 9:45 Lisette, Merit Ans van Doormaal 2K24   

F3F 3624 Excelsior F2 - Dijkvogels F1 10:15 10:45 Sven Robert Plomp  2K24   

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

1E 2350 Fortis 1 - Excelsior 1 13:00 16:00 Frank Sportcomplex Fortis, Oost-Souburg 1K40 regelt Nelleke 

R1F 4521 Fortis 2 - Excelsior 2 11:45 14:30 Maarten Sportcomplex Fortis, Oost-Souburg 1K40 regelt Nelleke 

A1F 6300 DES A1 - Excelsior A1 11:30 12:30 Luuk, Nikki Sportpark Biesland, Delft 3K40 (DES) op eigen gelegenheid 

A4C 1488 WION A2 - Excelsior A3 12:45 14:00 Erik, Nathan, Wesley Sportcomplex Max Planckplaats, Rotterdam 2aK60 Robin, Sanne, Rik 

D1A 2313 Avanti D1 - Excelsior D2 8:15 9:00 Barry, Simon Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 op eigen gelegenheid 

         

barrooster ouders van      kunstgras B  index veld Biesland 

09:00 11:30 Maud (D1), Ryanne (D1), Iris (B3), Nathalie (B3)     1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 
2x D1 (niet Maud, Ryanne), 2x B3 (niet Iris, Daan, Natha-

lie)  
  

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

14:00 16:15 Excelsior 5 2x    type veld uit 

16:15 19:00 Excelsior 6 2x    K: Kunstgras; G: Gras 

 

Scheidsrechterschema 
datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 01-10-2016 9896 C1M Fortuna/Delta Logistiek C2 - Maassluis C1 11:00 Inkoop Micke Vrolijk Sportpark Kruithuisweg-Oost, 1bK40 

za. 01-10-2016 5702 A1F Refleks A1 - Achilles (Hg) A2 14:00 KNKV Frido Kuijper Sportpark Prinses Irene, 1aK60 

za. 01-10-2016 7072 R2K Avanti (P) 4 - KZ/Hiltex 4 14:30 KNKV Jos van Velzen Sportpark De Groene Wijdte, 1K40 

zo. 02-10-2016 2416 3G Aurora 1 - Purmer 1 14:30 KNKV Wouter le Comte V.d.Aartsportpark, 1K60 

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

  27-9-2016 4-10-2016 11-10-2016 

  

BLOK 2 

2E HELFT VELD NAJAAR  

B1 Tom Kalkman Tom Kalkman eigen trainer 

B2 Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk eigen trainer 

B3 Erik van der Voort Erik van der Voort eigen trainer 

C1 Robert-Jan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk eigen trainer 

D1 Ron Heemskerk Hetty Verschoor eigen trainer 

D2 Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek eigen trainer 

E1 Laura Baks eigen trainer eigen trainer 

E2/E3 Linda Heemskerk Linda Heemskerk eigen trainer 
 

Oudertraining veld najaar 

datum trainer(s) 

26 september Frank 

3 oktober Simone 

10 oktober Henk 

17 oktober Eigen training, herfstvakantie  

24 oktober Jill en Job 

31 oktober Lisanne en Bertjan 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  07 12 

Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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 

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 

Kayleigh Verhagen Dominique Verhagen   

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
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