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Programma

Afbeltelefoonnummers, op de laatste pagina van de Korfpraat worden de infoblok-
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Pietentraining en Sinterklaasfeest
“Zouden ze wel of niet komen?” Dat was de vraag bij de Pietentraining van de E en
F afgelopen donderdag. Zoeken, dus!
Maarten verdeelde de taken. Ieder team inspecteerde een andere kleedkamer: helaas geen Piet te bekennen. “In de wc’s!”, riep een van de kinderen. Yes, daar renden
alle kinderen weer. Helaas, ook daar geen Piet.
Nou, laten we dan maar begin-

AFBELLEN?

nen met de Pietentraining. Na

(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t)

een kwartiertje waren ze er in-

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het programma).

eens toch: Pieten! De kinderen

Senioren spelers
Willeke Alberts

der met koprollen, slalommen,
schieten enzovoort. De Pieten
maakten er een dolle boel van: ze
deden de meest gekke dingen en

Senioren scheidsrechters
vacant

gooiden de bal helemaal ver-

Junioren A spelers
Elke Reurings

keerd. Natuurlijk volgde er een heuse fotosessie en werd iedereen met de Pieten
op de foto gezet. Na afloop kregen alle kinderen een prachtig Pietendiploma uit-

Junioren A scheidsrechters
vacant

gereikt door de Pieten. De pepernoten waren er uiteraard ook. Wel snel opeten,

Junioren A autorijders
Elke Reurings
Aspiranten B, C spelers &
scheidsrechters
Erik de Koning*

gingen samen met de Pieten ver-

want de zaal moest schoon blijven.
zie e-mailuitgave voor
de telefoonnummers

Aspiranten B, C autorijders
vacant
Pupillen D, E, F spelers
Thijs Arkesteijn*
Pupillen D, E, scheidsrechters
Anne-Linde van der Pijl

Het grote Sinterklaasfeest van Excelsior volgde de volgende dag. Opnieuw zat
iedereen paraat, in afwachting van de komst van Sinterklaas en zijn Pieten. Na hard
zingen, kwamen ze al snel. Nu mocht er gelukkig wel gestrooid worden. Sommige
kinderen kropen tot ver onder de tafels, op zoek naar de laatste pepernoten. Onder
leiding van de Pieten werd er goed gezongen en gedanst in een lange polonaise
door het clubhuis. Ooit een Piet in het tassenrek gezien? Nou, wij wel! Cadeautjes
gooien, werd zelfs Pieten-gooien. En was daar ineens een rugbybal bij één van de

Pupillen F scheidsrechters
Marit Nieuwerf

spelletjes gesignaleerd? Die hoort toch bij de buren?

Pupillen D, E, F autorijders
Laura Baks

Alle kinderen gingen per team enthousiast aan de slag met alle spelletjes. Wat leuk

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na
woensdag worden afgebeld.
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Praatjes en mededelingen
“Linkerbeen, rechterbeen, draai maar om een ander heen!” Speciaal voor de ouders van de achterste
rij. Het feest eindigde natuurlijk met een cadeautje voor iedereen. Na het aftellen van ceremoniemeester
Henk, maakte iedereen het tegelijk open. Dankjewel Sinterklaas! En een groot compliment voor de strakke organisatie door de evenementencommissie. Voor de kleintjes was het feest nog niet voorbij: op zaterdagochtend volgde de Pietentraining bij de Pinguins. Met het scherm naar beneden, kon aan de andere kant de wedstrijd van de F3 ongestoord door gaan. Maar liefst drie Pieten
waren hierbij aanwezig. Een groep van 13 kinderen ging lekker aan de
slag met de spelletjes. En natuurlijk deden de Pieten weer mee! Zaklopen, cadeautjes in de korf gooien, klimmen en klauteren. Weten de Pieten wel hoe Kat en Piet gaat? Met een staart in je broek zo hard mogelijk
wegrennen! “Klaar voor de start, af!” riep één van de kinderen enthousiast aan de Pieten.
Tot slot mocht iedereen een taaitaaikoekje happen en moest er nog gezocht worden naar de zak met andere lekkernijen. Met een klein beetje
hulp vonden ze die tas gelukkig snel. Alle kinderen kregen ook hier een
mooi Pietendiploma en een beker limonade. Komen jullie de volgende
pinguïntraining weer meedoen? Neem gerust je vriendjes mee!
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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, F1 t/m F4 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.
De pinguïns trainen a.s. zaterdag 3 december niet i.v.m. sinterklaasvieringen.

