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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  

   

Voor onze Excelsioriaantjes nadert met rasse schre-

den de magische dag in de laatste maand van het jaar: 

5 december! 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas tijd vrijgemaakt om een persoonlijk bezoekje aan Ex-

celsior te brengen, om al onze peuters, pinguïns en pupillen met snoepgoed en 

cadeautjes te verrassen. Op vrijdag 25 november komt de Sint langs in clubhuis ’t 

Veld en hij hoopt dat veel kinderen zich aanmelden om er een leuk feestje van te 

maken. 

Dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat Sinterklaas het zonder een 

aantal pieten moet doen, want zij zijn ziek. Maar Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn 

als hij daar geen oplossing voor had bedacht. Op Excelsior loopt namelijk heel wat 

pietentalent rond en daarom heeft de Sint besloten om op zaterdag 26 november 

een pietentraining te organiseren. Alle kinderen van 3 t/m 6 jaar kunnen dan vanaf 

11:00 in de Buitenhof hun pietendiploma halen, zodat ze als gediplomeerde Piet de 

Sint kunnen helpen. De Sint heeft heel wat extra Pieten nodig, dus meld je allemaal 

aan via ledenwerving@ckv-excelsior.nl. 

Sint heeft ook een aantal huurpieten meegenomen. Zij zijn speciaal vanuit Spanje 

afgereisd, om door de ouders gehuurd te kunnen worden. 

We blijven in de pupillenhoek, want afgelopen zaterdag speelde Excelsior 1 zijn 

eerste thuiswedstrijd in de Buitenhof en dat werd opgeluisterd met het oplopen 

van de F1 & F2 met de spelers van het eerste. Vlak voor het oplopen begon, was er 

een fotomomentje en met het resultaat kon de redactie weer een fraaie cover in 

elkaar sleutelen. 

Zoals vorige week aangekondigd, is aan de rubriek Kalenders en Roosters een extra 

schema toegevoegd: het schema van de videoregistratie van de thuiswedstrijden 

van Excelsior 1. En in het schema van het Excelsiorprogramma zijn er twee mutaties 

doorgevoerd: training E1 op maandag 5 december vervalt (vanwege pakjesavond) 

en in de week van 19 - 22 december zijn er helemaal geen trainingen.  

Tot slot, Desiree, Gerrie en Pieter hebben weer hun best gedaan om diverse wed-

strijden te verslaan en dit te delen met de Korfpraatlezers. Geniet van de mooie 

verhalen! 

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
mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  14 3 

Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ Pie t  op  bezoek?  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Evenementencommissie  

▪ S in te rk l aas f eest  b i j  Exce l s ior  

Wedstri jden  

▪ Ui t s l agen  

▪ Wedst r i jdve rs l agen  

▪ Opste l l i ngen  

▪ Programm a  

▪ Sche ids rech te r schema  

Train ingen  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i t e i t enka lender  

▪ Videoreg is t rat ie  Exce l s ior  1  

 

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: Pauline Valkenburg 

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, Job, Nelleke, Desiree, Gerrie, Pieter 

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  

Piet op bezoek? 

Beste ouders, 

Zoals jullie vast hebben gezien: Sinterklaas is weer 

in het land, samen met zijn Pieten. Uiteraard 

slaan zij Excelsior niet over. Dit jaar zijn 

er extra veel Pieten meegekomen en 

zijn er Pieten met nog wat tijd over. 

Daarom willen ze graag bij jullie thuis 

langs komen. 

Willen jullie op zondag 4 december bezoek van drie Zwarte Pieten? Dat kan! Voor 

slechts € 20,- per kwartier komen er drie Zwarte Pieten bij jullie langs, inclusief 

strooigoed!  

Deze Pieten zijn zo lief om de opbrengsten van deze Pieten-actie volledig te schen-

ken aan het Excelsior kamp 2017!  

De eerste aanmeldingen zijn al binnen! 

Willen jullie deze (Excelsior-)Pieten op bezoek reageer dan a.u.b. snel, zodat de Pie-

ten hun planning kunnen maken. Stuur even een mailtje naar kamp@ckv-excel-

sior.nl en we maken een afspraak! 
 

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

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

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat 

Verslag van de dagdienst 

Afgelopen zaterdag startte de zaalcompetitie 2016-2017. De F3 had de eer om al om 8:15 

te moeten vertrekken naar Scheveningen. De meesten van de F3 speelden hun eerste echte 

competitiewedstrijd. En het ging zeer goed: jullie wisten te winnen met maar liefst 5-28 en 

iedereen heeft gescoord! Jurjen heeft zelfs 12 doelpunten gescoord! De openingswedstrijd 

in de Buitenhof ging tussen Excelsior C1 en Futura C1. De C1 speelde een goede wedstrijd 

en wist te winnen met 9-2. Ondertussen was ik afgereisd naar de Hoornbloem en zag daar 

de F1 spelen tegen overbuur DES F1. De F1 speelde goed rond en veel aanvallen werden 

afgesloten met een doelpunt. De F1 speelt veel hoger dan op het veld, maar dat deed jullie 

niets. De F1 ging verder waar ze op het veld mee geëindigd zijn: dik winnen. Nu werd ge-

wonnen met 6-17! Na de Hoornbloem ging ik op weg naar Rijswijk om te gaan fluiten. In 

Rijswijk was de wedstrijd tussen Refleks F2 en Excelsior F2 aan de gang. Hier vielen veel 

doelpunten: Refleks won met 13-9. Ondertussen was ik weer aangekomen in de Buitenhof. 

