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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  

   

Door menige oproepen in de Korfpraat én door per-

sonen aan te spreken, die op competitiedagen gewa-

pend langs het veld met camera’s met heule grote toeters 

staan, heeft de redactie een aardig constante toevoer van coverwaardige foto’s we-

ten te bewerkstelligen. Alle foto’s zijn top (Cristhian, Marieke, George, Frido, Hetty, 

Jan en Leo, superbedankt voor al jullie mooie plaatjes en hopelijk (please, please, 

please!) gaan jullie nog even door hiermee!), maar af en toe zit er een foto tussen 

die opperdepopperdetop is. 

Zo ook de coverfoto van deze week: selectiespeelsters Sheertje en Bientje. Super-

lieve meiden, behalve dan tijdens dat om en nabij wekelijkse uur dat ze onze zwart-

witte kleuren met hand en tand (en haar erop!) verdedigen tegen welke tegenstan-

der dan ook. 

Als je ze zo in de verdediging ziet staan, als poortwachters, als vesting, dan durf je 

toch bijna als tegenstander niet de bal het aanvalsvak in te brengen. 

Vandaag is het een rustige dag in Korfpraatland. Het oefenprogramma vanaf vol-

gende week zaterdag is min of meer definitief (en vanaf 5 november gaan ook alle 

nieuwe F-jes meteen aan de bak, hoe leuk is dat!?) en de hierbij behorende opstel-

lingen zijn t/m 1 november bekend. Er is nog wat tijd om een extra centje voor de 

vereniging te verdienen middels de Grote Clubactie én wacht niet te lang om je 

voor kamp 2017 op te geven. 

Tot slot, de dolle avond die de evenementencommissie afgelopen vrijdagavond 

had georganiseerd voor de pupillen en aspiranten: wat een feest! Er werd in Excel-

sior-stijl gegeten: pannenkoeken met toppings als zure matten, M&M’s, slagroom, 

jam, spekjes en nog veel meer! Er werd in Excelsior-stijl gestreden: kinderbingo met 

een flinke dosis fanatisme! En er werd in Excelsior-stijl gediscoot: de “dab”, de “ma-

carena”, alle “moves” kwamen ze voorbij! Supergeslaagde avond, alleen kan de or-

ganisatie na het bakken van 150 pannenkoeken voorlopig geen pannenkoek meer 

zien ;) 

De EC hoopt bij het Sinterklaasfeest - 25 november - op net zo’n grote opkomst als 

afgelopen vrijdag! 

Veel leesplezier! 

De redactie

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://instagram.com/ckvexcelsior
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ De Grote  C lubact i e  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Evenementencommissie  

▪ Kamp 2017,  geef  j e  op !  

Wedstri jden  

▪ Opste l l i ngen  

▪ Oefenprogramma  

Train ingen  

▪ Tra in ingsschema zaa l  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i t e i t enka lender  

 

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 

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 Clubactie-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 Excelsior 

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.

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.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  

Laatste loodjes veld najaar 

Ook het muizenstaartje van de 1e helft veld, de nog uit te spelen 26 minuten van de wed-

strijd Excelsior 5 – Tempo 6, is gepiept. Op een gelukkig droge niet te koude avond en met 

dezelfde scheidsrechter, Micke, werd de eindstand bepaald op 17-10. 

Een overzicht van de tussenstanden volgt komende week. 
 

Zaalcompetitie 

De zaalcompetitie start op zaterdag 12 november met thuiswedstrijden voor Excelsior 1, 2, 

4 en 5, en uitwedstrijden voor Excelsior 3 en 6. 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. Dat programma staat/stond al in de Korfpraat. 

De Haagse Korfbaldagen waaraan Excelsior 1 (en A1) deelneemt lopen van zaterdag 29 ok-

tober 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 starten de zaaltrainingen; het zal weer even wennen zijn aan andere dagen en 

andere locaties; 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 ook op woensdag. 