B-teams
Door blessures in de B1 zal de komende weken een beroep worden gedaan op invallers in de B1 en doordat de B2 uit 7 spelers/speelsters bestaat en al bekend is dat komende weken een aantal al afgebeld heeft en de B3 uit 8 spelers/speelsters, zijn ook in de B2/B3
invallers nodig komende weken. Als je gevraagd wordt: zeg dan niet bij voorbaat dat je niet kunt. En kijk goed in de korfpraat bij de
opstellingen.

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 dat 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.

Nieuwe leden
Afgelopen week is Jayden lid geworden van CKV Excelsior! Jayden zal eerst
gaan trainen bij de E en vervolgens ook wedstrijden gaan spelen. Jayden,
veel plezier bij CKV Excelsior!

Jayden en Sten (E3)
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Secretari(pr)aten
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

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

speldynamiek

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 superspeler 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 tweemaal achter elkaar door dezelfde speler/speelster worden 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 Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust geminuten rust gehouden; na 20 mi-

houden; na 20 minuten spelen wordt een rust van 5

nuten spelen wordt een rust van 5

minuten gehouden.

minuten gehouden.
strafworpenserie

Na afloop worden 12 strafworpen

Na afloop worden 12 strafworpen per team genomen;

per team genomen; de uitslag hier-

de uitslag hiervan wordt apart vermeld op het wed-

van wordt apart vermeld op het

strijdformulier.

wedstrijdformulier.

Sinterklaasfeest bij Excelsior:
Afgelopen vrijdag ontving Excelsior Sinterklaas en zijn 5 Pieten! Het was druk: met 53 kinderen kwamen de Sint en zijn Pieten handen
te kort! De EC had de kantine versiert. Sinterklaas heeft laten weten volgend jaar ook weer te zullen komen.

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.
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Secretari(pr)aten
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

Excelsior 1/2

50

Eva Silvis

19

Inger van Dieteren

8

Mirre van Hagen

Excelsior 6

25

Fenna vd Berg

21

Joya van Horssen

8

Romy Pronk

Fara van 't Hof

15

Justin Schuch

10

#

Milou Taffijn

Stefan Joosten
Totaal

8

Thijs de Block

10

3

Tijn Berghout

4

28

Wouter Netto

11

8
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 17 december (en niet zaterdag 3 december
zoals eerder gemeld) om 17:15. Romy en Hennieke 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!
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Wedstrijden
Uitslagen
26 november 2016
klasse

