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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. 

 

Redactiepraat 

Deze week sluiten we de eerste helft van het zaaltrainings-

programma af. Onder de bezielende leiding van de eigen trainers/coaches én de 

experttrainers krijgen de jeugdspelers voor de laatste keer in het jaar 2016 hand-

vatten aangereikt om het korfbalspelletje beter te begrijpen en beter uit te voeren, 

zoals gesteld in het Excelsiorprogramma. 

Het Excelsiorprogramma… begin dit seizoen vol bombarie en met de hoogste ver-

wachtingen gelanceerd. Van meet af aan hebben we er allemaal wat van gevonden, 

nu kunnen we terugkijken op de helft van het seizoen 2016/2017 en een tussenba-

lansje opmaken. Op 10 september, de tweede competitiedag veld najaar waarin 

alle jeugdteams (B t/m F) een wedstrijd speelden, was het verenigingsresultaat als 

volgt: 11 wedstrijden: 3 gewonnen, 7 verloren, 1 gelijk. Afgelopen zaterdag be-

haalden we als vereniging dít resultaat: 13 wedstrijden: 10 gewonnen, 2 verloren, 

1 gelijk. 

Dit zijn slechts wat “koude” statistische gegevens, voortkomend uit twee moment-

opnames. Maar als je de context erbij pakt, dan wordt het heul erg warm van bin-

nen. Lees hier en verder over de trots en de vreugde van de trainers/coaches over 

de ontwikkeling van de jeugdteams! Mooi, toch!?  

Komende weken zullen Linda Heemskerk en Juan Zondervan zich wederom buigen 

over het vervolg van het experttrainersschema. Hun boodschap aan de experttrai-

ners die reeds hebben bijgedragen en gevraagd zijn voor het vervolg: Jullie, samen 

met de vaste trainers/coaches, maken absoluut het verschil om Excelsior te laten ex-

celleren! We rekenen op jullie bijdrage, steun én korfbalwijsheid om 11 maart “een 

hele leuke zaterdag te laten worden!”. 

Redactie de Korfpraat 
 

Inpakkers halen mooi bedrag op voor kamp!  

Vorig weekend hebben een aantal le-

den van Excelsior de handen uit de 

mouwen gestoken bij de Hema in 

Delft. Zij hebben Sinterklaas geholpen 

bij het inpakken van de cadeautjes. Een 

mooi moment om onze vereniging on-

der de aandacht te brengen en om een 

leuk extraatje te verdienen voor het Ex-

celsiorkamp. 

Erna Swinkels, Denise Glaser, Wesley 

Timp, Danique Halbe, Zhane Tunderman, Lisanne Halbe, Jill koster, Veerle Müller 

en Daniël Spaan, dank voor jullie inzet! 

In totaal haalde deze groep een fantastisch bedrag op van €93,- wat allemaal ten 

goede komt aan het Pinksterkamp van Excelsior! 

Opgeven voor kamp is nog mogelijk, er is nog een beperkt aantal plaatsen. 

http://ckv-excelsior.nl/kamp
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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 

Laatste competitiewedstrijden 2016 

Aanstaande zaterdag worden de laatste competitiewedstrijden van het jaar 2016 gespeeld. Na zaterdag kan iedereen gaan genieten 

van de feestdagen zonder korfbal. Vanaf 2 januari 2017 gaan wij weer vol voor de korfbal in 2017! Als net zoveel jeugdteams winnen 

als afgelopen zaterdag, dan sluiten wij 2016 zeer positief af! Als wij nu naar de standen kijken, dan hebben alle E- en F-teams nog 

kampioenskansen. De C1 staat zonder puntverlies bovenaan. De B1 kan nog punten gebruiken om niet te degraderen. De overige 

teams kunnen goed meekomen in hun klasse. Dat kan op 11 maart nog een leuke zaterdag worden!!! 
 

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 

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. 
 

Pinguïntraining en peuterpret 

In tegenstelling tot hetgeen eerder is gecommuniceerd is de Brahmslaan a.s. zaterdag wel gehuurd van 11:00-12:00. Er is dus wel 

gewoon pinguïntraining en peuterpret! 
 

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/speel-

sters bestaat én al bekend is dat komende weken een aantal al afgebeld heeft én 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. 

Afgelopen zaterdag speelde de hele C1 ook in ieder B-team. C1, bedankt hiervoor! En alle B-teams wonnen hun wedstrijden! Ook de 

C1 won. 
 

Grote clubactie 

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 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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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. 

 

Afsluiten sporthal Buitenhof 

Als je het laatste team bent dat speelt, dan wordt verwacht dat je de sporthal opgeruimd achter laat. Afgelopen zaterdag was er goed 

opgeruimd, maar het was niet helemaal duidelijk wat er allemaal precies moest gebeuren. Hierbij een opsomming hetgeen er allemaal 

moet gebeuren: 

 Als Excelsior 1 thuis speelt dan staan er reclameborden langs de lijn. In de Korfpraat staat welk team de borden moet opruimen. 

De borden kunnen worden opgeruimd in het hok aan de rechterzijde in het materiaalhok. Het hok heeft een schuifdeur en in dit 

hok staat ook de veegmachine. De borden kunnen tegen de zijwand worden neergezet. 