De B2 had helaas verloren met 3-5. Op de app zag ik de uitslag van de B3: de B3 had ge-

wonnen met 4-8 van ONDO B5. Lisette Ekelmans coachte vandaag zowel de E1 als E2: Lisette 

nog bedankt! Haar stemgeluid was ’s-avonds wel iets afgenomen, maar dit had wel effect 

gehad. Zowel de E1 als E2 hebben gewonnen van Valto! De B1 heeft verloren. Voor de F4, 

D1, D2 en E3 begint de competitie deze week.  

Een goede start van de zaalcompetitie! En wie weet staan jullie wel met z’n allen op de vloer 

als kampioenen bij de laatste thuiswedstrijd van Excelsior 1! 
 

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 

Femke is lid geworden bij CKV Excelsior maar zal voorlopig alleen meetrainen bij de F. Femke 

veel korfbal plezier bij onze mooie korfbalvereniging CKV Excelsior! 
 

Wijziging in programma 

Er is een wijziging in de aanvangstijd van de wedstrijd van F3 op zaterdag 19 november: 

De wedstrijd van F3 van aanstaande zaterdag begint om 9:30; aanwezig 9:00. 
 

Trainingen 

Op maandag 5 december is er geen training voor de E1 en B3. Vanaf maandag 19 december tot en met donderdag 29 december 

is er geen training voor de B1 t/m F4. De eerste trainingen in 2017 beginnen op maandag 2 januari. 

I.v.m. de Sinterklaasintocht is er aanstaande zaterdag 19 november geen training voor de pinguïns. 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  14 5 

Secretari(pr)aten 

Gasttrainers 

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

31 oktober. 
 

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 niet toegestaan 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. 
 

Grote Clubactie 

Afgelopen zaterdag zijn 8 boekjes ingeleverd. Als je nog boekjes hebt: lever de boekjes dan uiterlijk 16 november in bij jouw trainer. 

Het registreren van verkochte loten kan t/m 17 november. Na 17 november kunnen de loten niet meer worden geregistreerd. 

De verkopers tot nu toe zijn: 

naam # naam # naam # naam # diversen # 

Abel van Hagen 11 Guusje Halsema 8 Liekke de Ruiter 10 Sten Berghout 4 Contant 50 

Britt Albers 11 Hennieke Tretmans 27 Milou Taffijn 8 Tess Buis 5 Via site 57 

Elize Albers 14 Inger van Dieteren 8 Mirre van Hagen 3 Thijs de Block 10 Excelsior 1/2 50 

Eva Silvis 19 Joya van Horssen 8 Romy Pronk 28 Tijn Berghout 4 Excelsior 6 25 

Gijs Netto 8 Justin Schuch 10 Stefan Joosten 8 Wouter Netto 11     
          

      Totaal 397         

Fenna en Fara zullen a.s. maandag de boekjes inleveren bij Lisette. Lotenverkopers: bedankt voor inzet! 
 

Regels E en F wedstrijden 

In de zaaleditie van de Korfpraat is per abuis een belangrijke regel bij de F niet vermeld (overigens geldt dit alleen voor de mailuitgave, 

in de site-uitgave is deze regel wel vermeld). Het gaat om de regel dat degene die geprobeerd heeft om te scoren en vervolgens 

gemist heeft niet gelijk nogmaals mag proberen te scoren. Er moet dan eerst worden overgespeeld. 

Hieronder de regels die gelden bij E- en F-wedstrijden: 

onderdeel 4Korfbal voor E-jeugd 4Korfbal voor F-jeugd 

speelveld 1 vak 1 vak 

opstelling 4 tegen 4 4 tegen 4 

Minimaal 1 meisje per team Minimaal 1 meisje per team 

speldynamiek Binnen 10 seconden overgooien Binnen 10 seconden overgooien 

Niet schieten als je wordt verdedigd Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’) 

Iemand van eigen sekse verdedigen Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te scoren 
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Secretari(pr)aten 

  Mogelijk om een superspeler in te zetten; dat mag 

plaatsvinden als 1 van de ploegen met 3 doelpunten 

verschil of meer achter staat. Wordt het verschil weer 2 

of minder verschil in doelpunten dan moet de super-

speler weer uit het veld worden gehaald. 

 Als een aanvaller geprobeerd heeft om te scoren en de 

bal is mis en dezelfde speler of speelster vangt af dan 

moet eerst worden overgespeeld. Er mag dus niet twee-

maal achter elkaar door dezelfde speler/speelster wor-

den geschoten. 

