
 

F2013 

 

8 oktober 2016 

door loopl inks  

Oefenprogramma 

Uitslagen 

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

nummer 10 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  10 2 

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 

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. 

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  

   

Tot ziens, Veld, in maart komen we je weer opzoeken, 

kijken of je er nog net zo goed uitziet als in mijn geheu-

gen gegrift staat en of het bij jou nog steeds gezellig toeven en spelen is. 

Hallo Buitenhof (en Kerkpolder), de komende periode komen we je bezoeken en 

genieten van je windstille, goedverlichte zaal en hopen dat we onder jouw dak 

nog beter in al zijn facetten mogen worden. 

Behalve voor de deelnemers van de oudertraining, die als echte ijzervreters het 

veld op maandagavond onveilig maken, zijn de trainingen enkel nog in de zaal. 

Vermoed dat hierin het sentiment een rol speelt (of zouden het echte die-hards 

zijn?) 

Er zijn de nodige verschuivingen in het trainingsschema en het oefenschema en 

de oefenwedstrijden vind je verderop in deze uitgave. Vergeet je niet op te geven 

voor een heus pannenkoekenfestijn of (tromgeroffel…) het enige echte eigen 

Excelsior-kamp. 

Tot slot feliciteren we op deze plek het 6
e
 en de A2 met hun welverdiende kampi-

oenschap: GEFELICTEERD!! !  

 

 

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ De Grote  C lubact ie  

▪ Stads radio  De l f t  zoekt  n ieuwe 

sportve r s laggeve rs  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

▪ Pannenkoekenfest i jn  

▪ Kamp 2017 ,  geef  je  op!  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Oefenprogramma  

Train ingschema’s  

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, Job, Bart, Frido, Henk, Pieter, Hans, 

Desiree, Robert 

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  

De Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is weer gestart! Door middel van de verkoop van Grote Club-

actie-loten kan Excelsior een leuk extraatje verdienen. Een extraatje dat Excelsior 

goed kan gebruiken. 

Bestel vanaf nu loten voor de Grote Clubactie online! Een lot kost € 3,- waarvan 

maar liefst € 2,40 naar Excelsior gaat. Hiermee sponsor je dus de vereniging en 

maak je zelf ook nog kans op fantastische prijzen, bijvoorbeeld een reis, een fiets 

of de hoofdprijs van € 100.000,- (bekijk alle prijzen)! 

 Een lot kost € 3,00, waarvan € 2,40 voor Excel-

sior is! 

 De betaling gaat via een eenmalige incasso 

in oktober of november. Het lotnummer 

staat op het bankafschrift. 

 Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs.  

 De trekking is op 8 december, check op www.clubactie.nl of je prijs hebt. 

Je kunt de ingevulde boekjes deponeren in de box die op de bar staat. Tijdens de 

zaalperiode kun je de boekjes inleveren bij de dagdienst of een bestuurslid. Loten 

kunnen verkocht worden t/m 10 november. Het registreren van verkochte loten 

kan t/m 17 november. 
 

Stadsradio Delft zoekt nieuwe sportverslagge-

vers 

Aan het eind van dit competitieseizoen stoppen de sportverslaggevers Ton Hun-

nego en Bram van der Horst met hun werk als sportverslaggever bij Stadsradio 

Delft. Zij zijn dan beiden ruim 25 jaar als vrijwilliger verbonden aan de lokale om-

roep. In die tijd hebben zij met veel plezier en enthousiasme op zondagmiddag 

verslag gedaan van de lokale sportwedstrijden.  

Het populaire programma ‘Sport Live’ dat elke zondagmiddag van 13:00 tot 17:00 

uur zorgt voor rechtstreekse verslaggeving van de Delftse sportvelden is dan ook 

op zoek naar nieuwe mensen. Stadsradio Delft zoekt daarvoor sportliefhebbers 

die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de radio. Mensen die interesse hebben 

kunnen zich aanmelden via secretaris@stadsradiodelft.nl  

Meld je gerust aan, ook als je geen enkele ervaring hebt als verslaggever langs de 

lijn. De mensen van de sportredactie zorgen voor een opleiding tot verslaggever. 

Je hebt slechts een goede kennis van de spelregels nodig van de sport die je wilt 

verslaan

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
mailto:secretaris@stadsradiodelft.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  

In de laatste competitieronde op het veld moest er nog gepuzzeld worden om m.n. reserves bij Excelsior 1 en 2 te regelen. Geluk-

kig konden en wilden 3 spelers van A2 na hun eigen kampioenschap mee met Excelsior 2 naar Papendrecht om daar reserve te zijn.  

Het 2e speelde dus tegen koploper PKC 4, en Noa maakte haar debuut in de senioren na rust als invalster voor de geblesseerde 

Simone. Met een doelpunt was dat een hele goede invalbeurt. Het 2e leed een ingecalculeerd verlies met 15-10. 