 In het materiaalhok staan 2 grijze kasten tegen de achterwand. Deze kasten moeten worden afgesloten en op slot worden ge-

draaid met de sleutel die aan de sleutel van de sporthal is bevestigd. 
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 De spelersbanken dienen aan de zijkant tegen de muur te worden geplaatst. 

 Losliggende rommel even deponeren in de prullenbakken. 

 De bediening van het scorebord kun je afgeven bij Willem of Leny in het restaurant. 

 De tafels naast de spelersbanken worden teruggezet in het materiaalhok. De tafels staan tegen stelling aan waarin de korven 

liggen. 

 Al het korfbalmateriaal dat nog in de zaal ligt, moet worden opgeruimd. De korven in de stelling, de palen op de kar met bad-

mintonspullen. 

 De stoelen kun je opstapelen in het materiaalhok. De stoelen staan gelijk rechts tegen de wand. 

 Binnen een halfuur na het einde van de laatste wedstrijd dient de sporthal te worden afgesloten. Dit kan met de blauwe sleutel 

door de toegangsdeur van de sporthal op slot te draaien. Let wel op dat het een codesleutel is. Dit houdt in dat er een vertra-

gingsmoment in zit. Het slot moet de sleutel eerst even herkennen; na herkenning, ongeveer 5 seconden, kun je de sleutel om-

draaien en de deur op slot doen. 

 Degene die de deur afsluit: loop ook even door het sanitair en de kleedkamers. Zie je grote onregelmatigheden meldt dit dan 

d.m.v. een foto aan Willeke. Wij hebben met de gemeente afgesproken dat wij het veegschoon achter laten. Dit houdt in: liggen 

er lege pakjes drinken, shampooflessen of papiertjes op de grond, gooi dit dan even in de prullenbak. 

 Op zaterdag komen er na ons vaak huurders: doe toch de deur op slot. De volgende huurders hebben zelf een sleutel. 

 Het verlengsnoer voor de bediening van het scorebord moet worden opgeruimd in de grijze kast. Het verlengsnoer is van Excel-

sior. 

 De microfoon dient ook te worden opgeruimd in de grijze kast. 
 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  18 6 

Wedstrijden 

Uitslagen 

10 december 2016 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

R3R 16743 Excelsior 3 - Avanti 4 13 12 

R5H 5219 Excelsior 4 - DES 6 11 9 

A1F 19112 Excelsior A1 - Avanti A1 13 19 

B1F 20309 Excelsior B1 - IJsselvogels B1 10 9 

B5E 6343 Excelsior B3 - Tempo B4 9 4 

C5B 7359 Excelsior C1 - KZ Danaïden C3 12 3 

D3E 8415 Excelsior D1 - Avanti D6 6 2 

E3E 9537 Excelsior E3 - Weidevogels E5 8 3 

F1D 10063 Excelsior F1 - Valto F1 9 20 

F2E 10261 Excelsior F2 - Valto F2 7 6 

F3G 11189 Excelsior F3 - KVS/Maritiem F4 11 3 

F3H 11292 Excelsior F4 - ALO F3 10 2 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

1E 12293 IJsselvogels 1 - Excelsior 1 17 17 

R1E 15045 IJsselvogels 2 - Excelsior 2 18 24 

R5G 4470 Avanti 7 - Excelsior 5 14 14 

A2L 19085 Weidevogels A2 - Excelsior A2 10 6 

A4A 5891 Valto A2 - Excelsior A3 niet gespeeld 

B5B 6329 ONDO B3 - Excelsior B2 2 8 

D2E 8569 GKV D1 - Excelsior D2 7 6 

E2C 9226 ONDO E3 - Excelsior E1 8 9 

E3H 9800 HKV/Ons Eibernest E2 - Excelsior E2 2 2 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 en 2 in Moordrecht tegen IJsselvogels 1 en 2. 

Heel prettig voor de eerste selectie was dat Elke en Omar na een lange blessureperiode 

weer in Excelsior 2 konden spelen. 

Excelsior 2 deed hele goede zaken want het won afgetekend met 18-24 van IJsselvogels 2, 

en heeft daarmee zelfs – samen met Swift 2 – al een klein gaatje geslagen met de overige 

teams. Aanstaande zaterdag gaat de wedstrijd tussen beide ploegen dus om de kopposi-

tie. 

Excelsior 1 had het lastiger tegen het wilde spel van IJsselvogels, maar een paar minuten 

voor tijd stond het wel op een voorsprong van 2 punten. Helaas wist de thuisploeg in die 

korte tijd nog 2 maal te scoren en Excelsior bewaarde onvoldoende rust om lang de bal in de ploeg te houden. Daardoor eindigde 

de wedstrijd in een 17-17 gelijkspel. 

In de Buitenhof speelde Excelsior 4 tegen DES 4. Het 4e wordt vanaf deze week aangevuld wordt door de dames Nicole en Christi-

ane en heeft daarmee flink wat routine in huis gehaald. Het 4e was veel beter dan DES, maar wist dat niet helemaal in doelpunten 

uit te drukken (o.a. 4 gemiste strafworpen). Wel werd een degelijke 11-9 overwinning gescoord. 