Wat wel is toegestaan: als een speler/speelster schiet en 

de bal is mis en een andere speler/speelster vangt af dan 

mag door deze andere speler/speelster gelijk worden 

geschoten. 

speelduur Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 

minuten rust gehouden; na 20 mi-

nuten spelen wordt een rust van 5 

minuten gehouden. 

Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust ge-

houden; na 20 minuten spelen wordt een rust van 5 

minuten gehouden. 

strafworpenserie Na afloop worden 12 strafworpen 

per team genomen; de uitslag hier-

van wordt apart vermeld op het 

wedstrijdformulier. 

Na afloop worden 12 strafworpen per team genomen; 

de uitslag hiervan wordt apart vermeld op het wed-

strijdformulier. 

 

Pietentraining 
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Evenementencommissie 

Sinterklaasfeest bij Excelsior  

Vlak voor zijn vertrek naar Nederland stuurde Sinterklaas onderstaande brief naar de Evenementencommissie 

van Excelsior. Hiermee nodigt hij alle pupillen, pinguïns en kinderen van leden uit voor het Sinterklaasfeest op 25 november in de 

Excelsior-kantine. Dit mag je niet missen, zorg dat je erbij bent en geef je op (vóór 21 november) via www.ckv-excelsior.nl/sint. 

http://www.ckv-excelsior.nl/sint
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Wedstrijden 

Uitslagen 

12 november 2016 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1E 11821 Excelsior 1 - Sparta 1 23 20 

R1E 14248 Excelsior 2 - Sparta 2 20 14 

R5H 5216 Excelsior 4 - TOP/Quoratio 6 14 8 

R5G 4394 Excelsior 5 - Fortuna/Delta Logistiek 6 12 11 

A2L 18230 Excelsior A2 - KOAG A1 14 10 

B5B 6224 Excelsior B2 - Velocitas B2 3 5 

C5B 7363 Excelsior C1 - Futura C1 9 2 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R3R 16339 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 3 16 19 

R5E 5204 Avanti 6 - Excelsior 6 10 9 

A1F 18994 Fortuna/Delta Logistiek A2 - Excelsior A1 28 15 

A4A 5789 DKC A2 - Excelsior A3 11 8 

B1F 20210 Weidevogels B1 - Excelsior B1 15 9 

B5E 6225 ONDO B5 - Excelsior B3 4 8 

E2C 10949 Valto E3 - Excelsior E1 5 9 

E3H 9410 Valto E7 - Excelsior E2 2 5 

F1D 10029 DES F1 - Excelsior F1 7 17 

F2E 10201 Refleks F2 - Excelsior F2 13 9 

F3G 11173 KVS/Maritiem F4 - Excelsior F3 5 28 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Bijna, bijna, een vliegende start van alle seniorenteams van Excelsior in de eerste ronde van deze zaalcompetitie. Helaas moest Excel-

sior 6 ‘s avonds in Pijnacker tegen Avanti 6 met 10-9 een minimaal verlies incasseren, maar 5 van de 6 ploegen wisten wel te winnen. 

In de reeks thuiswedstrijden in de Buitenhof opende Excelsior 4 de rij uitstekend tegen het sterke TOP 7. Met Fleur, Nynke, Rachelle 

en Linda als invalsters werd in de eerste helft een prima voorsprong opgebouwd. In de tweede helft vielen de doelpunten wat moei-

zamer, maar in de laatste minuut werd het nog een ruime 14-8 zege.  

De eerste selectie heeft nog te maken met blessures van Wesley, Omar en Joyce, en Excelsior 2 speelde daardoor tegen Sparta 2 uit 

Nijkerk met Bertjan en Noa als reserves op de bank. Maar het 2e speelde een prima wedstrijd in hoog tempo, en liep gemakkelijk uit 

naar een 20-14 overwinning. 

Excelsior 1 had het tegen Sparta 1 ietsje lastiger, al wist ook het voor rust al een kleine voorsprong te creëren, en die niet meer uit 

handen te geven. In de tweede helft was het steeds 4 of 3 punten verschil, zodat er met 23-20 een prettige eerste zege gevierd kon 

worden. 

Als laatste van de rij speelde Excelsior 5 tegen Fortuna 6 waartegen op het veld nog was verloren. Na rust liep Fortuna eerst nog uit 

naar een 6-9 voorsprong, maar het 5e bleef koel, en met invaller Wouter sterk in de rebound, werd deze achterstand in het laatste 

kwartier omgebogen naar een 12-11 winst. 

