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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 

Als een kaarsje niet branden wil, laten we het dan daarbij? 

Of proberen we het kaarsje te motiveren om tóch te gaan branden? Proberen we 

het kaarsje ervan te overtuigen dat licht geven zo veel mooier is dan donker te 

blijven? 

Aan alle trainers/coaches van Excelsior, dit jaar is het kerstverhaal aan jullie opge-

dragen. Omdat jullie week in, week uit, onze prachtige kaarsjes laten schitteren! 

Nu we de laatste dagen aan het aftellen zijn, is het tijd voor de Korfpraat om af-

scheid te nemen van 2016. De komende 2 weekenden verruilt de redactie het toet-

senbord in voor al het moois en lekkers dat de decemberfeestdagen te bieden 

heeft. In de week van 2 januari, waarschijnlijk op woensdag 4 januari, verschijnt de 

eerstvolgende Korfpraat. In deze Korfpraat worden de opstellingen en het pro-

gramma voor zaterdag 7 januari, zoals verderop in deze Korfpraat vermeld, geac-

tualiseerd. 

De redactie wenst elke Excelsioriaan hele fijne feestdagen en een ongelooflijk 2017! 

En heel veel kaarsjes die willen en blijven branden. 

Tot volgend jaar! 

x Redactie de Korfpraat 
 

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2017 

Op vrijdagavond 6 januari 2017 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar 

hadden we een zeer gezellige receptie met een hoop mensen. Komen jullie dit jaar 

allemaal weer om te proosten op een mooi, gezond en sportief nieuw jaar? Tevens 

zullen er weer een aantal mensen in het zonnetje gezet worden, omdat zij al heel 

lang lid zijn bij Excelsior. 

De nieuwjaarsreceptie is van 19.00 tot 21.00 uur in ons clubhuis op sportpark 

Biesland. 
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Kerstpraat 

Het kaarsje dat niet branden wil  

Traditiegetrouw plaatst de redactie op eigen initiatief in de laatste Korfpraat van het jaar een kerstverhaal. 

Verhalen over hoop, vrede, liefde, saamhorigheid en allerhande mooie eigenschappen waarin wij… mensen, maar bovenal Excelsioria-

nen… in (kunnen, willen, moeten!) schitteren. Fijne Kerst, de redactie. 

Het is bijna kerstavond. Loes en Koen mogen vanavond lekker lang opblijven, straks gaan ze samen met hun moeder naar het kin-

derkerstfeest. 

“In de kerk staat een kerstboom met echte kaarsjes”, weet moeder te vertellen. 

“Wauw, wat gaaf!”, denkt Loes. Dat had ze nog nooit gezien, thuis branden er altijd elektrische lichtjes in de kerstboom. En Loes is 

gek op alles wat maar branden wil. Thuis verzamelt ze alle kaarsjes die ze kan vinden, ze zet ze allemaal dicht tegen elkaar aan en 

steekt ze aan. Dat vindt ze mooi. Als ze dan haar ogen een beetje dichtknijpt en naar de vlammetjes staart, lijken het net glinsterende 

sterretjes. 

Loes en Koen popelen om naar de kerk te gaan. Voor de boom, voor de kaarsjes, maar ook omdat al hun vrienden daar ook zullen 

zijn. Vol verwachting lopen ze met moeder naar de kerk en bewonderen onderweg alle mooie kerstversieringen die ze tegenkomen. 

“Zou het een megagrote boom zijn?”, vraagt Koen opgewonden aan Loes. “Ik hoop het”, zegt Loes, “met misschien wel duizend 

kaarsjes!”. 

In de kerk is het een drukte van belang. Kinderen, ouders, grootouders, zoveel mensen en iedereen is opgewonden. Loes en Koen 

zijn zwaar onder de indruk van de boom die midden in de kerk staat, zo groot en met zoveel kaarsjes op de takken. Loes, Koen en 

moeder gaan snel zitten, wachtend op het grote moment. Eindelijk is iedereen binnen en worden de grote eikenhouten kerkdeuren 

gesloten. Met een klein beetje hulpverlichting is het net niet pikkedonker in de kerk, maar toch wel heel erg donker. 