 

 

 

 

 

 

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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Als laatste van de dag speelde Excelsior 3 tegen Avanti 4, de medekoploper. Het werd geen super-

goede wedstrijd van het 3e maar met 13-12 eindstand werden belangrijke winstpunten gepakt. Het 3e 

gaat nu alleen aan kop. 

Excelsior 5 speelde in Emerald tegen Avanti 7. Gelukkig was het programma daar uitgelopen, want door diverse oorzaken hadden 

meerdere spelers oponthoud en zouden anders te laat gekomen zijn. In de wedstrijd had Avanti steeds een kleine voorsprong, 

maar het 5e gaf de strijd niet op en wist in de laatste minuten de 14-11 achterstand nog om te zetten naar een 14-14 gelijkspel. 

Excelsior 6 was vrij. 

Aanstaande zaterdag de laatste zaalwedstrijden van 2016. Excelsior 1 en 2 spelen thuis tegen de koplopers uit hun beide klassen: 

Swift 1 en 2 uit Middelburg. Dat kunnen leuke wedstrijden worden. 

Na komende zaterdag is het kerstvakantie voor de korfbalcompetitie; er wordt niet gespeeld op 24 en 31 december. Er zijn 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 een volledig wedstrijdprogramma op de planning. 
 

Junioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 
 

Jeugd 

Appgroepen 

Onderstaande teksten zijn ontleend aan de groepsapp voor trainers: 

Van Elvira: F3 11-3 gewonnen! Was niet een heel goede wedstrijd; wij waren de eerste helft nog niet wakker maar in de tweede helft 

ging het stukken beter! Ook 5 tegen 4 ging goed. 

Van Anouk: E2 speelt gelijk met 2-2. Spannende wedstrijd met veel kansen en helaas werden nog 2 doelpunten afgekeurd voor 

verdedigd. Verder hebben wij de hele wedstrijd met 2-1 achter gestaan maar in de laatste minuut werd het toch 2-2! Spannenede en 

leuke wedstrijd! 

Van Jazz: E3 heeft gewonnen met 8-3! Was een prima wedstrijd, verdedigend zaten wij er goed bij en in de aanval hebben wij goede 

schoten genomen! Strafworpen waren 5-2 dus de E3 was helemaal happy! Top!! 

Van Fleur: De F4 heeft de smaak te pakken en heeft deze keer gewonnen met 10-2. Een leuke wedstrijd waarin iedereen heeft mee 

gescoord en waar goed werd overgespeeld! 

Van Lisette: E1 gewonnen met 8-9. Geen goede wedstrijd maar door hard te werken met zijn allen toch de punten binnengehaald! 

Van Maarten: F1 verliest met 20-9 van een sterk Valto. Valto was feller. 

Van Daan: F2 heeft met 7-6 gewonnen van koploper Valto! Het was een leuke en vooral op het einde een spannende wedstrijd. 

Van Mario: B3 met 9-4 gewonnen. De coaches hebben een goede wedstrijd gezien met een aantal mooie schoten van afstand. Het 

gaat met de B3 met de week beter! 

Van Sander: D1 heeft 6-2 gewonnen! Goede wedstrijd met leuk korfbal! 

Van Nynke: De B2 heeft 2-8 gewonnen! Hele leuke wedstrijd waarin veel afwisseling was in het spel. Iedereen had kansen en speelden 

super en ook de invallers super gedaan! 
 

ONDO E3 - Excelsior E1 

De uitwedstrijd tegen de gedeeld nummer 3 ONDO beloofde een mooie wedstrijd te worden. Na de overtuigende winst in het 

voorgaande weekend wilden we de lijn doorzetten. Daarvoor moest naar Hoek van Holland afgereisd worden om tegen ’s Gravezande 
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te spelen in een hal van de gemeente Rotterdam. Verwarrend genoeg en daarbovenop had het West-

land weer wat wegafsluitingen geregeld. Die schrokken ons niet af, dus ruim op tijd waren de meiden en 

de meegereisde fans in de zaal.  

Excelsior begon gelijk scherp. Zoë maakte met een doorloop “uit het boekje” de 0-1. ONDO liet het 

daar niet bij zitten en maakte met 3 jongens in de basis direct daarop gelijk. Lianne zette ons op 

voorsprong, maar weer liet de gelijkmaker niet lang op zich wachten. Na een kleine 3 minuten stond 

de 2-2 op het scorebord en werd de term flipperkorfbal op de wedstrijd geplakt. 

Tot de 1e rust was er nog veel te genieten. Zo scoorde Romy, maar werd deze om duistere reden 

afgekeurd en gooide Fenna de bal van onder door de korf. Daar kwamen we goed weg: de scheids 

twijfelde er nog even aan -1 maar liet toch doorspelen. Na de rust was het veld groter gemaakt en 

dat zorgde ervoor dat het spel over de flanken beter tot zijn recht kwam. ONDO wist daar beter mee 

omgaan: 3-2. Lianne maakte binnen de minuut gelijk, waarna eerst ONDO en daarna Lianne weer 

scoorden: 4-4. Om uit het flipperpatroon te komen scoorde Lianne de 4-5 en gingen we rusten.  

Het derde kwart speelde Excelsior veel beter dan ONDO. Maar de kansen werden niet verzilverd. Fara 

was met een paar mooie afstandsschoten dichtbij, maar de bal wilde er niet in. Totdat Romy aan het 

einde van het kwart de verlossende 4-6 en 4-7 erin gooide.  