Excelsior 1 speelde in Rotterdam tegen het onderaan staande WION. Hier waren Anouk en Pim extra reserves omdat het 2e pas 

later kon aansluiten. Het 1e behaalde een duidelijke overwinning met 14-21, en kan dus met een goed gevoel richting zaalcompeti-

tie gaan. Hopelijk zijn alle geblesseerden op tijd hersteld om weer allemaal inzetbaar te zijn. 

Alle andere seniorenteams speelden thuis. Excelsior 3 trof als eerste van de vier het geroutineerde Vriendenschaar 4. Deze ploeg is 

koploper, en helaas kon het derde net niet voldoende meelopen om de winst te pakken. Het werd 14-16. 

Hierna speelde Excelsior 5 een leuke wedstrijd tegen ONDO 4. In de eerste helft ging het gelijk op, maar in de tweede helft kon het 

5e toch een gat slaan en de wedstrijd met 13-9 winnen. 

Excelsior 4 speelde tegen Avanti 7 met Bob en Danique weer als basisspelers en Job, Hanna en Janna, en later Thijs en Nathan als 

invallers. Hier hielden de ploegen elkaar bijna de hele wedstrijd in evenwicht. In de eindfase kwam het 4e op een voorsprong van 2 

punten, maar alsnog schoot Avanti de 10-10 erin.  

Excelsior 6 had tegen het nog met nul punten onderaan staande Maassluis 5, en een geheel compleet met 12 spelers (= 3 vakken), 

en coach Rob, en veel publiek langs de lijn gedacht heel dik te winnen. Maar de doelpunten wilden in de eerst helft niet zomaar 

vallen, en pas in het laatste deel van de tweede helft werd het nog een ruime 12-5 overwinning. 

Waarschijnlijk speelt Excelsior 5 dinsdag 18 oktober om 20.30 uur nog het resterende deel van de wedstrijd tegen Tempo 6, die 

door onweer en wateroverlast gestaakt is. De bond heeft dit nog niet bevestigd, maar voorlopig gaan we ervan uit dat dat door-

gaat. 
 

Zaalcompetitie 

Nu de laatste competitiezaterdag op het veld achter de rug is worden alle blikken gericht op de komende zaalcompetitie; deze 

start op zaterdag 12 november. Het programma is in concept bekend; het definitieve programma hopen we rond 5 november te 

publiceren. 

Eerst zijn er nog oefenwedstrijden voor alle seniorenteams op zaterdag 5 november, terwijl Excelsior 2 en 3 ook op een avond een 

oefenwedstrijd spelen, respectievelijk donderdag 3 en dinsdag 1 november. 

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

daarin op 29 oktober (tegen Fiks om 15.15 uur in de Ockenburgh sporthal in Den Haag), op dinsdag 1 november (om 20.45 uur 

tegen De Meervogels in De Veur sporthal in Zoetermeer) en op zaterdag 5 november in de HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag; het 

tijdstip van die wedstrijd hangt af van de resultaten in de poule. 

Deze week zijn er geen trainingen. De zaaltrainingen beginnen weer vanaf maandag 24 oktober; het trainingsschema is vorige week 

gepubliceerd. Voor de senioren geldt in de zaal: Excelsior 1, 2 en 3 trainen op dinsdag en donderdag; Excelsior 4 en 5 trainen op 

maandag en woensdag, en Excelsior 6 gaat op woensdag trainen. 
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Secretari(pr)aten 

Jeugdsecretariaat  

Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden van de veldcompetitie najaar gespeeld. De E3 speelde een 

goede wedstrijd in Bleiswijk en wist te winnen met 4-7. De F2 speelde als enige jeugdteam thuis. In de miezerregen werd met 2-6 

verloren maar jullie hebben gestreden! De E1 had donderdagavond al gespeeld en helaas verloren. De E2 speelde bij DES tegen 

DES E1 en verloor. De F1 ging op weg naar Zoetermeer. Helaas had Meervogels twee veel te grote kinderen opgesteld en werd 

verloren. Maar F1: het belangrijkste: Excelsior F1 werd vorige week al kampioen! 
 

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 

Björn, Thomas, Daniel en Emma zijn lid geworden van Excelsior en gaan spelen in de F. Alle vier welkom bij CKV Excelsior en veel 

korfbalplezier! 
 

F groep 

De F groep is mede door de vriendjes/vriendinnetjestrainingen gegroeid naar 20 F-jes! In de zaal zal Excelsior dus met 4 F teams 

gaan deelnemen aan de competitie. Daar zijn wij als vereniging zeer blij mee! Komende weken zal de jeugd TC in overleg met de F 

coördinator de F teams samenstellen. 
 

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 schoonmaak-

schema is verderop in het clubblad opgenomen.  
 

Trainingen na 17 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 zijn verderop in het clubblad opgenomen. 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. Omdat 

17:30 voor veel ouders een probleem is, heeft de jeugd TC op donderdag de trainingstijden in sporthal de Buitenhof een kwartier 

verlaat. Dit betekent dat de eerste trainingen op donderdag in de Buitenhof om 17:45 starten. De TC’s zullen ook tijdens de zaalpe-

riode de trainingsopkomst goed volgen bij alle teams en daar waar nodig nog bijsturen. Bij Excelsior trainen alle teams vanaf de 

selectie tm F tweemaal per week ook in de zaal. 