nr

wedstrijd

uitslagen

R3R

14885 Excelsior 3 - ONDO 3

15

13

A1F

18424 Excelsior A1 - ODO A1

15

5

A2L

18389 Excelsior A2 - Phoenix A1

14

15

B1F

19842 Excelsior B1 - TOP/Quoratio B2

5

17

C5B

7364 Excelsior C1 - DES C3

4

1

D3E

8418 Excelsior D1 - LYNX D1

7

1

24

3

F3G

11177 Excelsior F3 - Fortuna/Delta Logistiek F5

klasse

nr

1E

12099

Vriendenschaar 1 - Excelsior 1

20

14

R1E

14700

Vriendenschaar 2 - Excelsior 2

13

17

R5G

4443

VEO 5 - Excelsior 5

11

17

R5E

5212

TOP/Quoratio 7 - Excelsior 6

18

10

B5E

6528

Velocitas B3 - Excelsior B3

3

6

E2C

8976

Fortuna/Delta Logistiek E5 - Excelsior E1

11

9

E3H

9493

Avanti E6 - Excelsior E2

3

9

F2E

10353

DES F2 - Excelsior F2

10

18

F3H

11288

Sporting Trigon F2 - Excelsior F4

1

18

wedstrijd

uitslagen

Wedstrijdverslagen
Senioren
Afgelopen zaterdag vooral veel uitwedstrijden voor de seniorenteams, 4 van de 6. En Excelsior 4 was vrij.
Excelsior 3 was de enige thuisspelende ploeg die het opnam tegen ONDO 3 met Bertjan als
invaller. Na een kleine achterstand bij rust kwam het 3e in het begin van de tweede helft op
een voorsprong van 2 punten, en gaf die ook niet meer uit handen. De eindstand werd 1513.
Excelsior 1 en 2 speelden de tweede uitwedstrijd op rij, nu in Hardinxveld-Giessendam tegen
Vriendenschaar 1 en 2. Excelsior 2 herstelde zich van de nederlaag van vorige week en won
met een prima uitslag van 13-17. Excelsior 1 had het erg moeilijk tegen Vriendenschaar 1.
Bij rust stond al een stevige achterstand van 13-5 op het scorebord. Coach Frank wisselde
om een ommekeer teweeg te brengen, maar dit kon niet een 20-14 nederlaag voorkomen.
Excelsior 6 heeft te maken met een aantal verre uitwedstrijden, deze week speelde het in
Sassenheim tegen TOP 7. Helaas was deze ploeg met 18-10 ook te sterk, zodat het 6e nog
op de eerste punten moet wachten.
In Voorburg speelde Excelsior 5 een leuke wedstrijd tegen VEO 5; de start in een heel hoog tempo leverde een 1-8 voorsprong op,
wat leidde tot een 11-17 overwinning.
Aanstaande zaterdag weer thuiswedstrijden voor Excelsior 1 en 2, en wel hele leuke, want de wedstrijden tegen Valto 1 en 2 zijn toch
wel min of meer te beschouwen als derby’s.
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D e K o r f pr a a t nr . 16

7

Wedstrijden
Inmiddels komen we in de loop van deze week in de maand december. 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 wedstrijdprogramma op de planning.
Tot slot: Er wordt ook niet getraind op maandag 5 december (door Excelsior 4, 5 en A3).

Junioren
- deze week geen wedstrijdverslagen -

Jeugd
Appgroepen
Onderstaande teksten zijn ontleend aan de groepsapp voor trainers:
Van Elvira: de F3 heeft goed gespeeld. Ook met 5 tegen 4 ging een stuk beter. Toppertjes! Met een foto met daarop de uitslag van
24-3.
Van Anouk: 3-9 gewonnen met de E2 van Avanti. Super! Leuke wedstrijd met veel doorloopballen, uit de ruimte naar binnen en
geschoten.
Van Lisette: E1 verloren met 11-9, maar wat zijn wij trots! Geknokt tot de laatste seconde. Heel hard gewerkt en veel mooie kansen
uit de ruimte gezien. Zelfs de 4-0 en zonder bal naar binnen ging top!
Van Fleur: de F4 heeft 1-18 gewonnen. Een onwijs leuke wedstrijd waar veel ballen werden onderschept en goed werd samengewerkt!
Iedereen heeft uiteindelijk kunnen scoren.
Van Daan: F2 met 18-10 gewonnen van DES F2! Leuke wedstrijd om te zien waarin veel kansen werden gecreëerd.
Van Shera: De D1 heeft met 7-1 gewonnen!
Van Okker: C1 heeft met 4-1 gewonnen. Vooral erg sterk verdedigd. Overal erbij en veel onderscheppingen.
Van Mario: B3 heeft gewonnen na een 2-1 achterstand met rust; tweede helft goed verdedigd.