Een groepje misdienaars schaart zich om de boom en begint lucifers af te strijken om de kaarsjes te laten branden. Een voor een 

worden de kaarsjes aangestoken en de donkere kerk wordt steeds meer verlicht. De geur van de dennennaalden vermengd met de 

geur van de kaarsjes is heerlijk! 

Als alle kaarsjes branden, kijkt Loes in vervoering naar de boom. Een prachtig gezicht en 

als ze haar ogen een beetje dichtknijpt… één grote sterrenhemel. Maar dan valt haar oog 

op een donker plekje in de boom: een kaarsje dat niet brandt. Loes staat op en loopt naar 

een van de misdienaren en vraagt of zij dat laatste kaarsje mag laten branden. Dat mag en 

gewapend met een doosjes lucifers begint ze aan haar taak. Maar hoe hard ze het ook 

probeert, hoe veel lucifers ze ook aansteekt, het kaarsje wil niet gaan branden. 

Loes wil net de 15e lucifer gebruiken, maar hoort opeens een stem: “Dit jaar wil ik niet 

branden.”. Ze kijkt verbouwereerd om zich heen, maar ziet niemand in de buurt van wie ze 

dit gehoord kan hebben. Ze kijk naar het kaarsje dat niet branden wil en weet dan dat het kaarsje in haar gedachten heeft gesproken. 

Loes richt zich op het kaarsje en (denk)vraagt: “Waarom niet?”. Het kaarsje antwoordt in haar gedachten: “Ik wil dit jaar niet branden, 

want er is geen reden voor. Er is geen vrede op aarde, mensen maken maar ruzie en vechten met elkaar. Ik kan alleen maar branden 

als ik blij ben en dat ben ik niet. Dus dit jaar brand ik niet!” 

“Weet je, kaarsje”, (denk)antwoordt Loes, “ik ben nu niet blij, omdat jij als enige kaarsje niet brandt. Maar als jij gaat branden, word 

ik blij. En jij zal blij worden als je mijn vreugde ziet. En anderen zullen blij worden als ze onze vreugde zien. En weer anderen… snap 

je?”. 

“Ik kan niet zorgen voor vrede in de wereld, maar ik kan wel zorgen voor vrede bij mezelf en misschien kan ik ook helpen voor vrede 

bij jou. We moeten ergens beginnen, laten we beginnen bij onszelf.”. 

Het kaarsje (denk)zegt niks terug, hij blijft stil. Loes wacht heel even en strijkt vervolgens de 15e lucifer aan. Loes houdt de vlammende 

lucifer bij de lont van het kaarsje. En het kaarsje brandt, glinstert als een ster en straalt van vreugde. 

 (@Excelsior-Loes-en-Koen: ik hou van “OE”, vandaar mijn keuze voor jullie namen in dit verhaal. x gOEg ) 
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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 

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 

In tegenstelling tot hetgeen eerder is gecommuniceerd in het schema vindt de pinguïntraining van zaterdag 14 januari 2017 plaats 

in de Brahmslaan van 11:00-12:00. De korfbalbond heeft namelijk een extra wedstrijd ingepland voor de F4 in sporthal de Buitenhof 

om 11:00. 
 

Ingelaste wedstrijd voor de F4 op 14 januari 

Aan de poule van de F4 is KZ Danaïden F2 toegevoegd. Op zaterdag 14 januari spelen jullie een extra wedstrijd in sporthal de 

Buitenhof! 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches accommodatie scheidsrechter 

F3H 11381 Excelsior F4 - KZ Danaïden F2 10:30 11:00 Fleur Sporthal de Buitenhof, Delft Mark Janssen 
 

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. 
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Secretari(pr)aten 

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

 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. 

 

Komende twee zaterdagen 

Op zaterdag 24 en 31 december wordt er geen competitie gespeeld. De competitie gaat weer van start op zaterdag 7 januari 2017. 