Ieder team heeft weer een tas met ballen gekregen. Bij de C1 tm F is er per persoon een bal beschikbaar. De ballen zijn gemerkt 

met een nummer en het teamnummer. De tas van jouw team is alleen voor jouw team. De teams die na jullie trainen hebben een 

tas met eigen ballen. In de sporthallen is geen mogelijkheid voor het opbergen van de ballen. De ballen moeten tijdens iedere 

training worden meegenomen en na afloop van de training weer mee naar huis. Bij thuiswedstrijden moet je 2 ballen meenemen 

naar de sporthal. 

Doe deze ballen na het spelen NIET in de shirtjestas!! Je hebt de ballen namelijk ook weer nodig bij het trainen!!! 
 

Vertrek tijdens zaalperiode naar uitwedstrijden: 

Tijdens de zaalperiode wordt vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. In sporthal de Buitenhof worden ook de thuiswedstrijden van 

alle Excelsiorteams gespeeld. Onder de sporthal is een gratis parkeergarage. Als je de parkeergarage binnenrijdt, moet je wel langs 

een slagboom en ontvang je een parkeerkaartje. Als je er weer uitgaat doe je het kaartje in de automaat en gaat de slagboom weer 
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Secretari(pr)aten 

open. De sporthal is binnendoor vanaf de parkeergarage direct bereikbaar. Er is een fietsenstalling aan 

de Martinus Nijhofflaanzijde. Op zaterdag is het restaurant in de Buitenhof altijd geopend vanaf de eer-

ste thuiswedstrijd die Excelsior speelt. De sporthal zelf is geopend een halfuur voor de eerste wedstrijd tot en 

met een halfuur na de laatste thuiswedstrijd. Als er een wedstrijd gespeeld wordt, kun je NIET inschieten langs het veld. Inschieten 

doe je tijdens de rust van de wedstrijd die voor jou wordt gespeeld of je moet het eerste team zijn die speelt dan heb je iets meer 

tijd. Als je naar een wedstrijd van jouw kind komt kijken dan doe je dat vanaf de tribune. Het is namelijk verboden om met niet 

sportschoenen en schoenen waarop buiten is gelopen de zaal te betreden. De tribune in de Buitenhof is te bereiken via het restau-

rant. 
 

Zaalschoenen 

In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen. Deze schoenen zijn te koop bij Maltha Sport op de Oude Langendijk 23 te Delft. Als je 

zegt dat je lid bent van CKV Excelsior ontvang je ook nog 10% op de schoenen. Schoenen waarop ook buiten wordt gelopen mo-

gen niet worden gebruikt in de sporthallen. 
 

Gezocht: busje om het materiaal te vervoeren van sportpark Biesland naar de sporthallen 

Wie oh wie heeft een bus of kan een grotere bus lenen om het materiaal (25 korven, 6 palen, 3 schuifpalen, 1 pinquinkist) en 10 

reclameborden te verplaatsen van onze buiten locatie op sportpark Biesland naar de diverse sporthallen? Je kunt contact opnemen 

met Erik de Koning. 
 

Grote clubactie 

Je kunt de ingevulde boekjes deponeren in de box die op de bar staat. Tijdens de zaalperiode kun je de boekjes inleveren bij de 

dagdienst of een bestuurslid. Loten kunnen verkocht worden t/m 10 november. Het registreren van verkochte loten kan t/m 17 

november. 
 

Feestavond pupillen en aspiranten F t/m B 

Op 21 oktober heeft de evenementencommissie een te gekke feestavond voor jullie georganiseerd! Je kunt je opgeven via de site. 

Het wordt erg leuk. 
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Evenementencommissie 

Pannenkoekenfestijn 

Hallo allemaal, 

Aanstaande vrijdag 21 oktober hebben we het Pannenkoekenfestijn voor alle pupillen in ons clubhuis. Dat wordt smikkelen en 

smullen! 

Het begint om 18.30 uur, dus kom op tijd. Het is om 20.30 uur weer afgelopen. 

O ja, de kosten zijn 2 euro. 

