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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  

   

Dit weekend is Sinterklaas in Delft en omstreken ge-

arriveerd en dus is het tijd voor cadeautjes! Van het eer-

ste cadeau zullen velen gaan genieten, echter zij moeten nog even wachten voordat 

zij dit cadeautje daadwerkelijk krijgen; als ze over 194 dagen in Westelbeers, 

Noord-Brabant uit de bus of de auto stappen, zal het cadeautje voor hen klaarlig-

gen, mooi ingepakt en met een strik eromheen: Kamp 2017! 

Voor een aantal ouders ligt er ook een cadeautje wachten. Na wekenlang trainen – 

de afgelopen weken zelf onder Spartaanse omstandigheden, omdat de ouders be-

dankt hebben voor de zaal en als bikkels doortrainen op het veld – mogen de ou-

ders van de oudertraining komende zaterdag 26 november met al hun opgedane 

skills schitteren tijdens een recreantentoernooi in Ypenburg. Voorverdedigen, naar 

binnen snijden, aangeven vanuit de ruimte… de ouders beginnen steeds beter te 

begrijpen hoe ze de eigen korf schoon moeten houden en hoe ze scoringskansen 

moeten creëren. Komende maandag aan Omar de schone taak om de puntjes op 

de ï te zetten. 

Komende vrijdag 25 november zal ons clubhuis ’t Veld afgeladen zijn met cadeau-

tjes, we worden dan weer blij verrast met het bezoek van Sinterklaas en de Pieten! 

Uiteraard nemen ze een flinke lading cadeautjes en snoepgoed mee. Een pupillen-

feest bij uitstek, heb je je nog niet opgegeven, het kan nog nét! 

Ook onze vereniging krijgt een cadeautje: door de waanzinnige en tomeloze inzet 

van diverse leden kan de vereniging een leuk bedrag tegemoetzien vanuit de Grote 

Clubactie. Mede dankzij deze kanjers is een clubhuisdak vol zonnepanelen geen 

wens meer, maar een bijna behaald doel. 

En uiteraard is er ook een cadeau voor onze allerkleinsten. Hoe vet is het om als 

peuter en/of pinguïn je Pietendiploma te kunnen halen!? Veterstrikdiploma, zwem-

diploma, allemaal leuk en aardig, maar Pietendiploma is toch wel echt next level! 

Pieten, Pieter, het bruggetje is snel gemaakt. Onze eigen Pieter Swinkels is door het 

KNKV aangewezen om als juryvoorzitter in de Korfbal League (KL) op te treden. 

Afgelopen zaterdag heeft Pieter de KL-wedstrijd DOS '46 1 - AW/DTV 1 voorgeze-

ten. Komende dinsdag hoort Pieter welke KL-wedstrijd komende zaterdag aan hem 

is toegewezen om te voorzitten. 

Het voorzitten van een KL-wedstrijd is best wel een dingetje en erg goed voor de 

status van onze vereniging. Pieter, bedankt voor dit cadeautje! 

Tot slot nog één cadeautje om te geven… 

Alstu… 

Deze Korfpraat. 

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  

▪ Pie t  op  bezoek?  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Kampcommissie  

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: Jan Smit 

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, Desiree, Hans 

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 

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. 
 

Trainingen 

Op maandag 5 december is er geen training voor de E1 en B3 EN UITERAARD OOK VOOR DE F1 T/M F4 is er geen training 

(vorige week was ik deze teams vergeten te vermelden). 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. 

De pinguïns trainen a.s. zaterdag in de Buitenhof van 11:00-12:00 en naar verluidt met een verrassing! 
 

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 

Als je nog boekjes hebt: lever de boekjes dan uiterlijk 23 november in bij jouw trainer. Het registreren van verkochte loten kan t/m 

24 november 12:00. Na 24 november kunnen de loten niet meer worden geregistreerd. 