Jullie kunnen komende twee weken gaan genieten van een vrije periode zonder korfbal. Vanaf maandag 2 januari 2017 kunnen wij 

weer vol er tegenaan gaan. 

Prettige kerstdagen en voorspoedig 2017! 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

17 december 2016 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1E 13296 Excelsior 1 - Swift 1 15 14 

R1E 16818 Excelsior 2 - Swift 2 24 20 

R5G 4657 Excelsior 5 - ONDO 5 10 11 

A2L 19182 Excelsior A2 - Avanti A2 14 21 

B5B 10940 Excelsior B2 - SEV B1 2 9 

D2E 7993 Excelsior D2 - ONDO D2 13 13 

E2C 9028 Excelsior E1 - KVS/Maritiem E3 16 1 

E3E 9693 Excelsior E3 - Dijkvogels E1 6 8 

F3H 11276 Excelsior F4 - TOP/Quoratio F5 9 5 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R3R 16929 Valto 3 - Excelsior 3 7 18 

R5H 5220 De Meervogels 5 - Excelsior 4 10 9 

R5E 8645 DKV 2 - Excelsior 6 18 11 

A1F 19196 Maassluis A1 - Excelsior A1 13 9 

B1F 20353 Nieuwerkerk B1 - Excelsior B1 15 1 

B5E 6349 Avanti B6 - Excelsior B3 1 2 

D3E 7955 Valto D4 - Excelsior D1 9 6 

F1D 10066 Achilles F2 - Excelsior F1 17 11 

F3G 11186 ODO F3 - Excelsior F3 3 9 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden Excelsior 1 en 2 hun derde thuiswedstrijd van het seizoen, en 

de laatste van 2016, tegen Swift 1 en 2 uit Middelburg. En beide tegenstanders stonden 

voor deze wedstrijden (alleen) aan kop.  

Excelsior 2 speelde tegen Swift 2 opnieuw een goede wedstrijd in hoog tempo, bouwde in 

eerste helft al een ruime voorsprong op en wist die tot het einde toe vast te houden. Met 

een eindstand van 24-20 versloeg het Swift 2 en nam daarmee de eerste plek over. Beide 

ploegen hebben ook al een duidelijk gat geslagen met de andere teams; nu na 6 wedstrijden 

lijkt het erop dat deze 2 teams om het kampioenschap gaan strijden. 

Ook Excelsior 1 bouwde tegen Swift 1 in de eerste helft een voorsprong op. In het begin 

van de tweede helft leek het even of Swift zich gewonnen gaf, maar schijn bedroog. In het 

laatste deel van de wedstrijd kwamen de Zeeuwse bezoekers dichter en dichterbij. Gelukkig 

wist het 1e de kleine overgebleven voorsprong anders dan de week ervoor nu wel in stand te houden, en won het met 15-14. Daarmee 

werden hele belangrijke punten binnengehaald, en heeft Excelsior 1 aansluiting bij de bovenste plaatsen. 

Al eerder in de middag speelde Excelsior 5 tegen ONDO 5, een sterke zeer geroutineerde ploeg. Brutaal werd flink druk gezet in de 

verdediging en het 5e had bijna de hele wedstrijd een kleine voorsprong. Helaas winst ONDO die in de eindfase nog net om te 

buigen naar een 10-11 overwinning. 

 

 

 

 

 

 

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 

Het was verder een problematische zaterdag om alle teams compleet te krijgen want er waren niet 

minder dan 8 heren afwezig, plus dat er hier en daar wat griepverschijnselen opdoken. Gelukkig wilden 

Thijs en Marijn na hun eigen wedstrijd nog een extra wedstrijd spelen in respectievelijk Excelsior 4 en 6.  

Excelsior 3, 4 en 6 speelde uit. In De Lier was Excelsior 3 veel beter dan Valto 3, maar wist dat in de eerste helft nog niet helemaal in 

(doel)punten uit te drukken. In de tweede helft werd er wel flink op los gescoord en werd het 7-18. Net als Excelsior 2 staat het 3e 

nu alleen bovenaan. 