Hieronder de lijst met deelnemers: 

nr naam achternaam team nr naam achternaam team 

1 Renske de Jong D1 19 Milou  Taffijn F1 

2 Maud van der Gaag D1 20 Mees  Nieuwenhout F1 

3 Demi van der Reijken D2 21 Emme  Vermeulen F1 

4 Julia  Zonder van D2 22 Teis Vermeulen F1 

5 Sara Gadeed D2 23 Lotte  Vermeulen F1 

6 Thijs de Block D2 24 Senne  Harteveld F1 

7 Joya van Horssen D2 25 Lynn  Rozenburg F1 

8 Romy  Pronk E1 26 Stefan Joosten F1 

9 Zoë Ekelmans E1 27 Lise van der Reijken F2 

10 Fenna van den Berg E1 28 Jurjen Dieteren F2 

11 Eline Terlouw E1 29 Emma  De Bakker F2 

12 Luka  Pronk E1 30 Melissa Moleveld F2 

13 Pjotr Dieteren E2 31 Thomas  Happee F2 

14 Kilian  Frenken E2 32 Marten Loncke F2 

15 Britt Albers E3 33 Anna   F2 

16 Lizzy Blaauw E3 34 Demi de Ruyter F2 

17 Anne Hanefeld E3 35 Puck Wiese F2 

18 Elize  Alberts F1 36 Kelly  Pokma F3 

En we hebben ook een groot aantal leiders: 

Hanna, Nynke, Marit, Danique, Margreet, Cynthia, Carolien, Juan, Anne-linde, Henk, Maarten, Marit, Anouk, Daan. 

Dat word dus een dolle boel! 

Sta je nog niet op de lijst, maar wil je heel graag komen, meld je dan z.s.m. aan via het formulier op de site. 

Tot vrijdag,  

De Evenementencommissie 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/764-veel-aanmeldingen-voor-het-pannenkoekenfestijn
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Evenementencommissie 

Kamp 2017, geef je op!  

 

In 2017 gaan we met C.K.V. Excelsior weer op kamp! Met Pinksteren, vrijdag 2 juni 

t/m maandag 5 juni 2017, gaan we weer naar groepsaccommodatie De Roerdomp 

in Westelbeers (Noord-Brabant). Dit kamp is voor alle pupillen, aspiranten, junio-

ren, senioren en hun kader. 

Het thema van het kamp is inmiddels bekend, namelijk ‘Fiesta Mexicana’. Het hele 

weekend zal dus in het teken staan van dit thema, met bijbehorende spellen, 

Bonte avond en nog veel meer. Het belooft dus een gezellig Mexicaans feestje te 

worden! 

Geef je dus zo snel mogelijk op! 

Via het formulier op de website kun je je opgeven. De kosten zullen ongeveer € 67,50 p.p. zijn voor pupillen en aspiranten en € 

77,50 p.p. voor junioren, senioren, trainers en begeleiders. De bedragen zullen in 2 termijnen (feb/apr 2017) automatisch worden 

afgeschreven. 

Het wordt weer een belevenis om nooit meer te vergeten! Dit kan en mag je gewoon niet missen! 

Mocht je nog vragen hebben, schiet een van de leden van de kampcommissie aan of stuur een mailtje naar kamp@ckv-excelsior.nl. 

De kampcommissie, 

Henk, Jesse, Simone, Vito en Job 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/762-bkamp-2017-geef-je-opb
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/762-bkamp-2017-geef-je-opb
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Wedstrijden 

Uitslagen 

15 oktober 2016 

klasse nr wedstrijd uitslag   

R3Q 4746 Excelsior 3 - Vriendenschaar 4 14 16  

R5E 815 Excelsior 4 - Avanti 7 10 10  

R5F 814 Excelsior 5 - ONDO 4 13 9  

R5C 3381 Excelsior 6 - Maassluis 5 12 5  

A4C 1415 Excelsior A3 - Twist A2 6 13 10 oktober 

E2D 2806 Excelsior E1 - Valto E2 8 11 11 oktober 

F3F 3626 Excelsior F2 - Valto F2 2 6  

klasse nr wedstrijd uitslag   

1E 1576 WION 1 - Excelsior 1 14 21  

R1F 3836 PKC/SWKGroep 4 - Excelsior 2 15 10  

A1F 5781 VEO A1 - Excelsior A1 4 11  

A3D 3990 Refleks A2 - Excelsior A2 8 14  

E2L 2829 DES E1 - Excelsior E2 22 3  

E3L 3453 Weidevogels E5 - Excelsior E3 4 7  

F3E 3669 De Meervogels F2 - Excelsior F1 20 10  
 

Junioren 

VEO A1 - Excelsior A1 

Vandaag stond de laatste veldwedstrijd op het programma, waar de A1 zich zou kunnen 

gaan meten met het laatste team van deze competitie VEO A1. Niet alleen het laatste team 

waar in de eerste competitiehelft tegen gespeeld ging worden, ook het laatste team in de 

stand, met verreweg het laagste doelsaldo en met veel schrikbarend grote nederlagen. 

Voor Excelsior A1 een goede mogelijkheid om afstand te nemen van de degradatieplek 

boven VEO A1 waar zich nog twee andere tegenstanders met ook 4 punten (KZ Danaïden 

A1 en Achilles A2) bevinden. 

Het zou verreweg een makkelijke pot worden. Naast het blessureleed waar het team mee 

kampt en het stoppen voor studie werd deze week bekend dat de leegloop van spelers nog 

niet was gestopt. Maarten speelde zijn laatste wedstrijd voor Excelsior A1, omdat de com-

binatie trainen en spelen in Delft en studeren in Amsterdam toch een te grote belasting 

bleek.  

