
F2013 

 1 oktober 2016 

door loopl inks  

Programma  

Opstellingen 

Uitslagen 

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

nummer 08 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  08 2 

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 
Voor telefoon num-

mers zie mail versie 
 

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 

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 herfst. Regen valt met bakken uit de hemel, bla-

deren vallen van de bomen en bij Excelsior vallen de kampi-

oenen binnen. Afgelopen zaterdag is de C1 kampioen geworden. De redactie van 

de korfpraat feliciteert jullie van harte. Komende zaterdag gaan de B1 en F1 aan de 

bak om voor nog meer herfsttafrelen te zorgen en de titels binnen te laten vallen. 

Helaas geen foto’s van de kampioenen maar dat komt volgende week wel goed. 

Wat er wel in de Korfpraat staat: 

- Uitslagen 

- Opstellingen 

- Programma 

En nog veel meer 

 

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 

Oranje inschietshirts 

In november vorig jaar heb-

ben alle Excelsior-spelers 

een oranje Excelsior-in-

schietshirt gekregen. Hierbij 

nog een keer de spelregels:  

De inschietshirts mogen al-

leen op wedstrijddagen wor-

den gedragen, voor en/of na 

de wedstrijden. 

De inschietshirts dragen we 

dus NIET op trainingen en 

tijdens privéaangelegenhe-

den. 

Bij verlies en/of beschadi-

ging worden de kosten 

doorbelast. Normale sli jtage 

valt hier vanzelfsprekend 

niet onder, wel verkleuring 

door verkeerd wassen/be-

handelen. Een standaards-

hirt kost EUR 25,- per stuk. 

De ontvanger van het oranje 

Excelsior-inschietshirt te-

kent voor ontvangst en voor 

deze regeling. 

 

Tweede vriendjestraining 

opnieuw goed bezocht!  

Ondanks de regen en de fi-

les kwamen er zeven kin-

deren meetrainen: vier bij de 

F, twee bij de E en één bij de 

D. Vol enthousiasme werd er 

gerend, gegooid, geschoten 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Oran je  in sch iet sh i r t s  

▪ Tweede  vr iendje st ra in ing  opn ieuw 

goed bezocht !  

▪ Rabo  f ie t s t ocht  

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 

 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, Ron, 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  

Oranje inschietshirts 

In november vorig jaar hebben alle Excelsior-spelers een 

oranje Excelsior-inschietshirt gekregen. Hierbij nog een keer de spelregels: 

 De inschietshirts mogen alleen op wedstrijddagen worden gedragen, voor en/of 

na de wedstrijden. 

 De inschietshirts dragen we dus NIET op trainingen en tijdens privéaangele-

genheden. 

 Bij verlies en/of beschadiging worden de kosten doorbelast. Normale slijtage 

valt hier vanzelfsprekend niet onder, wel verkleuring door verkeerd wassen/be-

handelen. Een standaardshirt kost EUR 25,- per stuk. 

 De ontvanger van het oranje Excelsior-inschietshirt tekent voor ontvangst en 

voor deze regeling. 
 

Tweede vriendjestraining opnieuw goed bezocht!  

Ondanks de regen en de files kwa-

men er zeven kinderen meetrainen: 

vier bij de F, twee bij de E en één bij 

de D. Vol enthousiasme werd er ge-

rend, gegooid, geschoten en samen 

gespeeld. 

Na het fruit en de limonade hebben 

we opnieuw ballonnen uitgedeeld en uitnodigingskaartjes: 

“Misschien wil je volgende week weer komen, misschien samen met een vriendje of 

vriendinnetje?” 

We hebben inmiddels twee petten 

uitgedeeld: Jurjen en Björn, nieuw 

bij de F-groep. 

Volgende week 6 oktober is de laat-

ste vriendjestraining: Je kunt nog al-

tijd iemand uitnodigen en gezellig 

meenemen naar ’t Veld. Als jouw 

vriend of vriendin lid wordt, ontvan-

gen jullie allebei zo’n mooie pet! 