De komende 2 weken spelen Excelsior 1 en 2 uitwedstrijden, aanstaande zaterdag in Barendrecht tegen Vitesse 1 en 2, terwijl ook 

Excelsior 4 en 5 uitspelen; alleen Excelsior 3 en 6 zijn te zien in de Buitenhof. Allen veel succes gewenst. 
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Wedstrijden 

Junioren 

Fortuna A2 - Excelsior A1 

De ‘kaalslag’ bij Excelsior A1 blijft niet beperkt tot de selectiespelers. Op dit terrein is de situatie duidelijk en moet de A1 door zonder 

de spelers- en speelsters die door (langdurige) blessures worden geplaagd en die door studie- en opleiding genoodzaakt zijn tot 

stoppen. De coaches Nikki en Luuk hebben de HC-cup wedstrijden gebruikt om aankomend talent uit de B1 in te passen, maar daar 

zijn op het moment ook weer blessures. De resultaten in de HC-cup waren naar omstandigheden prima. Tegen DES A1 kon een 

voorsprong van 6-3 niet worden vastgehouden en werd de finale dit jaar niet bereikt. Deze week werd bekend dat de A1 het komend 

zaalseizoen ook trouwe supporters Ron en ondergetekende waarschijnlijk een belangrijk deel van de wedstrijden moet missen. Ron 

door een aankomende operatie die een behoorlijke herstelperiode zal vergen. Ron (en natuurlijk Annelies, Jazz en Vito): namens alle 

A1 supporters en de A1 selectie, maar ook namens geheel Excelsior heel veel sterkte de komende tijd! Ondergetekende zal door de 

late programmering van de meeste A1 wedstrijden door het juryvoorzitterschap in de Korfbal League ook maar een enkele wedstrijd 

van de A1 live kunnen bijwonen. De wekelijkse verslaggeving over de A1 van ondergetekende komt hierdoor ook te vervallen. 

Afgelopen zaterdag, vooraf aan de finaledag van het Fortuna Korfbal Spektakel 2016, moest de A1 aantreden tegen Fortuna A2 die 

op het veld vorig jaar waren gedegradeerd uit de poule waar Excelsior A1 ook in speelde. In de tweede klasse staan zij op het veld 

riant bovenaan en voor hen is het, met een nagenoeg ongewijzigd team, de vraag waar men dit zaalseizoen staat. Voor Excelsior A1 

zal het een moeilijke competitie worden. De eerste zaalwedstrijd bevestigde dit beeld. Fortuna A2 won (veel) meer duels in de re-

bound en gaf heel veel druk op de Excelsior-aanvallers. Verder schoot men ongemeen zuiver en dat leidde al heel snel tot een 

onoverbrugbare achterstand. Excelsior had door de nieuwe extra blessure aan herenzijde – de gestopte Maarten (Heintje) de Boer 

(Davids) – nog weten terug te halen voor deze wedstrijd. Zijn ouders Tessel en Oscar, die de afscheidswedstrijd op het veld bij VEO 

moesten missen, konden zodoende toch nog de laatste wedstrijd van Maarten meemaken. Het mocht helaas in deze wedstrijd niet 

baten. Excelsior kwam zelf ook wel tot scoren, maar moest knokken tegen het reboundoverwicht van de lange Fortuna-heren en de 

verdedigende druk van de (ook lange ;-)) Fortuna-dames. Het was hierdoor moeilijk te kunnen blijven herhalen. Fortuna gebruikte 

ook (te) veel de handrem, waardoor Excelsior via haar vrije bal- en strafworpspecialisten nog enigszins kon blijven scoren. Fortuna 

was over de hele linie de hele wedstrijd de bovenliggende partij en werkte onvermoeid aan hun doelsaldo en het vertrouwen voor 

de komende wedstrijden. Zij zullen zeker om de bovenste plaatsen gaan strijden. Excelsior zit dit seizoen duidelijk in de hoek waar 

de klappen vallen en zal alles op alles moeten zetten om samen zoveel mogelijk punten uit het vuur te slepen om degradatie te 

ontlopen. Dit zal alleen kans van slagen hebben als jullie als team blijven werken voor elkaar en ieders taak in het veld zo goed 

mogelijk uitvoert en elkaar daarbij helpt en motiveert. Volgende week thuis tegen Kinderdijk A1 (17:50 uur). Heel veel saamhorigheid 

en strijdlust toegewenst! 
 

Jeugd 

Excelsior C1 - Futura C1 

Met een voltallig team en reservespeler David Mangert trad de C1 thuis aan tegen Futura. Een tegenstander die volgens mij de 

meeste van de spelers nog nooit eerder troffen in een wedstrijd. Excelsior zat er vanaf het begin goed in en wist de stand snel op 1-

0 te brengen via een schot van Joshua. Enige tijd later gevolgd door een tweede succesvolle aanval door Joshua. Maar ook de anderen 

wisten kansen te creëren, zoals een hele mooie doorloop van Joran die helaas misging. Even later kreeg hij de kans om dit goed te 

maken via een strafworp. Maar de druk was even te hoog en de bal was net te langzaam. Maar niet gevreesd, een schotpoging van 

Aniek werd door een tegenstander gehinderd, dat was een strafworp uit het boekje. Nu wist Joran wel zijn krachten goed te doseren 

en kwam de stand op 3-0. Futura wist ondertussen ook wel kansen te creëren, maar de bal rolde meerdere malen over de korf en er 

dan net niet in. Er werd door Excelsior vaak wel snel gespeeld, maar toch bleef het bij tijd en wijle een mat spel. De ouders langs de 

kant zaten niet op het puntje van hun stoel. Maar daar kwam Paul die vanuit een doorloop de stand op 4-0 bracht. Naast het feit dat 

Thom de bal regelmatig onderschepte en zo Excelsior weer aan balbezit hielp, wist hij voor de rust zijn schotpogingen niet beloond 

zien in een doelpunt. Futura wist wel nog de 0 van het scorebord te spelen. Met 4-1 kon Excelsior aan een welverdiende rust beginnen.  