De verkopers tot nu toe zijn: 

naam # naam # naam # naam # diversen # 

Abel van Hagen 11 Gijs Netto 8 Liekke de Ruiter 10 Sten Berghout 4 Contant 50 

Britt Albers 11 Guusje Halsema 8 Mees Nieuwenhout 23 Tess Buis 5 Via site 57 

Elize Albers 14 Hennieke Tretmans 27 Milou Taffijn 8 Thijs de Block 10 Excelsior 1/2 50 

Eva Silvis 19 Inger van Dieteren 8 Mirre van Hagen 3 Tijn Berghout 4 Excelsior 6 25 

Fenna vd Berg 21 Joya van Horssen 8 Romy Pronk 28 Wouter Netto 11   

Fara van 't Hof 15 Justin Schuch 10 Stefan Joosten 8       
          

      Totaal 456         

Intern had Excelsior ook nog een competitie gehouden: Als je 25 loten of meer hebt verkocht dan ontvang je een bioscoopbon! De 

bioscoopbonnen zullen worden uitgereikt voor de wedstrijd van Excelsior 1 op zaterdag 3 december om 17:15. Romy en Hennieke 
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Secretari(pr)aten 

zullen dan de bioscoopbon ontvangen. En degene die de meeste loten van Excelsior heeft verkocht zal 

ook nog een mooie extra prijs ontvangen: met 28 loten heeft Romy gewonnen! Alle lotenverkopers, 

super bedankt voor de inzet! 50% van de opbrengst komt ten goede aan de zonnepanelen! 
 

Sinterklaasfeest bij Excelsior 

Aanstaande vrijdag komen Sinterklaas en zijn Pieten weer richting onze kantine op het ’t Veld. Heb jij je nog niet aangemeld: doe dit 

dan voor 21 november op de site van CKV Excelsior. Het begint om 18:30. 
 

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 

  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. 

 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/777-sinterklaasfeest-bij-excelsior
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Secretari(pr)aten 

Pietentraining 
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Kampcommissie 

Aanmeldingen kamp blijven binnenstromen 

 

 

Het aantal aanmeldingen voor kamp blijft hard stijgen! Op dit moment hebben wij al 73 aanmeldingen binnen, en hebben we nog 

maar een aantal plekjes beschikbaar. Opgeven kan nog via www.ckv-excelsior.nl/kamp. 

Met Pinksteren, vrijdag 2 juni t/m maandag 5 juni 2017, gaan we weer naar groeps-

accommodatie De Roerdomp in Westelbeers (Noord-Brabant). Dit kamp is voor 

alle pupillen (vanaf E), 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! 

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 

Onderstaande personen hebben zich al opgegeven, de inschrijvingen gaan hard. Geef je dus snel op, vol = vol. 