Excelsior 6 had een hele verre uitwedstrijd, en net nu ontbraken maar liefst 4 van de 6 heren. Gelukkig kon Robin spelen - en Fleur 

dus niet – en op het laatste moment ook nog Marijn. In IJmuiden was DKV 2 de tegenstander. Het 6e bleef in de eerste helft nog 

gelijk opgaan met de thuisploeg, maar kwam in de tweede helft nog moeilijk tot scoren zodat het 18-11 werd.  

Excelsior 4 had een erg late wedstrijd deze week, in Zoetermeer begon de wedstrijd tegen De Meervogels 5 pas om 21 uur. Ook hier 

precies 8 spelers, en Christiane speelde weer voor het eerst sinds bijna een jaar een wedstrijd. Helaas werd het een nipte nederlaag 

met 10-9. 

Deze en volgende week is het kerstvakantie voor de korfbalcompetitie; er wordt niet gespeeld op 24 en 31 december. Er zijn geen 

trainingen tussen 18 december en 1 januari. Alle trainingen gaan weer gewoon van start vanaf maandag 2 januari 2017, want op 7 

januari 2017 staat er een volledig wedstrijdprogramma op de planning, met voor Excelsior 1, 2 en 3 direct de derby’s tegen DES. 

Iedereen alvast hele fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toegewenst. Tot rust komen en met nieuwe energie 2017 ingaan. 
 

Junioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 
 

Jeugd 

Appgroepen 

Onderstaande teksten zijn ontleend aan de groepsapp voor trainers: 

Van Elvira: Excelsior F3 gewonnen met 9-3. Super goede wedstrijd! Er werd goed naar elkaar gekeken en goed overgespeeld. Een 

trotse coach. 

Van Fleur: F4 wint met 9-5 van TOP! Het stond snel 5-0, maar daarna maakte hun superspeler het ons best lastig. Toch bleven wij 

goed samenspelen en heeft iedereen gescoord. Door de winst hebben wij de koppositie overgenomen! 

Van Merit: E1 heeft 16-1 gewonnen.  

Van Maarten: F1 heeft met 17-11 verloren van Achilles. Heel erg hard hun best gedaan. Maar tegen zulke grote kids is het wel erg 

lastig. 

Van Renzo: E3 heeft 6-8 verloren. Aan het begin waren jullie nog niet fel, maar wel leuke dingen gezien. In de laatste 10 minuten 

knokten wij ons terug tot 1 punt door hard te werken. Uiteindelijk scoorde Dijkvogels nog een keer. 
 

Excelsior E3 - Dijkvogels E1 

Dit wedstrijdverslag is mede dankzij Britt tot stand gekomen. Nadat de F1 in Den Haag klaar was met de wedstrijd kon ik nog naar 

het laatste kwart van de wedstrijd van de E3 kijken. Britt hield de stand bij, maar was ook druk met haar telefoon hoorde ik van de 

toeschouwers op de tribune. Zal wel spelletjes aan het spelen zijn dacht ik, maar nee hoor, Britt hield de stand bij op haar telefoon 

zodat ze een verslag kon maken, bij dezen dus. 

De wedstrijd begint met Lizzy, Josyne, Sten en Justin in het veld en Anne ernaast en Britt die nog niet meespeelt. 

De eerste tien minuten is het Dijkvogels die met 0-2 voorkomen. Nadat er door Justin en Lizzy mooie kansen worden gemist is het 

Josyne die twee keer scoort en de stand gelijk brengt op 2-2. Het tweede kwart is de minste van Excelsior, er wordt veel gemist en 
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Wedstrijden 

Dijkvogels is gewoon beter. De stand na het tweede kwart is dan ook 2-5. De peptalk in de rust dringt 

in het derde kwart niet gelijk goed door bij de E3 en Dijkvogels weet dan ook de 2-6 te scoren. Gelukkig 

gaat het gedurende het derde kwart steeds beter met overgooien en scoort Justin een mooi punt 3-6. Ook 

Dijkvogels en Lizzy scoren nog een keer en het laatste kwart begint met 4-7. We zien uiteindelijk een heel leuk spelend Excelsior met 

mooie doorlopen en wat is Justin in vorm met het afvangen, hierdoor blijft het balbezit bij Excelsior en weet Anne twee keer te scoren 

en is er hoop op de tribune bij een stand van 6-7. Dijkvogels laat zich de winst echter niet afpakken en scoort de laatste minuut nog 

de 6-8. We hebben een leuke wedstrijd gezien waarin onze E3 helaas wat laat uit de startblokken kwam. 
 