Na deze vriendjestrainingen, blijft het natuurlijk mogelijk om iemand uit te nodigen 

om te komen meetrainen. De ledenwerfcommissie gaat verder aan de slag met an-

dere activiteiten om de naamsbekendheid van Excelsior te vergroten en leden te 

werven. Heb je hiervoor een goed idee? Schroom niet om je idee bij hen kenbaar 

te maken! 

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

Desiree (moeder Britt E3 en Elize F1) 

Patricia (moeder Justin E3) 

Deborah (moeder Killian E2) 

Karen (moeder Stefan F1) 

Gaby (moeder Romy E1) 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl


  

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  08 4 

Praatjes en mededelingen 

Rabo fietstocht 

Zondag 25 september werd er meegedaan aan de Rabo fietstocht. Helaas was er niet heel veel animo maar 

uiteindelijk was er een leuke groep die mee ging fietsen. Om 10:00uur vertrokken Rob, Renzo, Ronald, Joost, Frank, Diederik en Erik. 

De wielerroute zou eigenlijk 85 km zijn, maar door een omleiding werd dit uiteindelijk bijna 100 km. Het weer zat ook goed mee, 

waardoor het een geslaagde en gezellige fietsdag is geweest. Om 11 uur vertrokken Johan en Ineke Zantman nog aan de fietsroute 

van 30 kilometer. 

Iedereen bedankt voor het meedoen aan de Rabo fietstocht! 

Nicole 
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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  

Kampioenwedstrijden B1 en F1 

As zaterdag speelt de B1 haar kampioenswedstrijd uit bij Dijkvogels om 10:15. Om 12:00 speelt de F1 hun kampioenswed-

strijd thuis tegen Pernix F2. 

Veld | B2I | Najaar 

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

1 Dijkvogels B1 5 9 4 0 1 63 36 27 

2 Excelsior (D) B1 5 8 4 1 0 65 44 21 

3 Fortuna/Delta Logistiek B2 5 3 1 3 1 45 65 -20 

4 Avanti (P) B2 5 0 0 5 0 34 62 -28 

 

Veld | F3E | Najaar 

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

1 Excelsior (D) F1 4 8 4 0 0 83 20 63 

2 Velocitas F2 4 6 3 1 0 30 36 -6 

3 ONDO (G) F2 5 6 3 2 0 42 36 6 

4 Madjoe F2 5 6 3 2 0 38 39 -1 

5 De Meervogels F2 4 4 2 2 0 26 25 1 

6 Pernix F2 4 0 0 4 0 15 37 -22 

7 Refleks F2 4 0 0 4 0 11 52 -41 

  

Afgelopen zaterdag wist de B1 te winnen met 15-5 en kan zaterdag bij winst op directe concurrent Dijkvogels het kampioenschap 

binnenhalen. De F1 had een weekendje vrijaf en kan zich gaan opmaken voor de kampioenswedstrijd van aanstaande zaterdag. De 

C1 speelde afgelopen zaterdag hun kampioenswedstrijd. Zoals zo vaak in kampioenswedstrijden werd het zeer spannend. 10 minuten 

voor tijd stonden wij nog 2-3 achter. Gelukkig werd in de laatste minuut een strafworp gescoord door onze C1 en wonnen jullie met 

4-3! 

C1 GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!! 
Het kampioenschap zal zaterdag uitgebreid gevierd worden na jullie wedstrijd. Dan zijn de medailles ook aanwezig. De D1 behaalde 

een mooie 4-3 overwinning. De B3 wist te winnen van ONDO B5 en is nu afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd ONDO-Weide-

vogels in de strijd om het kampioenschap. De B3 moet dan uiteraard zelf winnen van Avanti B6. De E1 wist met 10-5 te winnen. De 

B2 speelde gelijk met 3-3 nadat de ruststand 0-2 was. De D2 en F2 verloren hun wedstrijd maar hebben gestreden. 