Maarten liet nog eenmaal de perfecte wedstrijdvoorbereiding zien. Hij ging al ver voor de 

rest van het team warmlopen en dat gaf zijn teamgenoten de kans om in de nieuwe lichte 

VEO kantine nog snel alle handtekeningen op zijn kadokaart te plaatsen. Deze voorberei-

ding had succes, want Maarten tekende meteen uit een afstandsschot de 0-1 aan. Toen ook 

Pim van afstand raak schoot (0-2) leek er figuurlijk gezien geen wolkje aan de lucht. In 

werkelijkheid was het zwaar bewolkt en was het net opgehouden met miezeren – hoe an-

ders dan bijna alle andere veldwedstrijden tot nu toe die onder een heerlijk zonnetje wer-

den gespeeld. Ook het tweede aanvalsvak legde druk op de VEO verdediging en kon Fabi-

an de 0-3 aantekenen na 8 minuten spelen. Toen stokte het bij Excelsior. Ook omdat VEO, dat toch behoorlijk wat reboundkracht 

had en behoorlijk snelle dames, hun dames in stelling bracht. Uit een fraaie doorbraak kon worden gescoord, maar de scheidsrech-

ter floot niet door maar kende een strafworp toe. Deze werd ook keurig benut en gaf de Voorburgers hoop (1-3). VEO leek de 

tactiek van Excelsior tegen HKV/OE over te nemen en ging lange aanvallen spelen, maar kon door goed verdedigen toch tot weinig 

doelpogingen komen. Excelsior kreeg in de aanval ook kansen, maar vrije doorloopballen waren niet aan de aanval besteed. 

VEO profiteerde hiervan en kon via de dames met een afstandsschot en een doorloop binnen twee minuten de stand gelijktrekken. 

 

 

 

 

 

 

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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VEO A1 kreeg hierdoor een dot extra energie en ook het publiek ging hun team dat het zo zwaar 

heeft in deze competitie, aanmoedigen. In de periode die volgde waren de ploegen gelijkwaardig. 

De verdedigingen gaven veel druk op het schot, maar de pass naar binnen kwam niet goed aan en als 

dat wel eens lukte, werden aan beide kanten de doorloopballen om zeep gebracht. Het spel golfde zo snel heen en weer en was 

vooral voor de scheidsrechter een aanslag op de conditie. Pas na een doelpuntloze periode van 10 minuten wist Anouk uit een vrije 

bal de 3-4 te maken. Ook nu wilde het met doorloopkansen in de Excelsioraanval niet lukken. Gelukkig hield de verdediging het 

goed dicht en kon men door snel onderscheppen de VEO-aanval neutraliseren. Het duurde tot bijna het rustsignaal dat Excelsior in 

de aanval toch kon doordrukken. Via Mart werd de voorsprong uitgebouwd naar 3-5. Op slag van rust was het Do die uit een af-

standsschot achter de paal de 3-6 aantekende en leek de hoop van VEO op meer dan een nederlaag, vervlogen. Excelsior kon zich 

gaan verdiepen in de redenen van een veel te laag scorerendement dat in de tweede helft toch verder omhoog zou moeten om het 

eigen doelsaldo weer wat omhoog te krikken (zoals alle andere teams tegen VEO A1 tot nu deden). 

Na de thee kregen beide teams echt wel kansen om te scoren: VEO miste een stip, Excelsior kon nu wel langere aanvallen spelen 

zodat Do uit een mooie kruisbeweging met Jazz uit een doorloop de 3-7 kon maken. Het gaf wat lucht, maar doordat VEO al snel 

daarna uit een strafworp de 4-7 maakte, bleef de wedstrijd nog open. VEO had een reboundoverwicht in hun verdediging en Excel-

sior zocht het teveel in afstandsschoten. De dreiging naar binnen die in de eerste helft de doelpunten had opgeleverd, bleef nu uit. 

Er waren zeker acht aanvallen in deze periode die met geen of één doelpoging strandden. De Excelsiorverdediging gaf nauwelijks 

mogelijkheden weg, dus de druk op en de frustratie in dit aanvalsvak nam met de minuut verder toe. Ook aan de kant van VEO 

liepen de emoties op, maar dat had niet zozeer met hun eigen spel te maken als wel met de beslissingen van de leidsman. Het 

leverde de assistentcoach een gele kaart op. Na een lange periode en met nog 13 minuten te spelen, verdiende Excelsior dan toch 

een vrije bal uit een mooie actie naar binnen. Anouk weet hier – zoals we weten - wel raad mee: 4-8. Het eerste aanvalsvak van 

Excelsior schroefde het tempo nog eens op en wist prima doorbraakkansen te creëren, maar wist er slechts één van te benutten 

(Do: 4-9). Vijf minuten voor tijd kon Pim uit een korte kans uit de rebound de 4-10 maken en was het tijd om reserves Indi en Dirk 

ook wat speeltijd te gunnen. In de laatste minuten liet Gina zien dat ze prima als reserve 

vrijebalspecialiste op kan treden, 4-11. 