Achilles F2 - Excelsior F1 

Om negen uur verzamelen bij de Buitenhof, erg vroeg voor de ouders, maar de kinderen waren al rondjes aan het rennen en vol 

energie, dat beloofde wat. 

Na een ritje van een klein half uurtje kwamen we aan in Den Haag, waar nog volop gespeeld werd door andere teams. Onze F1 ging 

alvast een beetje schieten en warm lopen. De andere kinderen die aan het warm lopen waren, zagen er wederom aardig groot uit. 

Mmm, dachten we op de tribune, wordt dit een herhaling van vorige week?  

Achilles start met 3 heren en 1 dame, Excelsior begint met Elize, Milou, Mees en Tijn aan de wedstrijd. Coach Maarten geeft nog even 

de laatste aanwijzingen: Mees, jij loopt tegen die grote meneer, en de wedstrijd kan beginnen. 

Excelsior start goed en voor we het weten scoort Mees de 0-1. Wederom wordt er goed overgegooid, de bal komt na een botsing 

van Tijn met een heer van Achilles bij Elize terecht, maar zij gooit te hard en Achilles onderschept de bal. De aanval van Achilles wordt 

prachtig afgevangen door Milou, de bal komt uiteindelijk via Mees, Tijn en Milou weer terecht bij Tijn die de 0-2 weet te raken. Dan 

gaat Achilles weer vol in de aanval, maar weet de korf niet te raken, Mees vangt af en gooit de bal naar Tijn, maar ook Achilles komt 

beter in de wedstrijd en weet de bal te onderscheppen. En daar is onze Mees weer, mooie onderschepping, bal naar Elize en weer 

terug naar Mees, helaas geen raak schot.  

De spanning is te snijden, Elize staat tegenover een zeer snelle heer, waar ze best moeite mee heeft. Achilles komt beter in de 

wedstrijd en weet binnen enkele minuten 2-2 te scoren. 

Met deze gelijkstand beginnen we aan het tweede kwart. Achilles voert een wissel door, één heer en de dame maken plaats voor 

twee lange dames. Bij Excelsior wordt van tegenstander gewisseld, Tijn komt tegenover de snelle heer van Elize te staan en Elize krijgt 

1 van de nieuwe dames. De twee lange dames van Achilles maken het verschil groter en weten goed gebruik te maken van hun 

lengte. Al snel staan we 2-5 achter en komt superspeler Stefan erin. Stefan mist direct een mooi kans en Achilles onderschept de bal. 

De aanval van Achilles wordt goed afgevangen door Elize die de bal goed in haar handen heeft, maar wat gebeurt er nu? De lange 

dame van Achilles pakt de bal gewoon uit Elize haar handen en de scheidsrechter (die overigens zijn eerste wedstrijd fluit, maar wel 

begeleid/gecoacht wordt) staat dit gewoon toe tot grote frustratie van coach Maarten en het meereizende publiek en niet te vergeten 

Elize zelf. Beetje jammer dat hieruit direct de 2-6 volgt. Tijn hervat het spel en via Mees komt de bal bij Elize, maar daar onderschept 

Achilles de bal. De aanval van Achilles wordt goed afgevangen door Elize, uiteindelijk komt de bal terecht bij Stefan die de 3-6 weet 

te scoren. 