As zaterdag al weer de laatste veldcompetitiewedstrijden voor de B1 tm D2. 
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Secretari(pr)aten 

Wijzigingen in programma 

Aanstaande zaterdag is het tijdstip van de wedstrijd van F2 gewijzigd: 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

F3F 3508 DES F1 – Excelsior F2 10:30 11:00 Sven, Daan  4K24 

      

De E1 speelt 13 oktober ipv 15 oktober. 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

E2D 2806 Excelsior E1 – Valto E2 17:30 18:00 Lisette, Merit Arjen Pel 2K24 

 

As donderdag speelt de D2 de inhaalwedstrijd tegen KCC 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

D1A 24711 Excelsior D2 – KCC/SO natural D2 17:30 18:00 Barry, Simon Dominique Verhagen 7aK40 
 

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 

Vera, Jurjen en Justin zijn lid geworden van CKV Excelsior. Vera gaat spelen in de D, Jurjen en Justin gaan spelen in de F. Allen welkom 

bij CKV Excelsior en veel korfbalplezier! 
 

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 3 vrije plaatsen tussen 11:30-14:00. Welke ouders willen dan bardienst draaien? 
 

Afbellen van scheidsrechters voor te fluiten wedstrijden 

De afgelopen twee weken was het een regelrechte ramp voor de coördinatoren: belden vorige week 6 scheidsrechters af deze week 

waren het er 2. Scheidsrechters: eind augustus is een extra editie uitgekomen van het clubblad de Korfpraat. Hierin stonden voor alle 

wedstrijden de namen vermeld wie wanneer zou moeten fluiten. Afbellen op vrijdagavond (laat) kan dan niet!! Tenzij je ziek bent, 

maar dat was deze weken niet aan de hand. Bedenk als je afbelt: er staan op zaterdagochtend tussen de 10 en 16 kinderen te 

trappelen om onze mooie korfbalsport te beoefenen. Voor de zaalperiode zullen wij het als vereniging anders gaan organiseren. Wij 

zullen langs gaan bij de senioren en juniorenteams met het programma onder de arm. Je kunt dan inschrijven op wedstrijden. Met 

de B aspiranten die een wedstrijd gaan fluiten, zullen wij direct contact opnemen. Aanstaande zaterdag spelen er van de pupillen en 

aspiranten 5 een thuiswedstrijd.  
 

Oefenwedstrijden zaal 

Op zaterdag 29 oktober spelen de B1, B2, C1 en E1 een oefenwedstrijd. Op zaterdag 5 november is er een driekamp voor alle E en F 

teams van 9:30-11:30. De B1 tm D2 spelen oefenwedstrijden. 
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Secretari(pr)aten 

Trainingen na 15 oktober 

In de week vanaf maandag 17 oktober tot en met donderdag 20 oktober wordt er niet getraind. Vanaf 

maandag 24 oktober wordt in de zaal getraind. Trainingstijden volgen zo snel als mogelijk. In de zaal wordt er 

getraind op maandag tot en met donderdag. Op maandag, woensdag en donderdag in de Buitenhof; op dinsdag en donderdag in 

de Kerkpolder sporthal. 
 

Grote clubactie 

Afgelopen weekend zijn de verkoopboekjes weer uitgedeeld. Een aantal teams zal de boekjes aanstaande dinsdag ontvangen. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