Fortuna E5 – Excelsior E1
Na de overwinning in de Lier en een weekje rust traden de meiden van de E1 weer aan in de zaal. Dit keer voor de El Classico
di Delfi: Fortuna uit. Ondanks de ijzige temperatuur in de zaal
werden we getrakteerd op hartverwarmend spel van twee kanten. De korven stonden met een kleine 10 meter ertussen wel
erg dicht bij elkaar, maar dat maakte het spel supersnel.
De scheidsrechter had alvast een excuus achterop op zijn shirt
staan: “Scheidsrechter in opleiding”. Die status maakte hij waar
met af en toe onnavolgbare besluiten, of ligt dat aan mijn korfbalinzicht? Toch hield de man de wedstrijd goed in de hand en
vertrouwen we erop dat hij volgend jaar de wedstrijd fluit in het
shirt “Scheids met diploma”.
Maar genoeg over de bijzaken, nu het echte werk. We zaten
nog maar net of Romy opende de score tegen haar oude cluppie. De 1-1 lag vrij snel in de korf, dat is dus een voordeel als de korven
dicht op elkaar staan. Wel ging er een overtreding tegen Fara aan vooraf, maar gegeven de kansen was het niet onverdiend. Lianne
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Wedstrijden
maakte 2-1 en voor rust werd de 2-2 er nog ingegooid. De rust duurde te kort waardoor het opeens
4-3 voor Fortuna stond, Zoë had voor ons gescoord. Romy maakte de 4-4 en nadat Fortuna op 5-4
kwam, haalde Zoë weer uit: 5-5. Een heerlijke wedstrijd. Snel werd er rond gespeeld, fel gevochten voor iedere
bal (die je natuurlijk niet uit de handen van je tegenstander mag pakken, Zoë ;-)). Fortuna scoorde 2 keer en leek een gat te slaan,
maar Zoë scoorde de anschlusstreffer en Fara maakte met een mooi schot er zelfs 7-7 van.
De rust, die op de gelijke stand volgde, deed ons geen goed. Plotseling stond Fortuna op 10-7 met een duidelijk speloverwicht en
een groep kansen, waar je het aan de kant koud van kreeg. Uitblinker bij Fortuna, de 7-jarige Ruben schoot zijn ploeg losjes naar de
overwinning, zo leek het. Echter, het laatste kwart, na een peptalk van Lisette en Merit, herpakte Excelsior zich volledig. Na een mooi
uitgespeelde counter en een beheerst schot maakte Zoë er 10-9 van. We stonden op de banken. Het zou toch niet dat…?
Helaas, de rand van de korf voorkwam tot 4 keer toe de dikverdiende gelijkmaker. En een effectief Fortuna maakte er in de slotminuut
nog 11-9 van.
Wat een wedstrijd, dames! Zoals onze coach zei: “Enorm hard gewerkt en geknokt voor iedere bal”. We hebben genoten van jullie.
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Wedstrijden
Opstellingen
zaterdag 3 december
team
1/2
3
4
5
6

opstelling

reserve

Charlotte, Jill, Joyce, Leanne, Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone
Jasper, Jesse, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Vito, Wouter

?

Anne-Linde?, Hanna, Jikke, Renate

Rachelle (5)

Joris, Okker, Simon Bo., Sven

?

Cynthia, Marloes, INVALLEN: Nynke (5), dame Exc. 6

Danique (2e helft)

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

Thijs (5)

Vrij
Anne, Annebertien, Ans, Ciska?, Fleur, Loes, Nicole
Erik de K., Mario, Micke, Rob, Robert, Theo

A1

Anouk, Dominique, Gina, Jazz
Fabian, Jop, Maarten, Mart, Pim

A2

Lonneke, Maaike, Noa, INVALLEN: Danielle (B1), AFWEZIG: Isabella
Daan, Jasper, Wesley, GEBLESSEERD: Marijn, Timo

A3
B1
B2
B3

Femke, Fleur, Josanne, Linda, Robin, Sanne, Veerle, GEBLESSEERD: Denise
Jesse, Reinier, Rik
Daniëlle, Geeske, Indi, Myrthe, GEBLESSEERD: Isa