Na de rust kwam men weer direct vol in het spel, zo liet Mirre een hele mooie schotpoging zien, maar helaas mis. Het duurde in de 

2e helft even maar plots was daar Joshua die de stand op 5-1 bracht. Omdat tot nu toe de jongens van het team de doelpunten 
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scoorden werd het zo langzamerhand natuurlijk tijd voor een vrouwelijk doelpunt. Dat doelpunt kwam 

op naam van Inger. Ondanks dat de weerstand van Futura niet echt groot was, wist Excelsior niet echt 

hiervan gebruik te maken. Paul zag wel nog zijn vele pogingen beloond met een doelpunt (7-1). Futura gaf 

niet op en wist de stand op 7-2 te brengen. De reservespeler van Excelsior mocht ook nog een deel van de 2e helft meespelen. Net 

als bij eerdere wedstrijden zag je de tegenstander dan kijken van “hè, wat moet die kleine man daar in het veld”. Maar ja, die wist 

dan niet dat David het geheime wapen van Excelsior is. Hij zat gelijk goed in het wedstrijdritme en wist de stand op 8-2 te brengen. 

Uiteindelijk wist Aniek ook nog te scoren. Al met al kan geconcludeerd worden dat de C1 een leuke ploeg kinderen is die goed 

samenspelen maar waar soms toch nog het vuur mist om echt te winnen. Als er nog feller, sneller en beter samengespeeld wordt, 

zullen er nog meer winnende wedstrijden volgen. Maar ach, dat is natuurlijk ook gezeur van een ouder die zelf nooit gekorfbald 

heeft, dus wat weet die er nog van ;-). 
 

KVS/Maritiem F4 - Excelsior F3 

Na het spelen van een tweetal wedstrijden op het oefentoernooi van vorig weekend was het nu tijd voor de eerste echte wedstrijd 

van dit nieuwe team. Op het vroege tijdstip van 09.00 traden de jongelingen vol goede moed aan in de sporthal te Scheveningen. 

Het team was compleet en Kelly, Lise, Daniel, Justin en Jurjen hadden er zin. Uit de gesprekken met de KVS-ouders vooraf aan de 

wedstrijd werd duidelijk dat de tegenstanders grotendeels wel al een half jaar aan het spelen waren. Die hadden dus meer wedstrijd-

ervaring dachten we direct. Maar tot nu toe bleken ze niet zo succesvol te zijn geweest. Dat gaf ons als ouders weer hoop op een 

niet te grote nederlaag voor onze kroost. Vanaf het begin was de bal vaak in het bezit van Excelsior en werd er lustig op de paal 

geschoten. Maar het duurde niet lang of KVS scoorde het eerste doelpunt, dat was dan ook direct de eerste schotpoging. Oei, denk 

je, zouden die ouders ons voor de gek gehouden hebben over de kwaliteiten van hun team. Maar nee hoor, daar kwam het eerste 

doelpunt van Excelsior, Justin schoot bij de 12e schotpoging raak, niet veel later gevolgd door een geslaagde poging van Jurjen (1-

2). Nu hoor ik u al denken, wat schrijft die Gerrie opeens over schotpogingen, dat doet hij anders nooit. Wel dit komt doordat 

gaandeweg de wedstrijd het steeds duidelijker werd dat onze F3-helden de paal geregeld wisten te vinden, maar toch wel veel 

pogingen nodig hebben alvorens ze scoorden. Dit was Hans, de vader van Justin, ook opgevallen en hij heeft dus de schotpogingen 

bijgehouden. Dat leverde alles bij elkaar het volgende plaatje op. 

Voor de rust waren het ongeveer Jurjen en Justin 

die elkaar steeds afwisselden met scoren. Maar ook 

Lise wist te scoren. En zoals uit bovenstaand over-

zicht volgt leek het voor de rust wel steeds beter te 

gaan met af en toe een dip. In de rust is er door de 

coach (Elvira) vermoedelijk hierop gewezen want 

daarna werd het tijdelijk even heel anders. Elke po-

ging ging erin. Dit kan ook komen doordat Daniel 

er net vers in kwam en natuurlijk ook wilde laten 

zien dat hij al heel goed kan korfballen. Maar ja, om 

dit vol te houden tot het einde bleek toch wel erg 

moeilijk. Maar er werd door iedereen nog vele ke-

ren gepoogd om te scoren. Ook Kelly wist er nog 

een tweetal in te schieten.  
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Ik vergeet het bijna te melden maar ook KVS wist in totaal vijf keer te scoren. Aan het begin met een 

gemiddelde van 1 keer raak per 2 pogin-

gen, maar later in de wedstrijd nam het aantal 

schotpogingen toe, maar waren ze minder effectief. Uiteindelijk werd 

deze eerste wedstrijd beëindigd bij de stand 5-28! Dat belooft wat 

voor de rest van het seizoen. Al met al kan geconcludeerd worden dat 

er ook goed samengespeeld werd. Men wist iedere speler te vinden 

en er werd niet altijd direct op de paal geschoten maar goed gekeken 

of een medespeler misschien vrij stond of beter gepositioneerd t.o.v. 

de paal. Want al met al waren er ook nog veel pogingen van spelers 

die vlak bij de paal stonden en ja die ballen gaan in de regel er niet in. 