1 oktober 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslag   

R3Q 4494 Excelsior 3 - ODO 3 21 17 26 september 

R3Q 3738 Excelsior 3 - Twist 3 12 13   

R5E 259 Excelsior 4 - Fortuna/Delta Logistiek 7 15 10   

R5F 258 Excelsior 5 - Tempo 6     gestaakt bij 11-7 

R5C 2631 Excelsior 6 - Vitesse 5 13 13   

A3D 3984 Excelsior A2 - Tempo A3 17 7   

B2I 9293 Excelsior B1 - Avanti B2 16 6   

B5I 1646 Excelsior B2 - ONDO B4 3 3   

B5K 1733 Excelsior B3 - ONDO B5 6 2   

C5J 1906 Excelsior C1 - Avanti C5 4 3   

D3B 2296 Excelsior D1 - Valto D4 4 3   

E2D 2805 Excelsior E1 - De Meervogels E2 10 5   

F3F 3624 Excelsior F2 - Dijkvogels F1 3 15   

klasse nr wedstrijd       

1E 2350 Fortis 1 - Excelsior 1 25 12   

R1F 4521 Fortis 2 - Excelsior 2 15 14   

A1F 6300 DES A1 - Excelsior A1 19 15   

A4C 1488 WION A2 - Excelsior A3 17 7   

D1A 2313 Avanti D1 - Excelsior D2 16 1   
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

De tweede week op rij naar Zeeland reizen werkte niet goed voor Excelsior 1 en 2. In Vlissin-

gen wisten beide ploegen tegen Fortis 1 en 2 geen punten te halen. Fortis 1 en Excelsior 1 

gingen in de eerste helft nog gelijk op, maar in de eerste periode na rust sloeg de thuisploeg 

al een flink gat, en dat werd naar het einde van de wedstrijd toe steeds groter, tot een 25-12 

eindstand op het scorebord stond. 

Excelsior 2 stond tegen Fortis 2 vlak voor tijd nog gelijk maar in de laatste seconden schoot 

Fortis toch de 15-14 winnende treffer erin. 

Alle andere ploegen speelden thuis op een nog steeds zonnig zomersachtig Biesland.  

Excelsior 3 ontving, met Lisette in de basis voor de nog geblesseerde Renate, Twist 3 uit 

Vlaardingen, en het overkwam hetzelfde als het 2e: een gelijk opgaande wedstrijd, waarin 

Twist vlak voor tijd nog de winnende treffer scoorde: 12-13. Het 3e had juist de maandag 

ervoor een uitstekende wedstrijd gespeeld tegen ODO 3, en veel gemakkelijker doelpunten 

gemaakt wat leidde tot een 21-17 overwinning. 

Excelsior 6 speelde hierna, met Nicole sinds lange tijd weer in het veld, tegen Vitesse 5 uit 

Barendrecht. In een hele fanatieke wedstrijd – om de koppositie – ging de strijd ook hier 

gelijk op. Maar deze eindigde uiteindelijk terecht gelijk; het werd 13-13. 

Excelsior 4 had als invallers Hanna, Nynke, Loes en Okker, en ging flitsend van start tegen Fortuna 7. Bij rust was het al 12-4. In de 

tweede helft was de concentratie helemaal verdwenen, en kwam Fortuna nog flink terug. Het werd tenslotte 15-10. 

Excelsior 5 speelde als laatste aan het einde van deze zonnige middag tegen Tempo 6. Ook hier een uitstekende 1e helft met een 

11-6 ruststand als resultaat. Maar… wat al verwacht werd gebeurde: onweer en veel regen, en na een korte droge periode weer veel 

 

 

 

 

 

 

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 

regen. Na 10 minuten in de tweede helft besloot scheidsrechter Micke de wedstrijd definitief te staken. 

Het laatste deel zal dus een keer moeten worden uitgespeeld. 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis, wat dan ook de laatste veld-thuiswedstrijd van 2016 

is. 

Want de zaalcompetitie komt in zicht, al geeft het in het algemeen fraaie weer daar nog geen aanleiding toe: de competitie in de 

zaal start op zaterdag 12 november.  

De zaaltrainingen beginnen weer vanaf maandag 24 oktober. En er zijn oefenwedstrijden voor alle seniorenteams op zaterdag 5 

november. De Haagse Korfbaldagen waaraan Excelsior 1 (en A1) deelneemt zijn van zaterdag 29 oktober t/m 5 november. 