Let op: alle trainingsuren op donderdag beginnen dit seizoen 15 minuten later, dus voor 

Excelsior 3 om 19.45 uur en voor de 1e selectie om 20.45 uur (tot 22.15 uur).  

Deze week is er op woensdag 26 oktober geen training voor Excelsior 4 en 5 (de hal was al 

verhuurd tussen 19.00 en 21.00 uur). Omdat de ouders voorlopig op het veld blijven trainen, 

is het voor 4 en 5 wel ruimte om een uur later te trainen (21.00-22.00 uur). 
 

Jeugdsecretariaat 

Werving 

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

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

mee naar de training.  
 

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.  

 

 

 

 

 

 

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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Secretari(pr)aten 

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 t/m D2 spelen oefenwedstrijden. Het oefenschema is verderop in het clubblad 

opgenomen. Alle aanvangstijden zijn nu bekend. 

Zaterdag 5 november tijdens de driekamp van de E- t/m F-teams is een aantal beginnende scheidsrechters opgesteld. Deze scheids-

rechters zullen op deze dag goed begeleid worden. 
 

Trainingen vanaf 24 oktober 

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 sport-

hal 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 zaalperiode de trainingsopkomst goed volgen bij alle teams en daar waar nodig nog bijsturen. Bij Excelsior 

trainen alle teams vanaf de selectie t/m F tweemaal per week ook in de zaal. 

Ieder team heeft weer een tas met ballen gekregen. Bij de C1 t/m 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!!! 
 

Experttrainers 

Ook in de zaal zullen er weer gasttrainers, de zgn. experttrainers, training gaan geven. Dit geldt vanaf de week beginnend op maandag 

31 oktober. In de week vanaf maandag 24 oktober tot en met donderdag 27 oktober zullen de eigen, vaste coaches/trainers 

tweemaal trainen geven. 
 

Pinguïn- en peutertraining 

Vanaf aanstaande zaterdag 29 oktober wordt er wekelijks binnen getraind in de gymzaal aan de Brahmslaan (hoek Mozartlaan) van 

11:00-12:00. 
 

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 

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 eerste 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 restaurant. 
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Secretari(pr)aten 

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% korting op de schoenen. Schoenen 

waarop ook buiten wordt gelopen, mogen niet worden gebruikt in de sporthallen. 
 

Grote clubactie 

Tijdens de zaalperiode kun je de boekjes inleveren bij jouw trainer, 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 had de evenementencommissie een te gekke feestavond voor jullie georganiseerd! Er waren 44 kinderen die pannen-

koeken kwamen eten, gevolgd door een geslaagde bingo en tot slot ging het dak eraf bij de disco! De organisatie is ruim 3 uur bezig 

geweest met het bakken van de pannenkoeken. 
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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, junioren, 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) automa-

tisch 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
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Wedstrijden 

Opstellingen 

29 oktober 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Jop, Maarten, Mart, Pim 

 

A2 
Isabella, Lonneke, Maaike, Noa 

Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley 

 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Isa, Myrthe 

Arjen, Dirk, Sydney, Timon, Wouter 

 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía 

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

 

B3 vrij  

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joran, Joshua, Paul, Thom  

 

D1 vrij  

D2 vrij  

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

E2 vrij  

E3 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

F4 vrij  

1 november 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate 

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

Gina (A1) 

Pim (A1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 coaches vervanging regelen n.v.t. Olympiahal, Rozenlaan 3, Maassluis regelen contactouders 

Olympia (S) B1 - Excelsior B2 15:30 17:00 Nynke, Marieke n.v.t. Sportpark de Brug, Atletiekpad 5, Spijkenisse regelen contactouders 

De Vinken C1 - Excelsior C1 9:15 11:00 Okker, Pim, Mart n.v.t. De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen regelen contactouders 