Direct uit de aanval daarna scoort Achilles de 3-7. Nadat Excelsior een paar mooie kansen mist wordt de bal weer uit Elize haar 

handen gepakt, dan loopt de dame ook nog eens met de bal en weet de 3-8 te scoren. De rust brengt de gelegenheid om de dames 

en heren te motiveren en fel te laten zijn. Direct na het fluitsignaal scoort Achilles de 3-9. Weer een aanval van Achilles die nu 

onderschept wordt door Emme die door gooit naar Stefan, helaas mis. Milou vangt weer goed af, waardoor de bal uiteindelijk weer 

bij Emme komt en zij weet de 4-9 te scoren. Direct na het fluitsignaal weet Tijn de bal van Achilles te onderscheppen, wat is hij in 

vorm, zeker t.o.v. vorige week, hoe dat komt volgt nog! Nadat de bal over de lijn komt door Achilles gooit Elize de bal hard uit naar 

Emme die mist, maar daar is Stefan hij scoort de 5-9. Kort daarop weten zowel Achilles als Stefan weer te scoren 6-10, we komen 

dichterbij en na een mooi schot van Elize staat het 10-7. Dan zien we een paar goeie onderscheppingen van Tijn, hij is bijzonder fel 

op de bal en bijt van zich af en is niet onder de indruk van zijn tegenstander. Later leren we dat er kippenpoten in het vooruitzicht 

zijn voor Tijns lunch als hij goed zijn best doet, nou dat blijkt te werken, ik zeg iedere zaterdagmiddag dit vooruitzicht en we winnen 

alleen nog maar. Mede door Tijn zijn harde werken, weet Stefan de 10-8 te scoren. Nu weer vier tegen vier, het laatste kwart begint. 
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Wedstrijden 

Achilles wisselt tot slot nog een keer en komt de snelle heer (die er in het derde kwart even naast 

stond) er weer in met een grote heer ernaast en dan nog de twee lange dames. Elize en Tijn staan ernaast, 

maar niet voor lang want na de 11-8 komt Tijn er weer in, snel weet Emme weer de 11-9 te scoren en Tijn 

staat er weer naast. Helaas wordt er veel gemist door Excelsior en soms gaat het vangen ook niet heel goed. Achilles heeft daar geen 

last van en scoort snel vier keer achter elkaar, 15-9. Gelukkig geven de toppers van onze F1 niet zomaar op en blijven ze strijden tot 

het eind. Nadat er weer een paar keer gemist is, weet Emme de 15-10 te scoren en ja hoor daar is Milou, die net als Tijn een betere 

wedstrijd speelt dan vorige week en zich niet zomaar uit het veld laat slaan, zij scoort de 15-11. Prachtig schot, Milou! Helaas weet 

Achilles ook nog twee keer te scoren en brengt daarmee de eindstand op 17-11. We hebben een goede wedstrijd gezien (beter dan 

vorige week volgens ondergetekende, maar volgens de coach was de tegenstander ook minder) met mooie aanvallen, maar ook 

missers waar dan nog op getraind kan worden. Dit was de laatste wedstrijd van het jaar, wij gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. 
 

ODO F3 – Excelsior F3 

De laatste wedstrijd van het jaar was in Maasland tegen ODO. De vorige wedstrijd tegen ODO was geen makkelijke, maar daar was 

een verklaring voor volgens Jurjen. Hij viel toen na 8 minuten uit en daardoor werd de stand 7-4. Dat moet dus beter kunnen, want 

het team was ditmaal compleet zonder zieken. Na een kort inschietrondje was het tijd voor de wedstrijd. Daniel, Jurjen, Justin en Kelly 

gingen goed van start. Excelsior had vanaf het begin de regie in de wedstrijd. Er was veel balbezit, alleen dat scoren op de korf wilde 

nog niet zo lukken. Na een minuut of 2 scoorde Jurjen het eerste punt. Zou het dan toch geen grootpraat zijn geweest van hem daar 

in de kleedkamer? Maar ondanks goed overspelen naar elkaar en heel goed afvangen van ballen wil de bal er maar niet in. De 

concentratie blijft goed en Daniel weet na 5 minuten de stand op 0-2 te brengen. Ondertussen is de verdediging ook heel goed en 

komt ODO weinig in de buurt van hun korf. En als er dan een keer geschoten wordt, weet in de regel Daniel deze goed af te vangen. 