Dat is iets wat je als beginnend speler natuurlijk nog moet leren. Maar 

eerlijk is eerlijk het was een leuke wedstrijd en een goed begin voor 

dit team. Ik ben benieuwd of volgende week het ook zo makkelijk gaat 

en indien dat niet zo is, hoe onze helden van de F3 daar dan mee om-

gaan. 

Bij de strafworpen werd het gelijkspel (4-4) hetgeen ook te verwachten 

was daar KVS in de wedstrijd immers effectiever om ging met de kan-

sen om te schieten. Nu we toch met statistieken bezig zijn nog even 

per speler het aantal doelpunten: Jurjen 12, Justin 9, Daniel 4, Kelly 2, 

Lise 1. 
 

DES F1 - Excelsior F1 

Voor de wedstrijd gaan we met het hele team en aanwezige ouders gezellig brunchen bij de vader van Mees. Wat een gezellige 

voorbereiding, heerlijke broodjes, beleg, eieren en heerlijk drinken. En na het eten gezellig met z'n allen op de bank nog even tv 

kijken. Het teamgevoel is er, bedankt Erik. 

De eerste wedstrijd in de zaal. Na het kampioenschap op het veld in de derde klasse gaan onze toppers van de F1 in de zaal in de 

eerste klasse spelen. De kinderen lijken geen benul te hebben, maar wij als ouders weten dat dit nog weleens zeer spannende wed-

strijden zullen gaan worden, die niet zo gemakkelijk gewonnen zullen worden als op het veld. Geen probleem natuurlijk, daar gaan 

ze alleen maar heel veel van leren. 

De eerste tegenstander zijn onze overburen op het veld, 

DES F1. Op het veld zijn we elkaar al eerder tegengekomen 

en dat ging redelijk gelijk op. Dus vol verwachting gingen 

we naar de Hoornbloem. We beginnen de wedstrijd met 

Elize, Emme, Tijn en Stefan en gaan direct goed van start, in 

de eerste minuut al weet Stefan de korf te vinden en scoort 

de 0-1. De scheidsrechter die spontaan te horen kreeg bij 

binnenkomst dat hij mocht fluiten moest even wennen aan 

de regels van de F. Zo floot hij voor verdedigd schieten en 

mochten de handen gewoon omhoog na een spelhervat-

ting. Na een korte uitleg van Maarten waren de regels dui-

delijk en kort daarna schiet Elize de 0-2 erin. Ook DES krijgt 

wel wat kleine kansen, maar Stefan is zo ontzettend fel dat 

hij de bal regelmatig onderschept. Nadat Emme de 0-3 er 

zuiver inschiet komt er van DES de superspeler in het spel. 

Maar Emme is zo in vorm dat ze ook de 0-4 er van afstand 
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zuiver in schiet. DES weet net voor rust na veel schietpogingen de 1-4 te scoren. Dan even een minuutje 

rust. De dames en heren nemen een slok water en gaan er weer tegenaan. Emme gaat gewoon verder 

en weet snel de 5-1 te scoren. Dankzij het snel overgooien, goed verdedigen en de bal weten te onderschep-

pen door Tijn, Elize en Emme weet Stefan tot twee keer toe zuiver te schieten en zo komt de stand op 1-7. Wat zien wij vanaf de 

tribune een goed spelend Excelsior F1, ongelooflijk pas zes en zeven jaar oud, maar wat een goed samenspelend team, trotse toe-

schouwers volop. Ondanks het goede verdedigen scoort DES de 2-7, maar daar is Emme weer en zij scoort vlak voor rust nog twee 

keer. Ook DES scoort nog een keer en zo is de ruststand 3-9. Er wordt gewisseld en Milou en Mees komen erin voor Stefan en Emme. 