Toen Fenna in het laatste kwart de 4-8 erin gooide, dachten we de winst te pakken te hebben. Maar 

ONDO was niet uit het veld (de zaal) geslagen en scoorde 5-8. Vervolgens maakte ONDO ook de 6-

,de 7- en zelfs de 8-8. Enige hulp van de onpartijdige scheids was daarbij wel nodig. Tijdens de wed-

strijd was al opgevallen dat we een scheidsrechter hadden die de regels van meerdere sporten goed 

kende en daarmee de wedstrijd spannender wist te maken. Soms werden de korfbalregels gevolgd, 

soms mocht net als bij handbal verdedigd geschoten worden en soms mocht de reglementaire 

schouderduw van het voetbal toegepast worden. Soms hadden we de zwarte en soms de grijze lijn. 

Daardoor werd het superspannend en leek ONDO zelfs te kunnen winnen… 

De spanning nam toe op de bank, maar de meiden bleven fel doorspelen. Dat leverde de verdiende voorsprong op: Lianne scoorde 

1 minuut voor tijd: 8-9. Vervolgens werd het nagelbijten. De blessuretijd leek niet op te houden. Maar na ruim 3 minuten klonk toch 

het bevrijdende fluitsignaal: gewonnen en dik verdiend! 
 

HKV-Ons Eibernest E2 - Excelsior E2 

Met een voltallig team werd er afgereisd naar Den Haag. Direct vanaf het begin waren beide teams goed aan elkaar gewaagd. HKV 

Ons Eibernest (hierna HKV genoemd) begon echter op hoog tempo en de spelers van Excelsior werden hierdoor nog enigszins 

verrast. Men hield lang stand maar een korte verzwakking in de verdediging zorgde ervoor dat HKV de stand na enkele minuten op 

1-0 bracht. Maar Excelsior maakte het ze niet makkelijk. Alle spelers van Excelsior wisten zich zo nu en dan vrij te spelen en tot 

schieten te komen. Alleen wilde de bal er dan maar niet in. Een speelster van HKV wist plots wel een mooi afstandsschot te plaatsen 

en schoot deze er ook nog eens feilloos in. Echt een mooi doelpunt waar weinig tegen in te brengen was, 2-0 helaas. Kilian wilde 

door een snelle rebound nog de stand op 2-1 brengen, maar het schot ging er helaas niet in. Al met al was Excelsior steeds vaker 

aan zet in het spel. Er werd een hele serie van doorlopen ingang gezet, maar men wist ze dan niet af te ronden met een doelpunt. 

Sofie wist op een gegeven moment wel de bal in de korf te krijgen, maar helaas deze was verdedigd, wel heel goed gezien en 

geprobeerd. Hennieke probeerde het even later, maar ook die ging mis. HKV was goed in verdedigen en liet Excelsior heel weinig 

ruimte om te scoren. Pjotr en Kilian probeerden nog te scoren, maar helaas, ook die wilden er maar niet in. Zo keek men tegen een 

2-0 achterstand aan in de rust. Maar de coaches gaven enkele goede aanwijzingen en na de rust kwam er een goed gemotiveerd 

team in het veld. Duidelijk was dat men nog wel kansen zag en dus niet het hoofd liet hangen. Nee, sterker nog, het leek erop of 

Excelsior vol door bleef gaan en dat er bij HKV net wat minder energie aanwezig was. Maar ergens was er toch heel veel druk om te 

scoren, zo erg dat alle 3 dames in de tweede helft een keer vol overtuiging een schotpoging op de eigen paal deed. Gelukkig gingen 

deze schotpogingen er alle 3 niet in! Volgende keer de korven maar van een unieke kleur voorzien om dit te voorkomen. Maar naast 
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de schotpoging op de verkeerde paal wist Marlou ook de juiste paal te vinden en werd de stand op 2-

1 gebracht. Superdoelpunt en de eerste score in een wedstrijd van Marlou, proficiat. HKV voelde de druk 

vanuit Excelsior langzaamaan steeds meer toenemen. Jayden, die voor de tweede keer meespeelde, kwam er 

na de rust in en wist door snelle bewegingen vaak de bal te onderscheppen. Er werd in het algemeen goed gekeken naar wie men 

de bal kon toespelen. Alleen bij Pjotr was de tegenstander echter vaak zo snel, dat hij de bal eruit haalde. Maar ondanks een stevige 

tegenstand wist Pjotr af en toe toch tot schieten te komen. Een schotpoging ging in de korf, maar was volgens de scheidsrechter 

verdedigd, en die heeft altijd gelijk. Dus helaas Pjotr, hij telt niet, al stond volgens jou de jongen achter jou en niet tussen jou en de 

korf. Maar net als Marlou schoot Sofie dus ook een keer op de verkeerde paal en zette ze dit even later recht door raak te schieten 

op de juiste paal. Yes 2-2, gelijkspel we kunnen nog winnen. Maar ja, de speeltijd was bijna voorbij. Beide teams gingen er dan ook 

nog vol voor. Hennieke, Pjotr en Kilian probeerden het nog, maar misten helaas. Zo klonk bij een 2-2 gelijkspel het eindfluitsignaal. 