Willeke 
 

Junioren 

DES A1 – EXcelsior A1 

Plotseling was deze Biesland-derby verplaatst naar donderdagavond 19:00. Voor uw reporter een uitdaging om op tijd present te 

zijn. Toen ook geheel Delft muurvast zat door een ongeval op de Kruithuisweg, kon het wedstrijdverslag pas beginnen vanaf 19:17.  

De stand was inmiddels al! 7-3 en uw reporter ging naarstig op zoek naar een korte samenvatting. Jop en Ronald wisten te melden 

dat DES een schotpercentage van bijna 100% haalde, maar dat Excelsior had kunnen bijblijven als een reeks vrije doorloopballen 

waren benut. Uit de scorenotities van de reservebank kon ook nog wat info worden ingewonnen. Hieruit bleek dat Excelsior al snel 

tegen een 6-0 achterstand aan keek. En dat het pas Excelsior's tweede aanvalsvak - waar Myrte de nog geblesseerde Do verving - 

was, dat de mand wist te vinden. Maarten en Pim tekenden hiervoor ieder een afstandsschot. Via een strafworp van Mart kwam de 

7-3 tot stand. DES bleef het betere van het spel houden en liep zelfs uit naar 10-3 via een korte kans, vrije bal en weer een afstands-

schot.  Er waren weinig Excelsiorsupporters die er nog heil in zagen, maar Excelsior A1 toonde haar altijd aanwezige veerkracht, gaf 

niet op en vocht zich zo terug in de wedstrijd. Eerst een vrije bal van Anouk 10-4. Daarna miste DES een stip, maar maakte wel een 

afstandsschot uit de rebound. Daarna was het een mooie snelle combinatie in de Excelsioraanval die Maarten onder de paal mooi 

kon afronden: 11-5. Mart kon uit de herkansing (te vroeg inlopen door DES) van zijn strafworp 11-6 maken. Anouk maakte daarna 

van afstand 11-7. En was het verschil weer 4. Om en om scorend van afstand werd het 12-7, 12-8 (Pim), 12-9 (Mart) en 13-9. RUST.  

Na de rust zette DES weer direct aan, maar kon een strafworp niet verzilveren. Excelsior kwam toen ook voor de korf die DES de 

eerste helft zo makkelijk had weten te vinden en Excelsior kwam zo via Pim van afstand en vrije bal op 13-11. Helaas werd onder de 

paal tweemaal te gemakkelijk een korte kans weggeven en kon DES de inloopactie afslaan: 15-11.  Via nog een vrije bal van Pim 

kwam Excelsior toch weer dichterbij: 15-12. En mooie uitgespeelde tik bal werd helaas net gemist. Met Char werd weer nieuwe energie 

ingebracht, maar DES zag het gevaar en ging over tot lange aanvallen, wat met hun reboundoverwicht goed slaagde: 16-12. Weer 

was het Anouk die nu eerst met een doorloop en daarna uit een steal de 16-13 en 16-14 maakte met nog 15 minuten te spelen. Van 

DES werden twee afstandsschoten afgekeurd: een door Fabian prima verdedigd en de ander door het toekennen van een vrije bal 

voor doorslaan (en het niet waarnemen van het doelpunt). Excelsior gooide in de aanval het tempo verder omhoog om nu uiteindelijk 

toch eens op gelijke hoogte te komen. Dit ging echter ten koste van de zuiverheid en werd de bal zonder doelpoging verspeeld. 

Daardoor was het toch DES dat weer als eerste van achter de korf kon scoren: 17-14 met nog 9 minuten op de klok. 5 Minuten voor 

tijd kon Pim uit een afstandsschot de 17-15 maken, maar verder kwam Excelsior helaas niet meer. Uit een vrije bal en afstandsschot 

werd het uiteindelijk 19-15 en had uw verslaggever vanaf de stand 7-3 en mooi gelijk opgaande strijd gezien (12-12). De eerste 17 

minuten tellen natuurlijk ook mee voor de eindstand en kan DES als verdiende winnaar van deze midweekwedstrijd worden aange-

merkt.  