# naam team # naam team # naam team # naam team 

1 Ryan Heemskerk 1/2 19 Loes van Domburg 6 37 Timon Kuijper B1 55 Kilian Frenken E2 

2 Merit Heijink 1/2 20 Jazz Heemskerk A1 38 Liekke de Ruiter B2 56 Justin Schuch E3 

3 Jesse Ekelmans 1/2 21 Gina Atzei A1 39 Mark Jansen B2 57 Britt Albers E3 

4 Vito Heemskerk 1/2 22 Jop de Boo A1 40 Inger Dieteren C1 58 Sten Berghout E3 

5 Simone Ruitenbeek 1/2 23 Pim Swinkels A1 41 Joshua Mangert C1 59 Anne Hanefeld E3 

6 Sander Rensen 1/2 24 Mart de Boo A1 42 Aniek Jansen C1 60 Bertjan Bron Geen 

7 Jasper Veerman 1/2 25 Anouk de Vreede A1 43 Romy Verschoor C1 61 Lisanne Bron Geen 

8 Okker van Batenburg 3 26 Fabian Mastenbroek A1 44 Joran van Eeken C1 62 Henk Halbe Geen 

9 Sven de Vreede 3 27 Daan Arkesteijn A2 45 Thom van der Drift C1 63 Margreet Halbe Geen 

10 Hanna van Dam 3 28 Noa Jorritsma A2 46 Guusje Halsema D1 64 Danique Halbe Geen 

11 Marloes van Egdom 4 29 Maaike Westerman A2 47 Maud van der Gaag D1 65 Andrea Veraart Geen 

12 Sander de Hoog 4 30 Myrte Sevinga B1 48 Ryanne van der Linden D1 66 Ronald de Vreede Geen 

13 Cynthia Westerman 4 31 Dirk van Leipsig B1 49 Julia Zondervan D2 67 Bob van der Leeden Geen 

14 Job van den Berg 5 32 Geeske van Batenburg B1 50 David Mangert D2 68 Eline Baks Geen 

15 Nynke Sevinga 5 33 Indi Jorritsma B1 51 Demi van der Reijken D2 69 Roy van Leusden Geen 

16 Lynn Heemskerk 5 34 Isa Jorritsma B1 52 Fenna van den Berg E1 70 Dik van der Reijken Geen 

17 Erik de Koning 6 35 Arjen Pel B1 53 Zoe Ekelmans E1 71 Koen van Domburg Geen 

18 Carolien Noorlander 6 36 Wouter de Boer B1 54 Romy Pronk E1 72 Juan Zondervan OT 

         73 Pauline Valkenburg OT 

http://www.ckv-excelsior.nl/kamp
mailto:kamp@ckv-excelsior.nl
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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 

19 november 2016 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R3R 14675 Excelsior 3 - Dijkvogels 3 20 11 

R5E 5205 Excelsior 6 - Fiks 6 15 19 

A1F 18345 Excelsior A1 - Kinderdijk A1 19 12 

A4A 5801 Excelsior A3 - Avanti A5 12 13 

B1F 19789 Excelsior B1 - Tempo B1 14 17 

B5B 6412 Excelsior B2 - Phoenix B3 8 10 

B5E 6268 Excelsior B3 - ODO B2 5 8 

D3E 8413 Excelsior D1 - Dijkvogels D2 3 14 

E3H 9463 Excelsior E2 - ONDO E7 14 4 

F1D 10041 Excelsior F1 - Die Haghe F2 11 9 

F2E 10224 Excelsior F2 - ODO F2 11 7 

F3G 11171 Excelsior F3 - ODO F3 7 4 

F3H 11269 Excelsior F4 - Fluks F1 6 10 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1E 12060 Vitesse 1 - Excelsior 1 14 14 

R1E 14644 Vitesse 2 - Excelsior 2 18 17 

R5H 5217 Tempo 6 - Excelsior 4 14 10 

R5G 4435 Achilles 7 - Excelsior 5 14 7 

A2L 18291 Vriendenschaar A1 - Excelsior A2 15 10 

C5B 7210 Refleks C2 - Excelsior C1 4 15 

D2E 8395 Dijkvogels D1 - Excelsior D2 24 6 

E3E 9444 De Meervogels E3 - Excelsior E3 4 6 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Aan de goede start in de eerste ronde van deze zaalcompetitie konden de seniorenteams 

geen vervolg te geven. Afgelopen zaterdag won alleen Excelsior 3, en dik, zijn wedstrijd. Het 

grote overwicht in lengte ten opzichte van Dijkvogels 3 werd ingezet om een ruime 20-11 

overwinning te boeken. 

Excelsior 1 en 2 speelden beiden in Barendrecht tegen Vitesse 1 en 2. Excelsior 2 moest 

helaas net genoegen nemen met een 18-17 nederlaag. De strijd tussen Vitesse 1 en Excelsior 

1 ging gelijk op, maar Excelsior miste behoorlijk veel kansen, en dat alles leidde tot een 14-

14 gelijkspel. 

Excelsior 4 nam het in Alpen a/d Rijn op tegen Tempo 7, met Daan als invaller. Ook hier nogal wat gemiste kansen, terwijl Tempo 

m.n. in de vrije ballen erg zuiver was. Een nederlaag met 14-10 was het resultaat. 

In Den Haag speelde Excelsior 5 tegen het geroutineerde Achilles 7. De eerste helft leidde tot een dikke achterstand, m.n. door veel 

balverlies tegen het extreme achterverdedigen. In de 2e helft kwam het 5e wel dichterbij, maar het werd toch 14-7. 