Een mooie wedstrijd met zeker mooie kansen voor Excelsior, maar ook nog wat trainingspuntjes om ervoor te zorgen dat men zich 

de volgende wedstrijd beter vrij speelt. De strafworpen werden overigens nog met 2-4 gewonnen. Een verdiend gelijkspel en eerlijk 

is eerlijk: als ouder vind je dan natuurlijk dat ze ook hadden moeten winnen, want iedereen heeft super gespeeld. Moe en tevreden 

werd dan ook aan de terugreis naar Delft begonnen. 
 

Excelsior E3 - Weidevogels E5 

Onze E3 begint met Anne, Josyne, Justin en Sten. Britt is helaas al langere 

tijd uitgeschakeld en wordt pas na de kerst terugverwacht, maar is uiter-

aard wel bij de wedstrijd aanwezig om haar team aan te moedigen en ze 

houdt de eerste helft samen met Lizzy de stand bij. Excelsior begint goed 

aan de wedstrijd en de spelers weten elkaar goed te vinden. Er wordt steeds 

voor kortere afstanden overgegooid en zodoende weet Justin uiteindelijk 

een mooie 1-0 te scoren. Na de spelhervatting weet Weidevogels snel de 

gelijkmaker van een behoorlijke afstand te scoren, 1-1. Sten weet diverse 

malen goed tussen de tegenstander te komen en daarmee de bal te on-

derscheppen, ook Josyne is bijzonder fel en zorgt voor veel balbezit. De 

coaches zijn behoorlijk luidruchtig: haal hem eruit! Kom op! Josyne onder-

schept de bal en speelt hem naar Justin, die gooit op zijn beurt weer terug 

naar Josyne, maar helaas Weidevogels onderschept de bal. De aanval van Weidevogels wordt goed verdedigd door Anne, maar in 

de daaruit voortvloeiende aanval missen Josyne en Anne een mooie kans, Sten vangt af en wanneer Justin de bal krijgt gaat hij klaar 

staan voor de doorloop, daar komt Anne, helaas mis, Justin waagt nog een schot, helaas verdedigd. 

Het tweede kwart begint met een aanval van Excelsior, de bal komt via Sten bij Anne terecht, klaar voor een doorloop van Josyne, 

goede kans, ja raak, 2-1. Dit team raakt steeds beter op elkaar ingespeeld en weten elkaar steeds beter te vinden, ga zo door. 

Dan is er na een gemiste doorloop van Josyne direct een kans voor Valto en daar is de 2-2. 

Sten neemt de bal na de spelhervatting, gooit hard naar Justin, via Anne komt de bal weer bij Justin en daar is de 3-2, prachtig schot. 

Sten zijn heer is wel heel snel en daardoor krijgt hij een kans te schieten die Sten niet kan verdedigen, maar wel een mooie afvang 

van Sten die ervoor zorgt dat Justin via een mooie doorloop een kans krijgt, maar niet benut. Na gemiste kansen van Josyne en Justin 

gaat Weidevogels weer in de aanval. Gelukkig is daar Sten weer voor een prima afvang, balbezit weer voor Excelsior, Josyne speelt 

de bal over naar Anne, terug naar Josyne en door naar Justin. Fout van Weidevogels, die bestraft wordt door een heel goed fluitende 

scheidsrechter (Maarten, bedankt voor het invallen) met een strafworp, die Justin er zuiver inschiet, 4-2 is de ruststand.  

Na rust is het Weidevogels die direct de aanval beloond ziet met de 4-3. 

Na een goede aanval van Excelsior is het Weidevogels die onderschept, maar daar is Lizzy, erin gekomen voor Justin, die ook een 

strafworp krijgt en deze er zeer zuiver inschiet, 5-3. 
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Dan een mooie actie, na een afvang van Josyne komt de bal via Anne, Lizzy, Josyne weer bij Anne 

terecht. Dan een mooie worp naar Josyne voor een mooi schot, helaas mis, maar Lizzy vangt en schiet 

raak, 6-3. 

Excelsior blijft supergoed verdedigen wat zijn vruchten afwerpt, meer balbezit en goede schietkansen. De heer van Sten blijft vol 

energie de wedstrijd voor Weidevogels bepalen, maar oh wat zit Sten er bovenop waar hij kan. De coaching van Renzo en Jazz blijft 

het laatste kwart luid hoorbaar op de tribune: blijf erbij! Ertussen! Komt ie! Concentratie! Volgen! Heel goed! Keurig! Dat zijn zo de 

termen die de revue passeren, en oh wat doet Excelsior het toch goed, en ze blijven volhouden wat uiteindelijk resulteert in de 7-3 

door Sten (hard werken wordt beloond) en de 8-3 door Josyne. 

Wederom complimenten voor onze E3, je ziet ze iedere week vooruitgaan en natuurlijk zeker dankzij de goede coaches Jazz en 

Renzo. Volgende week zelfde tijd zelfde plaats tegen Dijkvogels E1, wij zijn er weer bij en kijken ernaar uit. 
 