Zoals eerder gezegd heeft iedereen een zuiver schot en zodoende schiet Mees kort na rust de 3-10 erin. Dan is ook Elize op stoom 

en schiet tweemaal waarmee de stand op 3-12 komt. Ook Tijn weet de korf te vinden en scoort de 3-13, waarna Elize de 3-14 erin 

schiet. Dan is DES weer volop in de aanval en met nog steeds vijf spelers weten ze tweemaal achter elkaar te scoren, 5-14. Nadat ook 

Milou goed hard weet te gooien kan Elize nog twee keer scoren, maar ook DES schiet er nog twee in, waarmee volgens ondergete-

kende de eindstand op 7-16 komt, maar volgens de coach is dit 7-17. Wie dan die laatste erin heeft geschoten...?  
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Opstellingen 

19 november 2016 

team opstelling reserve 

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

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

Jikke 

Okker 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate  

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

Dame A1 

Heer A1 

4 
Cynthia, Marloes, Roxanne, Janna 

Bob, Koen, Sander de H., Sander v. V. 

reservedame Exc. 6 

reserveheer Exc. 6 

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

Erik, Job, Lars, Nathan Thijs, Wesley 

 

 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Eline, Nicole 

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

 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Jop, Maarten, Mart, Pim 

 

A2 
Isabella, Lonneke, Maaike, Noa 

Daan, Jasper, Wesley, GEBLESSEERD: Marijn, Timo 

 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Isa, Myrthe 

Arjen, Sydney, Timon, Wouter, GEBLESSEERD: Dirk 

 

Mark (B2), Rick (B2) 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, INVALLEN: Aniek (C1), AFWEZIG: Lucía 

Mark, Nico, Rick INVALLEN Joshua (C1) 

Nadine (B3) 

Mark (B3) 

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

Liekke (B2) 

Nico (B2) 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joran, Joshua, Paul, Thom  

 

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

Cas, Nathan, Wouter 

 

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

Abel, David, Martin, Thijs 

 

E1 vrij  

E2 
Hennieke, Marlou, Sofie, 

Kilian, Pjotr 

 

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Melissa, Puck 

Marten, Thomas 

 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

F4 
Emma, superspeler uit F1/F3 

Demian, Senne, Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

zaterdag 19 november 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

R3R 14675 Excelsior 3 - Dijkvogels 3 14:30 15:30 Ben, Ronald L. Ritmeester  9.00-14.00 Shera Desaunois tel.nr. in e-mailuitgave 

R5E 5205 Excelsior 6 - Fiks 6 18:00 19:00 Rob Piet Ekelmans 14.00-16.00  Jesse Dirkzwager 

A1F 18345 Excelsior A1 - Kinderdijk A1 16:45 17:50 Luuk, Nikki H. Poortvliet 16.00-18.00  Anne Advocaat 

A4A 5801 Excelsior A3 - Avanti A5 16:00 16:40 Erik, Nathan, Wesley Willeke Alberts 18.00-20.30  Theo Korte 

B1F 19789 Excelsior B1 - Tempo B1 13:45 14:30 Wouter E. Vernhout   

B5B 6412 Excelsior B2 - Phoenix B3 10:45 11:30 Marieke, Nynke Rob Muller   

B5E 6268 Excelsior B3 - ODO B2 12:45 13:30 Bob, Mario Joris Timmerman   

D3E 8413 Excelsior D1 - Dijkvogels D2 11:45 12:30 Sander, Wouter Reinier van den Hoek   

E3H 9463 Excelsior E2 - ONDO E7 9:00 9:30 Anouk, Gina Reinier Koole   

F1D 10041 Excelsior F1 - Die Haghe F2 9:00 9:30 Isa, Maarten Robert Plomp   

F2E 10224 Excelsior F2 - ODO F2 10:00 10:30 Sven Jikke Been   

F3G 11171 Excelsior F3 - ODO F3 9:00 9:30 Elvira Robin de Roo   

F3H 11269 Excelsior F4 - Fluks F1 10:00 10:30 Fleur Hanna van Dam   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1E 12060 Vitesse 1 - Excelsior 1 17:00 19:00 Frank Sportpark de Bongerd, Barendrecht regelt Nelleke 

R1E 14644 Vitesse 2 - Excelsior 2 16:00 17:45 Maarten Sportpark de Bongerd, Barendrecht regelt Nelleke 

R5H 5217 Tempo 6 - Excelsior 4 15:30 17:00 Wouter Limeshallen, Alphen aan den Rijn Bob, Wouter, Marloes 

R5G 4435 Achilles 7 - Excelsior 5 18:00 19:25 Willeke Sporthal Ockenburgh, Den Haag Leonie, Nynke, Job     !oranje inschietshirts! 

A2L 18291 Vriendenschaar A1 - Excelsior A2 10:00 11:30 Denise, Job Sporthal De Sporthoeve, Bodegraven Isabelle, Lonneke, Daan 

C5B 7210 Refleks C2 - Excelsior C1 12:30 13:30 Mart, Okker, Pim Sportcentrum De Schilp, Rijswijk regelen contactouders 

D2E 8395 Dijkvogels D1 - Excelsior D2 10:00 11:05 Barry, Simon Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelen contactouders 

E3E 9444 De Meervogels E3 - Excelsior E3 8:15 9:00 Jazz Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

 Sporthal open van 9:00 tot 20:45; het restaurant heeft andere openingstijden 

 Deze week geen pinguïntraining 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 19-11-2016 18296 A1F Avanti A1 - DES A1 13:45 KNKV Jos van Velzen De Viergang, Pijnacker 

za 19-11-2016 14496 R2M OZC 2 - KOAG 3 18:55 KNKV Frido Kuijper De Enk 

za 19-11-2016 20791 C1F Fortuna/Delta Logistiek C2 - KVS/Maritiem C1 17:00 Inkoop Micke Vrolijk Fortunahal 

za 19-11-2016 20735 C2E ODO C1 - IJsselvogels C2 14:00 Inkoop Erik de Koning Hofstede 