 

 

 

 

 

 

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

Als laatste thuisploeg ontving Excelsior 6 in de Buitenhof Fiks 6, maar deze ploeg schoot net iets scher-

per, zodat het 6e met 15-19 een tweede nederlaag moest incasseren. 

Inmiddels is ook de decembermaand weer in aantocht. In het zaalprogramma hebben jullie al kunnen lezen 

dat er niet gespeeld wordt op 24 en 31 december. Er zijn dan ook geen trainingen in de weken tussen 18 december en 1 januari.  

Alle trainingen gaan weer gewoon van start vanaf maandag 2 januari, want op 7 januari 2017 staat er weer een volledig wedstri jd-

programma op de planning. 

Willeke 
 

Junioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 
 

Jeugd 

Appgroepen 

Onderstaande teksten zijn ontleend aan de groepsapp voor trainers: 

Van Renzo: Meervogels-Excelsior E3: de E3 heeft 4-6 gewonnen! Spannende wedstrijd. Kids hebben heel hard gewerkt. Iedereen 

heeft kansen gehad. Veel ballen onderschept, snel geschakeld naar de aanval. Vaak fel op de bal. Kan niet anders dan trots zijn! 

Van Anouk: E2 heeft met 14-4 gewonnen! Was een leuke wedstrijd om te zien, veel schotkansen gehad en ook heel veel doorloop-

ballen. Verdedigend dicht erbij en veel kijken of ze de bal er tussenuit konden halen! Oftewel topwedstrijd! 

Van Maarten: Excelsior F1 wint met 11-9 van Die Haghe. Hele leuke wedstrijd met snel en goed aanvalsspel. Verdedigend een aantal 

mooie onderscheppingen gezien. En wat ging dat gooien goed!! Trotse trainer! Toppers! 

Van Marieke: B2 helaas 8-10 verloren. Wel keihard geknokt en als team hoop vorderingen gezien! 

Van Elvira: Exc F3 gewonnen met 7-4. Goed gespeeld. Snelle aanvallen. Alleen zat er soms een tegenstander tussen waardoor we de 

bal verloren. Maar de F3 heeft een leuke wedstrijd gespeeld. Jullie gaan steeds beter spelen! Toppers! 

Van Fleur: F4 heeft 6-10 verloren, maar echt een heel leuke en goede wedstrijd gespeeld. Twee van de vier kinderen speelden 

vandaag hun eerste echte competitiewedstrijd! Dus F4: een knappe prestatie!! 

Van Sander: D1 heeft een goede eerste helft gespeeld met leuk korfbal, ruststand 3-4. Helaas ging het na rust iets minder: eindstand 

3-14. 

Van Pim: C1 heeft makkelijk gewonnen van Refleks C2, door onoplettendheid toch wat tegendoelpunten. Eindstand 5-14. 

Van Maarten: Excelsior F2 wint met invalcoach John met 11-7. Ook de F2 is stappen aan het zetten! Erg leuk om te zien! 

Van Mario: de B3 ging goed uit de startblokken. Al snel stond de B3 3-0 voor. Helaas werd toch verloren met 8-4. Invallers bedankt! 
 

Excelsior F1 - Die Haghe F2 

Nadat de wedstrijd van vorige week met een aardig verschil gewonnen was, beginnen we weer met frisse moed aan de tweede 

wedstrijd. Helaas moeten we het zonder Stefan doen en start de eerste helft met Tijn langs de lijn. De dames en heer gaan bijzonder 

goed van start, ze zijn behoorlijk fel en scherp wat al gelijk resulteert in een prima schietpoging van Milou die helaas net mist, Mees 

vangt af, helaas er komt geen schietkans meer uit. Dan Die Haghe in de aanval, maar door goede afvang van Mees krijgt Emme een 

schietkans, helaas mis, Milou vangt af en Emme probeert het nog een keer. De dame van Die Haghe begaat een overtreding en de 

prima fluitende scheidsrechter geeft Emme een strafworp, die ze helaas mist. Kort daarna is het Elize die de openingstreffer voor haar 

rekening neemt en kort daarna ook voor de 2-0 zorgt. We blijven met z'n allen zeer scherp, weer begaat een dame van Die Haghe 

een overtreding waardoor Emme voor de tweede keer een strafworp krijgt. Deze schiet Emme er zuiver in, 3-0. 
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In het tweede kwart lijkt Die Haghe wat sterker terug te komen dan Excelsior en brengen dan ook de 

stand op 3-2. Maar Excelsior laat zich niet overbluffen en Elize scoort na een prachtig samenspel de 4-2. 