Kort voor tijd kwam dan de publiekswissel voor Maarten, die het er toch wel even moeilijk 

mee had. En dat is niet zo verwonderlijk na al die intensieve jaren in het zwart-wit shirt en de 

vele ups en downs die hij met zijn teamgenoten heeft gedeeld. Voor uw reporter was Maar-

ten altijd een bron van inspiratie. Met hem binnen de lijnen ‘never a dull moment’ en met 

zijn gedreven en scherpe spel creëerde hij iedere wedstrijd altijd vermeldenswaardige mo-

menten voor het verslag. Maarten, hiervoor heel veel dank en veel succes met je studie en 

ook veel plezier en succes in je nieuwe studenten-roeicarrière! Na de wedstrijd werden de 

cadeaus nog overhandigd, en, voordat ik het vergeet: de eindstand bleef 4 – 11. 

Excelsior A1 eindigt hiermee de eerste veldhelft op een (toch wel teleurstellende) 5e plaats. 

Door het langdurig of tijdelijk uitvallen van bijna de helft van het team en het inpassen van 

nieuwe spelers/speelsters, is dit de realiteit. Er is misschien toch een lichtpuntje, nl. dat Jops 

herstel toch een eerdere terugkeer mogelijk maakt, maar dat zullen we de komende weken 

zien. De A1 gaat meedoen met de Haagsche Korfbaldagen en zal proberen weer ver te ko-

men. Of een finaleplek er net als vorige jaar in zit? Wie weet, maar er zullen voldoende oe-

fenwedstrijden zijn om weer verder op elkaar ingespeeld te raken. Tot in de zaal!  

Bedankt, Maarten! 



  

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  10 11 

Wedstrijden 

Jeugd 

Excelsior E1 - Valto E2 

Het was de week van topsport op de doordeweekse avonden. Want na het interlandvoetbal op een gemiddelde maandagavond 

werden we de avond daarop getrakteerd op de topper tussen Excelsior E1 en Valto E2. De bezoekers uit de Lier verdedigden hun 

koppositie in de poule, waar onze E1 derde stond. De dames van de E1 hadden de afgelopen weken een goede reeks neergezet, 

dus de verwachtingen waren hooggespannen. 

Die verwachtingen waren na het eerste kwart wel bijgesteld: Valto begon furieus aan de wedstrijd en kwam binnen 5 minuten op 

0-4. Excelsior speelde te ongeconcentreerd en dat werd onmiddellijk afgestraft. Erg jammer, want na de eerste vier doelpunten 

ging het gelijk op. Romy en Zoë zorgden ervoor dat we met 2-6 de eerste rust in gingen. Excelsior herpakte zich in het tweede 

kwart, Lianne en Eline brachten het verschil terug naar 4-6. Er volgden veel kansen voor Excelsior, maar Valto bepaalde met een 

spaarzame aanval de ruststand op 4-7.  

Het gevoel bij rust dat alles nog mogelijk was, bleek in het derde kwart uit te komen. Met een heuse hattrick zorgde Zoë voor 7-7. 

Valto kwam echter binnen een minuut weer voor te staan met 7-8, een behoorlijke domper. Die domper dreunde nog na in het 

laatste kwart en Valto kwam met drie doelpunten op 7-10 en wist de wedstrijd vervolgens professioneel uit te spelen. Na nog een 

korfpuntje van Zoë en een laatste van het Valto-collectief werd de stand 8-11 en maakte de uitstekend fluitende scheidsrechter een 

einde aan de spannende wedstrijd. 

Jammer dat we zo slecht begonnen, maar op karakter hebben de meiden zich teruggevochten in de wedstrijd. Het belooft nog een 

mooie voortzetting van het seizoen te worden in de zaal. 

Hans de Knegt 
 

Weidevogels E5 - Excelsior E3  

Op deze druilerige zaterdag is het al vroeg verzamelen op het veld om met zijn allen richting Bleiswijk te gaan. De kinderen zijn erg 

druk en vol energie, dus dat belooft wat. 

Dit is de wedstrijd die kan bepalen of we de derde plek weten vast te houden (bij winst of gelijkspel) of kwijtraken (bij verlies) aan 

Weidevogels. 

We beginnen de wedstrijd met Sten langs de kant, dus alle meiden erin (Justin geniet al van de vakantie). Weidevogels gaat voort-

varend van start, snel de bal overspelen en een heer die erg goed speelt, bepaalt in het eerste kwart de wedstrijd en scoort al vrij 

snel de 1-0. De dames van onze E3 lijken nog niet helemaal wakker te zijn, vangen de bal niet helemaal lekker en schakelen niet 

snel genoeg bij balbezit naar de aanval. 

Gelukkig weet Weidevogels niet alle schoten raak te schieten en wordt er pas in het tweede kwart de 2-0 gescoord, die overigens 

volgens ons toch echt verdedigd was door Sten. Sten is er namelijk in gekomen voor Britt en heeft dan ook de verdediging van die 

ontzettend goed spelende heer van Weidevogels voor zijn rekening genomen.  