Nu wat extra dagen voor de voorbereiding tegen koploper HKV/OE dat alle wedstrijden zeer ruim heeft gewonnen. Dit vraagt om 

een speciaal strijdplan. Bent u ook benieuwd hoe onze A1 dit gaat aanpakken? Komt dit zien om 12:30 op 't Veld! 

A1 veel succes! 
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Wedstrijden 

Jeugd 

Excelsior E1 – De Meervogels E2 

Met nieuwe zwarte sokken, die tot aan de knieën opgetrokken waren, betraden de 6 dames van de E1 het gras van het hoofdveld 

om aan te treden tegen Meervogels E2. Vanaf de start van de wedstrijd zaten de meiden goed in de wedstrijd. En ook ons coach-

duo, Lisette en Merit waren scherp in de aanwijzingen. 

Het thuispubliek was nog maar net aan komen sjokken of de bal ging al door de korf: 1-0 door Lianne. Vervolgens werd de voor-

sprong door Zoë naar 2- en 3-0 getild. Excelsior was duidelijk beter, maar Meervogels was snel en gevaarlijk in de counter. Met een 

strafworp leken ze zich terug te vechten in de wedstrijd: 3-1. Maar Fenna liet direct met een geplaatst schot zien dat er weinig te 

halen was in Delft voor de gasten: 4-1. Nadat opnieuw Zoë en Eline de stand op 6-1 hadden gebracht gingen we rusten. Het publiek 

ging ervan uit dat de deur achterin op slot zou gaan en we geen spektakel meer te zien zouden krijgen.  

Daar dachten de coaches heel anders over: er moest nu mooi en snel gekorfbald worden. Veel overspelen rond de korf. Dat leverde 

al snel de 7-1 van Lianne op en nadat Meervogels weer een korfpuntje maakte was de 8-2 ook van Lianne. Terwijl het publiek nog 

juichte, was de 8-3 een feit. Onze coach Lisette was intussen de tel kwijt en dacht dat het 4-0 stond. Herhaaldelijk roepen dat het 4-

0 was, bracht de uitstekend fluitende scheidsrechter Erik niet in de war en Zoë scoorde de 9-3. Na 9-4 mocht Fenna de 10e erin 

gooien en kwamen die vogels nog 1x door onze hechte verdediging om de eindstand te bepalen op 10-5. Met een snerpend fluit-

signaal maakte Erik een eind aan de prachtige wedstrijd.  

Fara, Romy, Zoë, Fenna, Eline en Lianne: super gespeeld. Het publiek heeft weer genoten. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

donderdag 6 oktober 2016 

team opstelling reserve 

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

Abel, David, Martin, Thijs 

 

zaterdag 8 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 

2 dames A1 

3 
Annelinde, Hanna, Jikke, Renate? 

Joris, Okker, Roy, Simon Bo., Sven 

Marloes(S4)       

 

4 vrij  

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

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

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

Erik de K., Rob, Robert, Theo 

 

Marijn (A2), Koen (S4) 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Maarten, Mart, Pim, GEBLESSEERD: Jop 

 

A2 vrij  

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: Wesley (A2) 

 

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joshua, Thom, Paul, Joran 

 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne, Vera 

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, 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 

donderdag 6 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

D1A 2471 Excelsior D2 - KCC/SO natural D2 17:30 18:00 Barry, Simon Dominique Verhagen 7aK40 

zaterdag 8 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

1E 2500 Excelsior 1 - Valto 1 14:00 15:30 Frank G. van Vreeswijk 1K40  wordt geregeld 

R1F 4652 Excelsior 2 - Valto 2 13:00 14:00 Maarten H. Hooimeijer 1K40   

A1F 6385 Excelsior A1 - HKV/Ons Eibernest A1 11:30 12:30 Luuk, Nikki O. Hoogerdijk 1K40   