De heer van Mees is best groot en bijzonder fel aan het spelen wat resulteert in een prachtig doelpunt voor 

Die Haghe: 4-3. Na diverse schietpogingen van Milou en Mees is het Emme die de stand op 5-3 brengt. Elize is ook op dreef en 

onderschept meerdere malen prachtig de bal uit het spel van Die Haghe, waardoor Mees en Milou weer mooie kansen krijgen, welke 

ze helaas niet kunnen verzilveren. Dan komt Mees steeds sterker in de wedstrijd en lijkt de grote heer niet meer zo'n indruk te maken, 

ook Milou zit goed in de wedstrijd en vangt een paar keer de bal goed af, waardoor onder andere Elize kan scoren, 6-3. Na meerdere 

schietpogingen van Die Haghe is het Mees die de bal afvangt en gooit naar Emme, die gooit door naar Elize en die ziet Milou mooi 

vrij staan, wel wat ver, maar oh wat een prachtig afstandsschot door Milou, 7-3. 

Dan wordt de aanval van Die Haghe beloont met ook een zeer mooie bal, 7-4. Een dame van Die Haghe gaat zo op in het spel dat 

ze even vergeet in welke korf ze moet scoren en schiet per abuis een eigen doelpunt, 8-4.  

Gelukkig voor Die Haghe maakt een medespeler het goed en scoort in de juiste korf de ruststand 8-5. 

Na de rust mag Tijn erin voor Elize. De rust lijkt Die Haghe goed te hebben 

gedaan en ze scoren dan ook snel de 8-6. Direct daarna is Excelsior weer 

bij de les en hebben zowel Tijn als Emme meerdere mooie kansen, maar 

het lijkt erop dat hij er gewoon niet in mag. Dit is dan ook het kwart waar 

het minste gescoord wordt, er wordt prachtig korfbal gespeeld, maar he-

laas niet gescoord. Dan gaan de laatste tien minuten in en is de slotfase 

best spannend met maar twee punten verschil. Gelukkig geeft Tijn niet op 

en blijft hij schieten, maar ook de bal afvangen gaat hem goed af. Hierdoor 

krijgt Emme een mooie bal via Milou en kan de 9-6 scoren. Die Hage gaat 

weer in de aanval, maar daar is Mees die de bal goed weet te onderschep-

pen en nadat ook Milou de bal weer mooi weet te gooien kan Emme de 

10-6 scoren. Voor de zoveelste keer staat bij Die Haghe de superspeler erin, maar oh wat kan Excelsior daar toch goed mee omgaan. 

Door uitstekende coaching van Isa en Maarten weten ze dondersgoed dat ze de tegenstander met bal, wanneer deze ver van de korf 

staat, niet moeten verdedigen. Hierdoor wordt de bal steeds goed onderschept waar een mooie actie van Emme uit voortkomt die 

de 10-7 weet te scoren. Wederom zijn er diverse schietpogingen van beide teams en voor ons weet Milou nog een keer prachtig te 

scoren. Ook Die Haghe scoort in het slot van deze wedstrijd nog twee keer en brengt de eindstand op 11-9. 

Excelsior F1 krijgt na het gelijkspel in de strafworpen een staande ovatie van de tribune, wat een prestatie na de overwinning van 

vorige week, nogmaals een overwinning tegen een behoorlijk sterk spelend Die Haghe. We willen niet te hard van stapel lopen, maar 

zoals gezegd door een van de ouders, we liggen op titelkoers. 

Volgende week een weekend rust, en dan 3 december de topper tegen VEO, wij kijken ernaar uit. 
 