Excelsior F1 - Valto F1 

Halftien kunnen we gelukkig op tijd de zaal in, lichten aan, korf gereedzetten en het opwarmen kan beginnen. Helaas zijn we niet 

compleet, Mees is ziek thuis gebleven. De opwarming van beide teams laat al zien dat Excelsior qua lengte iets in het nadeel is ten 

opzichte van Valto. De langste dame van Excelsior is een kop kleiner dan de heren van Valto, maar ja dat hoeft natuurlijk niet bepalend 

te zijn voor de wedstrijd.  

Oké, de scheidsrechter is ook gearriveerd en om tien uur kan de wedstrijd 

beginnen. De eerste aanval is voor Valto die zeer sterk van start gaat en 

direct de 0-1 scoort. Wanneer Excelsior balbezit heeft, weet Valto de bal 

direct weer te onderscheppen, maar Elize vangt de bal na de aanval van 

Valto goed af en via Stefan en Emme mist Elize zelf het eerste schot voor 

Excelsior. Nadat beide dames diverse keren mooie kansen hebben, is het 

Stefan die de 1-1 weet te scoren. De aanval daarna van Valto wordt goed 

onderschept door Tijn, maar zowel Elize als Emme zijn niet scherp genoeg 

in hun schotpogingen. Valto daarentegen heeft niet veel kansen nodig en 

weet dan ook snel de 1-2 te scoren. Oef, wat is Valto goed zeg, voordat we 

het weten staan we 1-5 achter. Maar ja, dat was vorige week ook het begin 

van een wedstrijd die we uiteindelijk toch wisten binnen te halen, dus er was nog goede hoop bij de trouwe supporters. Het tweede 

kwart krijgt Elize een lange heer tegenover zich die laat zien wat hij waard is, pfff hij staat erg ver van de korf, maar weet hem bijzonder 

mooi raak te schieten, 1-6. Applaus klinkt van de tribune, ook van de Excelsior-aanhang. 

Na een prima afvang van Tijn na een gemist schot van Valto komt de bal via goed overspelen van alle spelers terecht bij Stefan die 

de 2-6 weet te scoren. 

Maarten coacht: blijf bij het meisje met die lange sokken, en jij bij het meisje met die haarband, ja de verdediging liet soms wat te 

wensen over en Valto scoort dan ook de 2-7. Toch geven we niet op en via Elize scoort Emme de 3-7. Gedurende de wedstrijd worden 

Emme en Elize wat feller waardoor er wat meer kansen komen, maar helaas komt niemand tot scoren, Valto echter wel en zo staat 

het ineens al 3-12 met rust. 

Mmmm, is dit nog in te halen, wordt er op de tribune gedacht, Valto is wel heel erg goed. Na een peptalk van Maarten en Isa 

beginnen we aan het derde kwart en ach, het voordeel van de achterstand is dat iedereen lekker kan spelen. Nadat Emme een 

prachtige kans mist, weet Valto direct weer te scoren 3-14. Er wordt door Excelsior natuurlijk niet slecht gespeeld en ze komen 

regelmatig via goed samenspel tot schieten, maar ze mogen er niet ingaan, Valto staat ontzettend goed te verdedigen en nu zien 

we toch ook wel dat de lengte echt in het voordeel is van Valto. Hoe handig is het die lange armen om te onderscheppen en ballen 

uit de lucht te halen. Gelukkig weet Elize toch nog de 4-14 te scoren. Dan komt de bal terecht bij Milou, zij gooit strak over naar 

Stefan, dan gaat de bal richting Elize en naar Emme, maar daar is die lange heer van Valto die de bal wederom onderschept, maar 

ook de aanval van Valto wordt onderbroken door een mooie onderschepping van Tijn, bal via Elize naar Emme en ja hoor, daar is de 

5-14. Maar ja daar is Valto weer met de 5-15, maar ook Excelsior blijft aanvallen via een mooie worp van Milou via Stefan naar Emme, 
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maar nadat zij mist, weet Elize de 6-15 te scoren. Nadat er voor beide teams nog een aantal kansen 

zijn beginnen we het vierde kwart met een achterstand van negen punten, halen we dat nog in? 

Na het fluitsignaal van het begin van het vierde kwart schiet die ene lange heer weer een prachtig schot, 6-

16. Direct na de score weet Emme na een mooi strakke worp van Elize de 7-16 te scoren. Tot drie keer toe weet Valto weer te scoren 

en daarmee komt de stand op 7-19. In de laatste minuten weet Valto nog 1 keer te scoren en Excelsior nog twee keer via Emme, 

waarmee de eindstand op 9-20 komt. Nogmaals de complimenten voor onze F1, ze hebben goed weerstand geboden, maar een 

supergoed spelend Valto was net een maatje te groot. 
 