Liekke, Dieuwke (B2)

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

Mark (B2), Joshua (C1)

Vrij
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie

Aniek (C1)

Daan, Gijs, Luuk, Mark

Thom (C1)

C1

Vrij

D1

Vrij

D2
E1
E2
E3
F1
F2
F3
F4

Annelin, Cristina, Demi, Joya, Julia, Sara
David, Martin, Thijs, AFWEZIG: Abel

Wouter (D1)

Eline, Fara, Fenna, Lianne, Romy, Zoë
Hennieke, Marlou, Sofie,
Kilian, Pjotr
Anne, Britt, Josyne, Lizzy
Justin, Sten
Elize, Emme, Milou
Mees, Stefan, Tijn
Demi, Melissa, Puck
Marten, Thomas
Lise, Kelly
Justin, Daniel, Jurjen
Vrij
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Wedstrijden
Programma
zaterdag 3 december
klasse

nr

wedstrijd

aanw aanv

coaches

scheidsrechter

zaalcommissaris

1E

13131

Excelsior 1 - Valto 1

16:00 17:35

Frank

O. Hoogerdijk

10:30-13:30 Ans van Doormaal tel.nr. in e-mailuitgave

R1E

16535

Excelsior 2 - Valto 2

15:15 16:20

Maarten

A. den Ouden

13:30-15:00 Jesse Dirkzwager

A4A

5818

Excelsior A3 - Fortuna/Delta Logistiek A3

14:15 15:00

Erik, Nathan, Wesley

Bob v.d. Leeden

15:00-17:00 Ryan Heemskerk

B5E

6568

Excelsior B3 - Weidevogels B3

13:15 14:00

Bob, Mario

Annebertien Bontekoe

17:00-19:00 Omar van Bunnik

D2E

7994

Excelsior D2 - Avanti D4

12:15 13:00

Barry, Simon

Linda van der Burgh

E2C

9002

Excelsior E1 - ALO E1

11:30 12:00

Lisette, Merit

Cynthia Westerman

E3H

9531

Excelsior E2 - Die Haghe E4

10:30 11:00

Anouk, Gina

Veerle Müller

E3E

9618

Excelsior E3 - Phoenix E3

10:30 11:00

Jazz

wordt geregeld

F1D

10128

Excelsior F1 - VEO F1

11:30 12:00

Isa, Maarten

Robin de Roo

klasse

nr

wedstrijd

coaches

accommodatie

autorijders

R3R

16585

ODO 3 - Excelsior 3

15:00 16:15

Ben, Ronald

Sporthal De Hofstede, Maasland

Simon, Renate, Okker?

R5H

5218

Avanti 8 - Excelsior 4

17:15 18:30

Wouter

Sportcentrum De Viergang, Pijnacker

Wouter, Bob, marloes

R5E

5207

Achilles 8 - Excelsior 6

18:15 19:40

Rob

Sporthal Ockenburgh, Den Haag

zelf regelen

A1F

19056

ONDO A1 - Excelsior A1

17:00 18:30

Luuk, Nikki

Westlandhal, 's Gravenzande

Anouk, Fabian, Jop

A2L

19021

Albatros A2 - Excelsior A2

14:30 16:00

Denise, Job

Develsteinhal, Zwijndrecht

Maaike, Jasper, Marijn

B1F

20268

VEO B1 - Excelsior B1

9:45 10:45

Wouter

Sporthal Essesteyn, Voorburg

regelen contactouders

F2E

10468

Futura F1 - Excelsior F2

12:00 13:00

Daan, Sven

Sporthal Zuidhaghe, Den Haag

regelen contactouders

F3G

11203

KVS/Maritiem F4 - Excelsior F3

9:00 10:00

Elvira

Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH)

regelen contactouders

vertrek

aanv

- oranje inschietshirts -

 Sporthal open van 10:30 tot 19:15; het restaurant heeft andere openingstijden
 Excelsior E2/E3 reclameborden opzetten
 Excelsior 1 reclameborden opruimen
 Team van de week: F3/F4; aanw: 17:00, wedstrijd: 17:35
 Filmen Excelsior 1: B3; aanw: 17:00, wedstrijd: 17:35