Excelsior F3 – ODO F3 

Na de 5-28 overwinning bij KVS waren de verwachtingen hooggespannen. Het kostte de Scheveningers trouwens bijna een week om 

het verlies te verwerken, want de stand werd pas 5 dagen na de wedstrijd doorgegeven aan de bond. Door die ruime overwinning 

stond Excelsior fier bovenaan in de poule. 

De gasten uit Maasland hadden in hun eerste wedstrijd een krappe overwinning behaald en kwamen dus met ongeslagen status naar 

Delft. De strijd tussen de nummer 1 en 3 in poule F3G beloofde een kraker te worden… 

Excelsior begon de wedstrijd uitstekend en kwam furieus uit de startblokken: het eerste schot was meteen raak: Justin maakte de 1-

0. Daniel verdubbelde de voorsprong, waarna ODO wakker werd en de 2-1 in de korf gooide. Bijna aan het eind van het eerste kwart 

gekomen, werd de wedstrijd stilgelegd. Onze sterspeler Jurjen kon niet verder. Vooraf hadden we al een winstwaarschuwing gekregen 

van zijn ouders dat hij zich niet lekker voelde. Achtminutenlang vocht hij om toch mee te spelen, maar toen was het op en verliet hij 

ziek het veld. Gelukkig stond Kelly klaar om in te vallen, waardoor we - na een korte dweilpauze - weer verder konden.  
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Een botsing tussen Daniel en Kelly in het tweede kwart deed ons huiveren: zonder reservespeler op de 

bank moesten er niet nog meer spelers uitvallen. Kelly krabbelde echter op en kon verder, waarna Daniel 

opnieuw de korf vond en de 3-1 ruststand op het (virtuele) scorebord stond. 

ODO gebruikte vervolgens de rust om orde op zaken te stellen. Fel aanvallend begonnen ze aan de tweede helft en kwamen verdiend 

terug op 3-2. Het derde kwart was duidelijk voor de gasten, maar ze verzuimden te scoren. Excelsior stond met de rug tegen de muur 

toen het laatste rustsignaal klonk.  

Coach Elvira benutte de korte rust voor een pep-talk en dat pakte prima uit. Kelly maakte de 4-2, waarna Lise de wedstrijk leek te 

beslissen: 5-2. Met een 5e speler deed ODO nog wat terug en werd het 5-3. Maar het antwoord van Excelsior liet niet lang op zich 

wachtten, toen Lise opnieuw raak schoot: 6-3. De moed zakte de Maaslanders in de schoenen en de 6-4 van ODO viel dan ook uit 

de lucht (in de korf). Excelsior bleef de bovenliggende partij en de 7-4 van Justin zorgde voor de verdiende eindstand.  

Kelly, Lise, Daniel, Jurjen en Justin, we hebben weer van jullie genoten, ga zo door! 
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Opstellingen 

zaterdag 26 november 

team opstelling reserve 

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

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

? 

? 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate  

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

Kayleigh 

Bob, Koen (S4) 

4 VRIJ  

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

Erik, Job, Lars, Nathan Thijs, Wesley 

 

 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska?, Eline, Loes, 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, Myrthe, GEBLESSEERD: Isa 

Arjen, Sydney, Timon?, Wouter, GEBLESSEERD: Dirk 

Lucía (B2), Liekke (B2) 

Mark (B2), Rick (B2) 

B2 VRIJ  

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

Linsey (B2) 

Nico (B2) 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Romy, AFWEZIG: Mirre 

Joran, Joshua, Paul, Thom  

 

David (D2) 

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

Cas, Nathan, Wouter 

 

D2 VRIJ  

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

E2 
Hennieke, Sofie, AFWEZIG: Marlou 

Kilian, Pjotr 

 

Sten (E3) 

E3 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 
Demi, Melissa, Puck 

Marten, Thomas 

 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

F4 
Emma, INVALLEN: Emme (F1) 

Demian, Björn, INVALLEN: Tijn (F1), AFWEZIG: Senne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Programma 

zaterdag 26 november 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

R3R 14885 Excelsior 3 - ONDO 3 15:15 16:10 Ben, Ronald J. Postma 10:30 -14:30 Shera Desaunois tel.nr. in e-mailuitgave 

A1F 18424 Excelsior A1 - ODO A1 16:15 17:20 Luuk, Nikki scheidsrechter Excelsior? 14:30 -16:30 Fabian Mastenbroek 

A2L 18389 Excelsior A2 - Phoenix A1 14:15 15:00 Denise, Job N. Stijweg 16:30 -18:30 Lonneke v. Halem 

B1F 19842 Excelsior B1 - TOP/Quoratio B2 13:15 14:00 Wouter scheidsrechter Excelsior?   