Excelsior F3 - KVS Maritiem F4 

Vol zelfvertrouwen gaan de dames en heren naar de thuiswedstrijd tegen KVS Maritiem, want er werd al twee keer van deze tegen-

stander gewonnen. Jurjen begint als wissel en zo begint de wedstrijd met Kelly, Lise, Justin en Daniel. Het begint goed, want met de 

eerste aanval wordt door Lise direct de score geopend. Nadat KVS de bal weer in het spel brengt weet Justin hem al snel te onder-

scheppen. Daniel weet hem echter niet in de korf te gooien en het spel verplaatst zich naar een hoek van het veld. Na lange tijd komt 

KVS eruit en begint aan een mooie aanval, maar gelukkig schiet KVS mis. Onze F3 begint vandaag dromerig aan de wedstrijd, waar-

door KVS lange tijd balbezit heeft en diverse schotpogingen kan doen. Na een onderschepping van Daniel, komt er echter een leuke 

aanval en Lise weet zowaar de 2-0 te scoren. KVS gaat echter direct in de tegenaanval en scoort 2-1, onder luid gejuich van de ouders 

uit Scheveningen. Het lijkt erop dat de F3 wakker wordt en ze stormen naar voren, maar naar een aantal gemiste schoten neemt KVS 

weer over. Het schakelen naar verdedigen is vandaag lastig en KVS kan een aantal keer schieten. Ze raken de korf een paar keer, 

maar weten niet te scoren. Zo wordt de eerste pauze bereikt met een minimale voorsprong.  

Na de eerste pauze gaat Daniel naar de kant en begint Jurjen ook aan de wedstrijd. Even lijkt het alsof F3 echt wakker is geworden, 

want er wordt direct druk gezet om de korf van KVS, maar helaas wordt er niet gescoord. Zowel Lise, Jurjen als Justin schieten een 

aantal keer, maar zien de bal steeds via de rand van de korf er weer uitkomen. KVS komt echter steeds beter in de wedstrijd en krijgt 

ook enkele kansen, waar uiteindelijk zelfs ook de 2-2 uit ontstaat. De F3 staat nu echt onder druk en hoewel ze er af en toe uitkomen, 

weten ze geen punten te scoren. Het tellen van het aantal schoten hebben we inmiddels al lang opgegeven. Het lijkt of er ‘einde-

jaarsmoeheid’ in het team zit… Net voor tijd weet KVS de bal nog een keer te onderscheppen. De aanval wordt in eerste instantie 

door Lise verdedigd door de bal met het hoofd weg te koppen, maar al snel neemt KVS weer over en beginnen ze nog een aanval. 

In de allerlaatste seconde voor de rust schiet KVS op de korf...via de rand rolt de bal er net niet in.  

Zo is het halverwege de wedstrijd 2-2. Op de tribune heerst een goede sfeer en… 

In de pauze is er door Elvira een goede en pittige peptalk gehouden. Dat werpt direct na de rust zijn vruchten af. Het team staat 

duidelijk een stuk scherper op het veld. Hoewel KVS mag beginnen, is de eerste aanval direct voor onze F3 en Daniel (in het veld 

gekomen voor Justin) scoort de 3-2! Ook de volgende aanval van KVS wordt mooi onderschept, maar na drie missers, komt KVS er 

weer uit. Nog voordat KVS op de korf kan gooien, wordt de bal door Daniel onderschept en met een snelle aanval weet Jurjen de 4-

2 te scoren. Kort daarop maakt ook Kelly een mooie onderschepping, waardoor Daniel ook de 5-2 kan scoren. Zijn ze nu dan echt 

wakker geworden? Dat zal wel moeten, want KVS mag de superspeler inzetten. Hoewel deze eerst even zoek was, kwam ze snel in 

het veld. Onze F3 gaat echter goed door en blijft nu fel spelen en Jurjen kan de bal onderscheppen. Met een snelle worp via Lise, 

komt de bal bij Daniel die van ver de 6-2 scoort. Met de superspeler erbij weet KVS direct daarop 6-3 te maken, maar Excelsior gaat 

goed door en direct de aanval daarop weet Daniel weer met een afstandsschot een punt te maken: 7-3. KVS valt nu wel weer meer 

aan met behulp van de vijfde speler, maar er wordt door Excelsior goed verdedigd. Net voor tijd onderschept Jurjen de bal nog een 

keer en gooit deze snel naar Daniel. Van heel ver gooit hij net mis, maar Lise is er snel bij en scoort in de laatste seconde de 8-3.  

Met een leuke voorsprong wordt aan het laatste kwart begonnen. Justin is weer in het veld gekomen voor Lise. De eerste aanval is 

voor KVS, maar na een paar gemiste schoten, krijgt Jurjen de bal. Via Justin wordt heel snel Daniel gevonden die er 9-3 van maakt. 

Daarna is het een tijd lang dat Excelsior goed aan het overspelen is, maar echte kansen komen er niet. Als KVS de bal dan eindelijk 

te pakken heeft, beginnen ze aan een snelle aanval. Daniel weet de bal echter goed te onderscheppen en via Justin en Jurjen komt 

de bal terug bij Daniel die ook de 10-3 scoort. KVS probeert daarna nog een aanval op te zetten, maar Kelly weet de bal goed te 

onderscheppen. Zo komt de bal net voor tijd bij Justin die de eindstand op 11-3 brengt.  
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Opstellingen 

zaterdag 17 december 

team opstelling reserve 

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

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

 

2 heren A1 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate  

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

dame A1 

heer A1 

4 
Cynthia, Danique, Marloes, Christiane, Roxanne 

Koen, Sander de H., Sander v. V., heer S5 

 

heer S5 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Rachelle 

Erik, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

Linda (A3) 

Sander v. Vliet 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska?, Eline, Loes 

Erik de K., Micke, Robert, Robin 

 

? 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Jop, Maarten, Mart, Pim 

 

A2 
Isabella, Lonneke, Maaike, Noa 

Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley 

Daniëlle (B1) 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Myrthe, Isa? 