Scheidsrechterschema
datum

wedstrijdnr.

klasse

wedstrijd

tijd

vereniging

official

accommodatie

za. 03-12-2016

21233

C2E

ODO C1 - DES (D) C1

11:45

Inkoop

Erik de Koning

De Hofstede, Maasland

za. 03-12-2016

13159

3J

Erasmus 1 - ADO 1

20:15

KNKV

Frido Kuijper

Erasmus, Erasmus 2, Rotterdam

za. 03-12-2016

16496

R2M

RWA 3 - Pernix 4

14:00

KNKV

Jos van Velzen

Rhoon, RWA

di. 06-12-2016

11730

KL

DOS '46 1 - DVO/Accountor 1

20:30

KNKV

Pieter Swinkels

De Eendracht, Nijeveen
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Trainingen
Trainingsschema zaal
maandag

dinsdag

woensdag

Buitenhof

Kerkpolder

Buitenhof

17:30-18:30

donderdag
Kerkpolder

C1 - D1 - E2/E3

17:45-18:45
18:00-19:00

E1/E2/E3 - F-groep
A3 - E1 - F-groep

18:30-19:30

B2 - B3 - D2
A1 - A2

B2 - D1 - D2

18:45-19:45
19:00-20:00

Buitenhof

B1 - C1
S4+S5 - B3

19:30-20:30

A2 - A3
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 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

Oudertraining
aanvangstijd training: 20:00u
locatie: Sportpark Biesland (veld)
datum

trainer(s)

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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Trainingen
Pinguïntraining en peuterpet
aanvangstijd training: 11:00u
datum

locatie

trainers

zaterdag 3 december geen pinguïntraining/peuterpret
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
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C.K.V. EXCELSIOR
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

Kalenders en roosters
Activiteitenkalender

BESTUURSLEDEN
Technische Zaken
senioren/junioren:

Maarten Taffijn

Technische Zaken jeugd;
aspiranten, pupillen, pinguïns:

Erik de Koning

Activiteiten Zaken:

Nicole Buis

SECRETARIAAT
Correspondentieadres:

datum

activiteit

16 december 2016

Kerstfeest

2 t/m 5 juni 2017

Excelsiorkamp!

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met
Secretariaat C.K.V. Excelsior
Willem de Zwijgerlaan 30
2635 JJ Den Hoorn

ACCOMMODATIES
Veld

Zaal

Clubhuis Sportpark Biesland

Sporthal de Buitenhof

Bieslandsepad 14, Delft

Duke Ellingtonstraat 2, Delft

015 - 2.143.972

015 - 2.611.925

WEBSITE

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl

Videoregistratie Excelsior 1
datum

wedstrijd

aanv

team dat filmt

aanw

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

Site:

http://www.ckv-excelsior.nl

28-1-2017

Excelsior 1 - Vriendenschaar 1

18:40

Excelsior A3

18:15

Webmaster:

Wesley Toet

Webredactie:

Job van den Berg

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

SOCIAL MEDIA

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

COLOFON

voor het filmen is niet mogelijk.

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
Peter de Block
Martine Graafland
Coverfoto: Jan Smit

Nathan op den Kelder
Marco van der Linden

SUPERVISIE KOPIJ
Bestuur:
Seniorencommissie:
Juniorencommissie:
Jeugdcommissie:
Evenementencommissie:
Activiteitenkalender:
Bardienstrooster:

Leen van den Hooff
Willeke Alberts
Maarten Taffijn
Erik de Koning
Reinier van den Hoek
Bart Hogeweg
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 Korfpraat: secretaris@ckv-excelsior.nl
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