Justin is de man die in het middenveld veel ballen af weet te vangen. Jurjen loopt altijd heel goed vrij en Kelly en Lise komen vaak 

goed los van hun meisje om te kunnen schieten op de korf. Al met al wordt er goed samengespeeld en goed gekeken naar wie er 

vrij staat om goed te kunnen schieten. Na de eerste 10 minuten is het tijd voor een korte rust. Nu komt Lise in het veld en dat blijkt 

een goede wissel, want ze scoort vrij snel 0-3. Nu komt de superspeler van ODO erbij en die blijkt erg succesvol, al snel is het 1-3, 

superspeler er weer uit. Maar Lise is in topvorm en weet de stand op 1-4 te brengen. Tijdens de wedstrijd is het Daniel die vaak direct 

na vangen een schotpoging doet, ze gaan er niet altijd in, maar voor de rust komt de stand nog op 1-5. Maar met een beetje meer 

geduld en kijken naar medespelers hadden we er mogelijk nog meer kunnen scoren. Maar ja, het is ook nooit goed… schiet je te 

weinig, dan roepen de ouders langs de lijn natuurlijk daar iets van en als je te veel op de korf schiet, heb je geen geduld/rust ;-). Met 

deze stand gaan we de rust in. 

Na de rust zit er nog veel energie in het team. Justin opent de score na de rust met de 1-6. Maar ODO geeft nog niet op en een mooi 

afstandsschot brengt de stand op 2-6. Voor de rust hebben we hem niet vaak zien schieten, maar nu heeft Justin de paal gevonden 

hoor. De stand wordt achtereenvolgens 2-7 en 2-8 door schoten van zijn hand. De ballen vliegen ook heel mooi met een effect door 

de lucht, het lijkt wel een schot van een speler van het eerste. In de laatste 10 minuten weet ODO nog eenmaal te scoren 3-8. Maar 

om zeker te zijn dat we zouden winnen, schoot Justin er nog een in: 3-9. Dit was het resultaat van een mooi samenspel tussen Kelly, 

Jurjen en Justin. Die laatste stond vrij en dat zagen de andere 2 heel goed. Al met een heel mooie wedstrijd waar goed samenspel 

getoond werd en de tegenstander weinig kansen kreeg. Vorige week bleken ze nog niet zo wakker te zijn, maar we kunnen conclu-

deren dat dit deze week wel anders was. Super, ongeslagen het nieuwe jaar in. Maar de nummer 2 van de competitie is de tegen-

stander voor de komende 2 wedstrijden. Maar ach ja, dat is pas in 2017. Eerst maar eens even lekker onder de kerstboom uitrusten. 
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Opstellingen 

zaterdag 7 januari 

team opstelling reserve 

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

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

 

Okker 

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate, Kayleigh? 

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

dame A1 

Bob, heer A1 

4 
Christiane, Cynthia, Marloes, Nicole 

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

Hanna, Lynn 

Sven, Wesley N. 

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

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

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

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, Marijn, Timo, Wesley 

 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Myrthe, Isa 

Arjen, Timon, Wouter, Dirk, Sydney? 

Lucía (B2) 

Mark (B2) 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía 

Mark, Nico, Rick 

Aniek (C1) 

Joshua, Thom (C1) 

B3 Vrij  

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joran, Joshua, Paul, Thom 

 

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

Cas, Nathan, Wouter 

 

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

Abel, David, Martin, Thijs 

 

 

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

E2 
Hennieke, Marlou, Sofie, 

Jayden, Kilian, Pjotr 

 

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Melissa, Puck 

Marten, Thomas 

 

F3 
Kelly, Lise 

Daniel, Jurjen, Justin 

 

F4 
Emma, Invaller wordt geregeld 

Björn, Demian, 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 7 januari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

R3R 15318 Excelsior 3 - DES 4 13:00 14:00 Ben, Ronald M. Cornelisse 09:30-13:30 Okker van Batenburg tel.nr. in e-mailuitg. 