A4C 1415 Excelsior A3 - Twist A2 16:15 17:00 Erik, Nathan, Wesley Lars Nieuwerf 1K40   

C5J 1905 Excelsior C1 - Dijkvogels C3 09:00 09:45 Okker, Pim, Mart Maarten de Boer 1K40   

D1A 2470 Excelsior D2 - Fortuna/Delta Logistiek D3 10:15 11:00 Barry, Simon Sabine Nolet 1K40   

E2L 2900 Excelsior E2 - Die Haghe E4 09:00 09:30 Anouk & Gina Theo Korte  2K24   

E3L 2981 Excelsior E3 - Valto E7 10:00 10:30 Jazz Denise Glazer 2K24   

F3E 3477 Excelsior F1 - Pernix F2 11:30 12:00 Maarten Robin de Roo 2K24   

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

R3Q 3768 Valto 3 - Excelsior 3 11:15 12:30 Ronald, Ben Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 Simon, Roy, Annelinde? 

R5F 270 TOP/Quoratio 6 - Excelsior 5 12:15 14:00 Willeke Sportcomplex TOP, Sassenheim 3K40 Job, Wesley, Lars?, Roxanne? 

R5C 2743 KCC/SO natural 8 - Excelsior 6 14:30 16:00 Rob Sportpark Schenkel, Capelle aan den Ijssel 1aK60 zelf regelen + ORANJE SHIRTS 

B2I 9349 Dijkvogels B1 - Excelsior B1 09:00 10:15 Wouter Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 2K40   

B5I 3928 KVS/Maritiem B2 - Excelsior B2 08:45 10:00 Marieke, Nynke Cas van Dijkpark, Den Haag 1bK40   

B5K 1833 Avanti B6 - Excelsior B3 10:15 11:15 Mario Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 op de fiets 

D3B 2649 Avanti D5 - Excelsior D1 08:15 09:00 Sander de H. Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 op eigen gelegenheid 

E2D 3009 Fortuna/Delta Logistiek E4 - Excelsior E1 aw 9:30 10:00 Lisette, Merit Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2cK24 op eigen gelegenheid 

F3F 3508 DES F1 - Excelsior F2 aw 10:30 11:00 Sven, Daan Sportpark Biesland, Delft 4K24 (DES) op eigen gelegenheid 

         

barrooster ouders van      kunstgras B  index veld Biesland 

09:00 11:30 Julia (D2), Thijs (D2), Arjen/Dieuwke (B1/B2), Annelin/Hennieke (D2/E2)  10:00 DES B2  1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 Fleur (B2), 3x ouders D2, F1 (onderling regelen)  11:45 DES 7  8aK40: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:45 Excelsior A3 4x  13:15 DES 5  type veld uit 

16:45 19:30 Excelsior 2 4x  14:45 DES 4  K: Kunstgras; G: Gras 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 08-10-2016 9838 C1L Korbis C1 - Nieuwerkerk C1  10:15 Inkoop Erik de Koning Sportpark Sniep, 1bK40 

za. 08-10-2016 7243 R2J Futura 2 - Merwede 3 14:00 KNKV Wouter le Comte Stokroosveld (F), 1K40 

za. 08-10-2016 2515 4H 't Capproen 1 - Luctor 1 15:30 KNKV Jos van Velzen Sportterrein M.L.Kinglaan, 1G 

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 

  4-10-2016 11-10-2016 

  

B1 Tom Kalkman eigen trainer 

B2 Ryan Heemskerk eigen trainer 

B3 Erik van der Voort eigen trainer 

C1 Robert-Jan Heemskerk eigen trainer 

D1 Hetty Verschoor eigen trainer 

D2 Reinier van den Hoek eigen trainer 

E1 eigen trainer eigen trainer 

E2/E3 Linda Heemskerk eigen trainer 
 

Oudertraining veld najaar  

datum trainer(s) 

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 

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  

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 

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