Olympia (S) E1 - Excelsior E1 8:15 09:00 Lisette, Merit n.v.t. Sportpark de Brug, Atletiekpad 5, 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 

  

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

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 Buienhof  

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 9:30 10:10 Lisette, Merit zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met ONDO E1, Pernix E1 van 9:30-11:30 

Excelsior E2 10:00 10:30 coaches vervanging regelen zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met ONDO E4, Pernix E4 van 9:30-11:30 

Excelsior E3 9:30 10:10 Pauline, Renzo? zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met ONDO E5, Pernix E5 van 9:30-11:30 

Excelsior F1 9:00 9:30 Maarten, Isa zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met ONDO F1, Refleks F1 van 9:30-11:30 

Excelsior F2 10:00 10:30 Daan, Sven zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met Pernix F2, Refleks F3 van 9:30-11:30 

Excelsior F3 10:30 10:50 worden bekend gemaakt zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met ONDO F4, Excelsior F3, Excelsior F4 

Excelsior F4 9:15 9:50 worden bekend gemaakt zie 3-kampschema Kerkpolder 3-kamp met ONDO F4, Excelsior F3, Excelsior F4 

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 

ONDO C4 - Excelsior C1 12:45 13:50 Okker, Pim, Mart n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

ONDO D3 - Excelsior D1 9:45 10:50 Sander de Hoog n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

ONDO D2 - Excelsior D2 8:45 9:50 Barry, Simon n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 
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Wedstrijden 

Programma driekamp zaterdag 5 november 2016 

Zaal Kerkpolder 

ronde wedstrijd veld scheidsrechter  scheidsrechters driekamp 

1 ONDO E1 - Pernix E1 1 Timon Kuijper  Timon Kuijper, Dirk van Leipsig  9:30 

1 ONDO E5 - Pernix E5 2 Dirk van Leipsig  Indi Jorritsma 9:30 

1 Excelsior F1 - Refleks F1 3 Indi Jorritsma  Sanne van 't Hof, Arjen Pel 10:00 

2 ONDO E4 - Pernix E4 1 Timon Kuijper  Sydney Moria 10:45 

2 ONDO F4 - Excelsior F4 2 Dirk van Leipsig  Myrthe Sevinga 10:00 

2 Refleks F3 - Pernix F2 3 Indi Jorritsma  Daniëlle Razab-Sekh, Geeske van Batenburg 10:45 

3 Pernix E1 - Excelsior E1 1 Myrthe Sevinga    

3 ONDO E5 - Excelsior E3 2 Arjen Pel    

3 ONDO F1 - Refleks F1 3 Sanne van 't Hof    

4 ONDO E4 - Excelsior E2 1 Myrthe Sevinga    

4 Excelsior E3 - Pernix E5 2 Sanne van 't Hof    

4 Excelsior F2 - Pernix F2 3 Arjen Pel  rondetijden  

5 Excelsior E1 - ONDO E1 1 Daniëlle Razab-Sekh  Ronde 1 09:30-09:48  

5 Excelsior F3 - ONDO F4 2 Geeske Batenburg  Ronde 2 09:50-10:08  

5 ONDO F1 - Excelsior F1 3 Sydney Moria  Ronde 3 10:10-10:28  

6 Excelsior E2 - Pernix E4 1 Sydney Moria  Ronde 4 10:30-10:48  

6 Excelsior F3 - Excelsior F4 2 Geeske Batenburg  Ronde 5 10:50-11:08  

6 ONDO F4 - Excelsior F2 3 Daniëlle Razab-Sekh  Ronde 6 11:10-11:28  
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Trainingen 

Trainingsschema zaal 

  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 - evt. 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 peuterpet 

  zaterdag 

  Gymzaal Brahmslaan 

11:00-12:00  Pinguïns en peuters 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 24 oktober Jill en Job 

maandag 31 oktober Henk 

maandag 7 november n.t.b. 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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  
 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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