R5H 5221 Excelsior 4 - ONDO 4 14:15 15:15 Wouter Bertjan Bron 13:30-15:30 Fabian Mastenbroek 

R5E 5209 Excelsior 6 - De Meervogels 6 16:45 17:45 Rob Bob v.d. Leeden 15:30-17:30 Loes van Domburg 

A1F 18581 Excelsior A1 - DES A1 15:30 16:30 Luuk, Nikki E. Vernhout 17:30-19:30 Rob Muller 

B1F 19949 Excelsior B1 - Achilles B2 12:15 13:00 Wouter scheidsrechter Excelsior?   

C5B 7360 Excelsior C1 - Pernix C3 11:15 12:00 Mart, Okker, Pim Joris Timmerman   

D3E 8414 Excelsior D1 - Valto D4 10:15 11:00 Sander, Wouter Jill Koster   

E3E 9848 Excelsior E3 - Achilles E3 9:30 10:00 Jazz Sanne Kleiborn   

F1D 10149 Excelsior F1 - Fiks F1 9:30 10:00 Isa, Maarten Jill Koster    

F3H 11272 Excelsior F4 - Die Haghe F3 9:30 10:00 Fleur Myrte Sevinga   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

1E 13463 DES 1 - Excelsior 1 aw 17:00 18:25 Frank Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

R1E 17100 DES 2 - Excelsior 2 aw 16:15 17:10 Maarten Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

R5G 4684 Paal Centraal 3 - Excelsior 5 aw 18:00 19:00 Willeke Sportcentrum TU-Delft, Delft eigen gelegenheid 

A2L 18579 RWA A2 - Excelsior A2 11:30 13:00 Denise, Job Sporthal Boomgaardshoek, Rhoon Isabella, Daan, Jasper 

A4A 5828 ONDO A4 - Excelsior A3 16:30 17:40 Erik, Nathan, Wesley Westlandhal, 's Gravenzande Fleur, Josanne, Reinier 

B5B 6638 KIOS B2 - Excelsior B2 16:00 17:30 coaches zelf vervanging regelen Sporthal De Estafette, Nieuw-Vennep regelen contactouders 

D2E 8365 DKC D1 - Excelsior D2 aw 9:30 10:00 Barry, Simon Sporthal Wippolder, Delft eigen gelegenheid 

E2C 9038 ODO E1 - Excelsior E1 11:00 12:00 Lisette, Merit Sporthal De Hofstede, Maasland regelen contactouders 

E3H 9572 Futura E2 - Excelsior E2 13:00 14:05 Anouk, Gina Sporthal Zuidhaghe, Den Haag regelen contactouders 

F2E 10268 ONDO F3 - Excelsior F2 9:45 10:55 Daan, Sven De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

F3G 11196 ALO F4 - Excelsior F3 9:00 10:00 Elvira HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 

 Sporthal open van 9:30 tot 19:30; het restaurant heeft andere openingstijden 

 Training pinguïns: zaterdag 11:00, Brahmslaan, trainers Simone & Charlotte 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 07-01-2017 18552 A1E Die Haghe A1 - Korbis A1 18:00 KNKV Jos van Velzen Houtrust Sporthal, Den Haag 

za. 07-01-2017 12444 4H ZKV (Zu) 1 - 't Capproen 1 14:40 KNKV Frido Kuijper Drenkwaard, Zuidland 

za. 07-01-2017 18583 A2K DKC A1 - DES (D) A2 11:00 KNKV Wouter le Comte Wippolderhal, Delft 

 

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     
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) 

maandag 19 december Linda 

maandag 26 december geen training! 

maandag 2 januari vrije training 
 

Pinguïntraining en peuterpet 

aanvangstijd training: 11:00u 

datum locatie trainers 

zaterdag 7 januari Brahmslaan Simone & Charlotte 

zaterdag 14 januari Brahmslaan 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, Job, Jos, Henk, Gerrie 

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 

27 december 2016 Kantine bezet door A2 

6 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 

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 

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. 
 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
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http://www.ckv-excelsior.nl/
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