C5B 7364 Excelsior C1 - DES C3 12:15 13:00 Mart, Okker, Pim Sander Renssen   

D3E 8418 Excelsior D1 - LYNX D1 11:15 12:00 Sander, Wouter Marijn Muller   

F3G 11177 Excelsior F3 - Fortuna/Delta Logistiek F5 10:30 11:00 Elvira Noa Jorritsma   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1E 12099 Vriendenschaar 1 - Excelsior 1 15:30 17:40 Frank Sporthal De Wielewaal, Hardinxveld-Giessendam regelt Nelleke 

R1E 14700 Vriendenschaar 2 - Excelsior 2 14:30 16:25 Maarten Sporthal De Wielewaal, Hardinxveld-Giessendam regelt Nelleke 

R5G 4443 VEO 5 - Excelsior 5 18:45 20:15 Willeke Sporthal Essesteyn, Voorburg Lars?, Nathan?, Roxanne? 

R5E 5212 TOP/Quoratio 7 - Excelsior 6 16:15 18:00 Rob Sporthal De Korf, Sassenheim zelf regelen 

B5E 6528 Velocitas B3 - Excelsior B3 12:30 14:00 Bob, Mario Sporthal De Does, Leiderdorp regelen contactouders 

E2C 8976 Fortuna/Delta Logistiek E5 - Excelsior E1 aw 10:30 11:00 Lisette, Merit Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

E3H 9493 Avanti E6 - Excelsior E2 9:45 10:45 Anouk, Gina Sportcentrum De Viergang, Pijnacker regelen contactouders 

F2E 10353 DES F2 - Excelsior F2 aw 11:30 12:00 Daan, Sven Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

F3H 11288 Sporting Trigon F2 - Excelsior F4 8:45 10:00 Fleur Vijf Meihal, Leiden regelen contactouders 

 Sporthal open van 10:30 tot 19:00; het restaurant heeft andere openingstijden 

 Training pinguïns: zaterdag 11:00, Buitenhof, trainers Leanne & Rachelle 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 26-11-2016 16329 R1H ALO 2 - Oranje Wit (D) 3 21:35 KNKV Jos van Velzen HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag 

za 26-11-2016 18397 A1D Rapid A1 - ZKC '31 A1 17:00 KNKV Wouter le Comte Kennemer Sportcentrum, Haarlem 

za 26-11-2016 19803 B2F DES (D) B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 14:00 Inkoop Piet Ekelmans Hoornbloem, Den Hoorn 

za 26-11-2016 18426 A2K DKC A1 - De Meervogels A2 11:00 Inkoop Erik de Koning Wippolderhal, Delft 

za 26-11-2016 21809 DHKC Fortuna/Delta Logistiek D1 - Groen Geel D1 14:00 Inkoop Bertjan Bron Fortunahal, Delft 

Afgelopen zaterdag heeft Pieter Swinkels als juryvoorzitter onderstaande wedstrijd in de Korfbal League voorgezeten. 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd scheidsrechter jurytafel accommodatie 

za 19-11-2016 11719 KL DOS '46 1 - AW/DTV 1 20:00 P. van der Terp / I. van Schagen Pieter Swinkels De Eendracht 

Aanstaande dinsdag ontvangt Pieter de aanwijzing voor komend wekend. Succes met het voorzitten, Pieter!

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 21/11-24/11 

B1 di 19:30-20:30 Kerkpolder eigen trainer 

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

B3 wo 18:00-19:00 Buitenhof eigen trainer 

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

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

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

E1 ma 18:00-19:00 Buitenhof eigen trainer 

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

 

    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 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 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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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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