Niet heel lang erna weet Lizzy de 2-1 te scoren en krijgen we weer aansluiting bij Weidevogels. Ook Anne weet de korf te vinden, 

maar helaas wordt hier wel gezien dat het verdedigd is. Dan is het rust en worden de dames en heer gemotiveerd om beter te gaan 

spelen door invallende coach Renzo. “Let op dat jullie de bal klemvast hebben met vangen en speel sneller naar elkaar over”, waren 

wat tips. Anne zit er even doorheen en wordt dan ook gewisseld voor Britt. De tweede helft: Wauw, de coach is goed doorgedron-

gen, wat een verschil, afvangen en direct overspelen. Nu is het een echte wedstrijd, er wordt over en weer aangevallen en uiteinde-

lijk is het Lizzy die de korf weet te raken, 2-2. Maar ook Weidevogels weet snel daarna raak te schieten en scoort de 3-2. Dan ge-

beurt er iets waardoor de snelle heer van Weidevogels zich blesseert, niet ernstig, dus hij speelt gewoon verder. De bal is voor ons, 

Sten neemt hem en gooit met een mooie strakke worp de bal haar Josyne die op haar beurt naar Britt gooit en Britt ziet Lizzy vrij 

staan, die voor de derde keer weet te scoren, 3-3. Helaas weet Weidevogels nog in het derde kwart weer op voorsprong te komen, 

4-3. 
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Het laatste kwart begint, Anne is weer hersteld en komt erin voor Josyne. Direct na het fluitsignaal 

voor het begin van dit laatste kwart weet Excelsior snel de bal richting de korf te krijgen en Britt 

scoort de 4-4.  

Weidevogels heeft de bal, maar niet voor lang, Anne onderschept goed en ziet de bal via 

Lizzy bij Britt terecht komen, die de 4-5 weet te scoren. Mede door het ontzettend scherp 

verdedigen van Sten van die enorm goede heer van Weidevogels weet deze zelfde heer in 

het laatste kwart niet meer te scoren, top gedaan Sten! 

Even later weet Britt weer te scoren, helaas verdedigd, maar Britt geeft niet op en blijft 

schieten, en ja hoor, ze weet nog twee keer te scoren en tekent daarmee voor de winst met 

4-7. De laatste helft liet zien dat onze E3 ontzettend gegroeid is en klaar is voor de nieuwe 

competitie in de zaal. Deze sluiten ze af met een prachtige derde plek. 
 

Opstellingen 

team opstelling reserve 

 Aankomende week zijn er geen wedstrijden  

  

 

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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Oefenprogramma 

zaterdag 29 oktober 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Fiks 1 - Excelsior 1 12:45 15:15 Frank n.v.t. Ockenburgh, Den Haag regelt Nelleke 

Maassluis 2 - Excelsior 2 10:45 12:15 Maarten n.v.t. Maassluis regelt Nelleke 

ALO / Fiks / ODO A1 - Excelsior A1 14:00 15:10 Luuk, Nikki toernooi De Schilp, Rijswijk   

Oranje Wit A3 - Excelsior A2 14:00 15:30 Job, Denise n.v.t. Sportcomplex Stadspolders, Dordrecht   

Oranje Wit A5 - Excelsior A3 15:00 16:45 Erik, Nathan, Wesley n.v.t. Sportcomplex Stadspolders, Dordrecht   

Maassluis B1 - Excelsior B1 12:15 13:35 Wouter n.v.t. Olympiahal, Maassluis regelen contactouders 

Olympia B1 - Excelsior B2 15:30 17:00 Nynke, Marieke n.v.t. Sportpark de Brug, Spijkenisse regelen contactouders 

De Vinken C1 - Excelsior C1 9:15 11:00 Okker, Pim, Mart n.v.t. De Boei, Vinkeveen regelen contactouders 

Olympia E1 - Excelsior E1 08:15 09:00 Lisette, Merit n.v.t. Sportpark de Brug, Spijkenisse regelen contactouders 

maandag 31 oktober 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

?? A1 - Excelsior A1         Zuidhaghe, Den Haag mits nummer 1 of 2 in de poule 

dinsdag 1 november 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Excelsior 1 - De Meervogels 1 19:15 20:45 Frank n.v.t. De Veur, Zoetermeer regelt Nelleke 

Excelsior 3 - Weidevogels 2 aw 19:45 20:40 Ronald, Ben Micke Vrolijk Kerkpolderhal   

woensdag 2 november 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

?? A1 - Excelsior A1         Zuidhaghe, Den Haag mits winnaar wedstrijd maandag 

donderdag 3 november 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Excelsior 2 - Fiks 2 19:45 20:40 Maarten Erik de Koning Buitenhof regelt Nelleke 

vrijdag 4 november 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

?? A1 - Excelsior A1         HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag mits winnaar wedstrijd woensdag 
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zaterdag 5 november 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Excelsior 2 - Achilles 2 14:15 15:15 Maarten Piet Ekelmans Buitenhof   