 

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

Schema Excelsiorprogramma 

    BLOK 3 1E KWART ZAAL 

  dag/tijd locatie week 14/11-17/11 week 21/11-24/11 

B1 di 19:30-20:30 Kerkpolder Nathalie de Vreede eigen trainer 

B2 wo 18:00-19:00 Buitenhof Esther Rook eigen trainer 

B3 wo 18:00-19:00 Buitenhof Bob van der Leeden* eigen trainer 

C1 di 17:30-18:30 Kerkpolder Jill Koster eigen trainer 

D1 do 18:30-19:30 Kerkpolder Henk Smienk Henk Smienk 

D2 wo 18:00-19:00 Buitenhof Vito Heemskerk eigen trainer 

E1 ma 18:00-19:00 Buitenhof Hetty de Graaf eigen trainer 

E2/E3 do 17:45-18:45 Buitenhof Robert-Jan Heemskerk eigen trainer 

*In overleg met vaste trainers/coaches van B3 is besloten de experttraining door de eigen trainer Bob van der Leeden te laten verzorgen. 

    BLOK 4 2E KWART ZAAL 

  dag/tijd locatie week 28/11 – 1/12 week 5/12 - 8/12 week 12/12-15/12 

B1 di 19:30-20:30 Kerkpolder Reinier van de Hoek Frank Damshuizer Frank Damshuizer 

B2 wo 18:00-19:00 Buitenhof Piet Ekelmans Piet Ekelmans Piet Ekelmans 

B3 wo 18:00-19:00 Buitenhof nader te bepalen nader te bepalen nader te bepalen 

C1 di 17:30-18:30 Kerkpolder Mirjam van Buuren Mirjam van Buuren Mirjam van Buuren 

D1 do 18:30-19:30 Kerkpolder Simon Bolle Simon Bolle Simon Bolle 

D2 wo 18:00-19:00 Buitenhof Sanne Heemskerk Sanne Heemskerk eigen trainer 

E1 ma 18:00-19:00 Buitenhof eigen trainer geen training! eigen trainer 

E2/E3 do 17:45-18:45 Buitenhof Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk 
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Pinguïntraining en peuterpet 

aanvangstijd training: 11:00u 

datum locatie trainers 

zaterdag 19 november geen pinguïntraining/peuterpret 

zaterdag 26 november Buitenhof Leanne & Rachelle 

zaterdag 3 december Buitenhof Loes & volgt 

zaterdag 10 december Buitenhof Sabine & Joyce 

zaterdag 17 december geen pinguïntraining/peuterpret 

zaterdag 7 januari Brahmslaan Simone & Charlotte 

zaterdag 14 januari Buitenhof Leanne & Rachelle 

zaterdag 21 januari Buitenhof Joyce & Anne 

zaterdag 28 januari Buitenhof Simone & Sabine 

zaterdag 4 februari Buitenhof Leanne & Charlotte 

zaterdag 11 februari Buitenhof Rachelle & Joyce 

zaterdag 18 februari Brahmslaan Marit & Ciska 

zaterdag 25 februari geen pinguïntraining/peuterpret 

zaterdag 4 maart geen pinguïntraining/peuterpret 

zaterdag 11 maart Brahmslaan Leanne & Ciska 

zaterdag 18 maart geen pinguïntraining/peuterpret 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 14 november Okker 

maandag 21 november Omar 

maandag 28 november Ryan 

maandag 5 december vrije training 

maandag 12 december Linda 

maandag 19 december Bertjan 

maandag 26 december vrije training 

maandag 2 januari vrije training 
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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  
 

Videoregistratie Excelsior 1 

datum wedstrijd aanvang team dat filmt aanwezig 

3-12-2016 Excelsior 1 - Valto 1 17:35 Excelsior B3 17:00 

17-12-2016 Excelsior 1 - Swift 1 17:45 Excelsior A2 17:15 

21-1-2017 Excelsior 1 - Vitesse 1 17:40 Excelsior C1 17:15 

28-1-2017 Excelsior 1 - Vriendenschaar 1  18:40 Excelsior A3 18:15 

11-2-2017 Excelsior 1 - Ijsselvogels 1 17:40 Excelsior B2 17:15 

11-3-2017 Excelsior 1 - DES 1 18:50 Excelsior B1 18:15 

Hierboven het rooster voor het filmen van de thuiswedstrijden van Excelsior 1, in het zaalseizoen altijd in de Buitenhof. De videore-

gistraties worden door de staf en spelers gebruikt om te verbeteren. Van de teams die zijn ingedeeld dienen twee spelers op het 

genoemde tijdstip aanwezig te zijn om eventueel uitleg te krijgen. De teamspelers dienen onderling af te stemmen wie het filmen 

doet. Afmelden voor het filmen is niet mogelijk. 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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