Arjen, Sydney, Timon, Wouter. GEBLESSEERD: Dirk 

Dieuwke (B2), Liekke (B2) 

Mark (B2) 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía  

Mark, INVALLEN: Thom, Paul, Joshua (allen C1), AFWEZIG: Nico, Rick 

Aniek (C1) 

B3 
Chimène, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

Eva (C1) 

Joran (C1) 

C1 vrij  

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

Cas, Nathan, Wouter 

 

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

David, Martin, Thijs, Abel 

 

 

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

E2 vrij  

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 vrij  

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

F4 
Emma, Superspeler uit F2 

Demian, Björn, 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 17 december 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

1E 13296 Excelsior 1 - Swift 1 16:15 17:45 Frank P. Fuchs 10:30-13:30 Thijs Arkesteijn tel.nr. in e-mailuitg. 

R1E 16818 Excelsior 2 - Swift 2 15:30 16:30 Maarten M. Wijkstra 13:30-15:30 Jesse Ekelmans 

R5G 4657 Excelsior 5 - ONDO 5 13:00 14:00 Willeke Micke Vrolijk 15:30-17:30 Rachelle Janssen 

A2L 19182 Excelsior A2 - Avanti A2 14:30 15:15 Denise J. Moret 17:30-19:30 Lynn Heemskerk 

B5B 10940 Excelsior B2 - SEV B1 12:15 13:00 Marieke, Nynke Jasper Veerman   

D2E 7993 Excelsior D2 - ONDO D2 11:15 12:00 Barry, Simon Ryan Heemskerk   

E2C 9028 Excelsior E1 - KVS/Maritiem E3 10:30 11:00 Lisette, Merit Lonneke van Halem   

E3E 9693 Excelsior E3 - Dijkvogels E1 10:30 11:00 Jazz? Noa Jorritsma   

F3H 11276 Excelsior F4 - TOP/Quoratio F5 10:30 11:00 Fleur Maaike Westerman   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R3R 16929 Valto 3 - Excelsior 3 15:00 16:25 Ben, Ronald Vreeloohal, De Lier Simon, Ronald, Renate 

R5H 5220 De Meervogels 5 - Excelsior 4 19:30 20:50 Wouter Sporthal De Veur, Zoetermeer Wouter, Marloes, Christiane 

R5E 8645 DKV 2 - Excelsior 6 16:15 18:10 Rob Sporthal Zeewijk, IJmuiden zelf regelen 

A1F 19196 Maassluis A1 - Excelsior A1 11:30 13:00 Luuk, Nikki Sporthal Holy, Vlaardingen Dominique, Gina, Maarten 

B1F 20353 Nieuwerkerk B1 - Excelsior B1 9:30 11:00 Wouter Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk aan den IJssel regelen contactouders 

B5E 6349 Avanti B6 - Excelsior B3 aw 15:45 16:15 coaches zelf vervanging regelen Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

D3E 7955 Valto D4 - Excelsior D1 13:15 14:15 Sander, Wouter Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

F1D 10066 Achilles F2 - Excelsior F1 9:00 10:00 Maarten Sporthal Ockenburgh, Den Haag regelen contactouders; oranje inschietshirts! 

F3G 11186 ODO F3 - Excelsior F3 9:30 10:30 Elvira Sporthal De Hofstede, Maasland regelen contactouders 

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

 Excelsior B2 reclameborden opzetten 

 Excelsior 2 reclameborden opruimen 

 Team van de week: E1/E2/E3; aanw: 17:15, wedstrijd: 17:45 

 Filmen Excelsior 1: A2; aanw: 17:15, wedstrijd: 17:45 

 Training pinguïns: zaterdag 11:00, Brahmslaan, trainers worden geregeld door Nicole 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 17-12-2016 21339 C2E DES C1 - IJsselvogels C2  14:00 Inkoop Jos van Velzen De Hoornbloem, Den Hoorn 

za. 17-12-2016 19182 A2L Excelsior A2 - Avanti A2 15:15 KNKV Wouter le Comte De Buitenhof, Delft 

za. 17-12-2016 13284 3J Olympia 1 - Thor 1 17:30 KNKV Jos van Velzen Olympia, Spijkenisse  

za. 17-12-2016 13344 3I NIO 1 - Gemini 1 19:30 KNKV Wouter le Comte Wilgenring, Rotterdam Schiebroek 

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 4 2E KWART ZAAL 

  dag/tijd locatie week 12/12-15/12 

B1 di 19:30-20:30 Kerkpolder Frank Damshuizer 

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

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

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

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

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 Ryan Heemskerk 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) 

maandag 12 december Bertjan & Lisanne 

maandag 19 december Linda 

maandag 26 december geen training! 

maandag 2 januari vrije training 
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Trainingen 

Pinguïntraining en peuterpet 

aanvangstijd training: 11:00u 

datum locatie trainers 

zaterdag 17 december Brahmslaan wordt geregeld door Nicole 

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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Kalenders en roosters  

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  

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  

   

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, Gerrie, Desiree, Hans, Martijn 

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  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

13 januari 2017 Nieuwjaarsfeest aspiranten en pupillen 

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 aanv team dat filmt aanw 

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 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 

voor het filmen is niet mogelijk. 
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