Excelsior 3 - De Meervogels 3 13:00 14:05 Ronald, Ben Jos van Velzen Buitenhof   

Excelsior A2 - Madjoe A1 15:30 16:25 Denise Simon Bolle Buitenhof  

Excelsior A3 - Fortuna A3 10:30 11:00 Nathan, Erik, Wesley Bob v.d. Leeden Buitenhof   

Excelsior B2 - ONDO B3 11:30 12:05 Nynke, Marieke Joris Timmerman Buitenhof   

Excelsior B3 - ONDO B4 12:30 13:05 Mario, Bob Jasper Veerman Buitenhof   

Excelsior E1 9:00 9:30 Lisette, Merit Timon Kuijper, Dirk van Leipsig Kerkpolder 3 kamp met ONDO E1, Pernix E1 van 9:30-11:30 

Excelsior E2 9:00 9:30 coaches vervanging regelen Indi Jorritsma, Arjen Pel Kerkpolder 3 kamp met ONDO E4, Pernix E4 van 9:30-11:30 

Excelsior E3 9:00 9:30 Pauline, Renzo? Sanne van ’t Hof, Noa Jorritsma Kerkpolder 3 kamp met ONDO E5, Pernix E5 van 9:30-11:30 

Excelsior F groep 9:00 9:30 Maarten, Isa, Daan, Sven Geeske Batenburg, Sydney Moria Kerkpolder 3 kamp van 9:30-11:30 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? 1 - Excelsior 1   ?? Frank n.v.t. HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelt Nelleke (tijd 10.30 / 12.00 / 18.15) 

Oranje Wit 7 - Excelsior 4 15:15 16:45 Wouter n.v.t. Sportcomplex Stadspolders, Dordrecht Wouter, Bob, Marloes? 

Oranje Wit 8 - Excelsior 5 15:15 18:00 Willeke n.v.t. Sportcomplex Stadspolders, Dordrecht Nynke, Erik, Rachelle, Willeke 

THOR 3 - Excelsior 6 13:45 15:10 Rob  n.v.t. De Waterpoort, Barendrecht Zelf regelen 

Vriendenschaar (B) A1 - Excelsior A1 9:15 10:30 Luuk, Nikki n.v.t. De Sporthoeve, Bodegraven   

Valto B1 - Excelsior B1 14:00 15:00 Wouter n.v.t. De Lier, Vreeloo regelen contactouders. Met schotklok! 

ONDO C5 - Excelsior C1 volgt volgt Okker, Pim, Mart n.v.t. VOLGT regelen contactouders 

ONDO D3 - Excelsior D1 volgt volgt Sander de Hoog n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

ONDO D2 - Excelsior D2 volgt volgt Barry, Simon n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 
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Trainingsschema zaal 

vanaf maandag 24 oktober 

  maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof 

17:30-18:30   C1 - D1 - E2/E3     
 

17:45-18:45     E1/E2/E3 - F-groep 

18:00-19:00 A3 - E1 - F-groep   B2 - B3 - D2     

18:30-19:30   A1 - A2   B2 - D1 - D2  

18:45-19:45     B1 - C1 

19:00-20:00 S4+S5 - B3   A2 - A3     

19:30-20:30   S3 - B1     
 

19:45-20:45     S3 – A1 

20:00-21:00     S4 - S5     

20:30-22:00   S1+S2     
 

20:45-22:15     S1+S2 

21:00-22:00     S6 - ouders     

Op woensdag 26 oktober is de Buitenhof tussen 19:00-21:00 verhuurd aan derden. Dit betekent dat de trainingen van A2, A3, 4 en 

5 deze woensdag niet doorgaan! 

Voor de trainers: hebben jullie problemen met een dag of tijdstip dan graag contact opnemen met: 

▪ voor senioren/junioren met Willeke; 

▪ voor B t/m F met Erik. 

Wij kunnen dan kijken of dat er mogelijk een oplossing is. 
 

Pinguïntraining en peuterpret  

  maandag 

  Gymzaal Brahmslaan 

11:00-12:00  Pinguïns en peuters 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

17 oktober Eigen training, herfstvakantie  

24 oktober n.t.b. 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  10 16 

Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

21 oktober 2016 Feestavond pupillen en aspiranten 

29 oktober 2016 Korfbalcongres KNKV 

25 november 2016 Sinterkaasfeest 

16 december 2016 Kerstfeest 

2 t/m 5 juni 2017 Excelsiorkamp! 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Schoonmaakrooster  

21 oktober 

Leanne Ruitenbeek 

Jasper Veerman 

Timo van Popering 

Dieuwke Pel 

Arjen Pel 

Isa Jorritsma 

Sydney Moria 

Regels schoonmaken 

▪ Je kunt niet afbellen; 

▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

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

 

mailto:secretaris@ckv%1Eexcelsior.nl
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