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Redactiepraat
Peter Verschoor prijkt op de cover van deze uitgave van

Schoen kwijt!

de Korfpraat. En terecht. Want Peter is al 60 jaar, nogmaals: 60!!! jaar, lid van onze

S ecretari( pr) aten

mooie vereniging. Op de nieuwjaarsreceptie mocht Peter dan ook uit handen van

Senioren & juniorensecretariaat

onze voorzitter, Leen van den Hooff, de waardering hiervoor in ontvangst nemen.

Jeugdsecretariaat

Leen had nog meer te vertellen in zijn nieuwjaarstoespraak, de transscriptie ervan

Evenemente ncommi ssie
Gou rmet t en voor j eu g dl ed en

W edstrijd en

staat hieronder.
Hoe ben en blijf je zo lang lid bij een vereniging? Het antwoord op deze vraag is
glashelder voor Peter en dit deelde hij dan ook met alle aanwezigen: gewoon je

Uitslagen

contributie blijven betalen! Waarvan akte ;)

Wed st ri jd versl ag en

Deze Korfpraat is bommetjesvol. Los van de reguliere zaken is er ook een schoen

Opstellingen

kwijt, verwelkomen we Caro en Marloes als de nieuwe vertrouwenspersonen en is

Programma
Scheidsrechterschema

er een primeur voor het wedstrijdverslagarchief: Marijn Muller heeft de pen ter

Train inge n

hand genomen om een wedstrijd van A2 te verslaan. Top!

Kalend ers en r ooste rs

De activiteitenagenda heeft een update gekregen en er zijn een paar mutaties in

Act i vi t eit en kalen d er
Videoregistratie Excelsior 1

het trainingsschema. Mede dankzij deze mutaties is het wederom gelukt om een
(p)(k)rachtig experttrainingsschema te fabriceren. Een mooi moment om alle experttrainers die komende tijd op de rol staan én de experttrainers die afgelopen
tijd heul veul hebben bijgedragen aan de korfbaltechnische ontwikkeling van onze
jeugd ontzettend te bedanken! Diepe buiging!

AFBELLEN?

Het kleine smetje in het expertrainerschema… dat wordt nog weggepoetst. B3, ook

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

voor jullie zullen we een experttrainer vinden. Komt goed!

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).

Veel leesplezier,

Senioren spelers
Willeke Alberts

Van de voorzitter

Senioren scheidsrechters
vacant

Nieuwjaarstoespraak 2017

Junioren A spelers
Elke Reurings

Gebruikelijk is het altijd om rond dit tijdstip terug te blikken op de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar en een blik richting de toekomst te werpen. Dat het vanzelf-

Junioren A scheidsrechters
vacant

sprekend is, dat ik dit zelf al ruim 27 jaar doe vanaf deze plek bleek minder vanzelf

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

Redactie de Korfpraat

sprekend te zijn als dat dit is. Dit jaar kan ik zeggen dat ik blij ben dat ik dit weer
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
Pupillen F scheidsrechters
Marit Nieuwerf

kan en mag doen.
Achter ons ligt op sportief gebied een jaar waar we bij een behoorlijk aantal jeugdteams mooie prestaties zagen en ook een aantal mooie kampioenschappen hebben
behaald. Maar als vereniging willen wij meer. Afgelopen jaar is ingezet op verhoging van het speltechnische niveau en een groot aantal teams hebben al kennis
gemaakt met gasttrainers. Trainers die de afgelopen jaren op een hoog niveau hebben gespeeld. Door het overbrengen van hun kennis, kunnen niet alleen de spelers,
maar ook de trainers beter worden.

Pupillen D, E, F autorijders
Laura Baks
*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
In 2016 zijn ook de kunstgrasvelden van een nieuwe toplaag voorzien. Daarbij zijn de velden voorzien
van de nieuwe veldafmetingen. Zodat het sportpark klaar is voor de komende jaren en de spelers onder
optimale omstandigheden kunnen presteren.
Excelsior gaat op groen in 2017. De eerste aanzet hiervoor is afgelopen jaar in gang gezet. Tijdens de ledenvergadering is onder
bepaalde voorwaarden toestemming gegeven om over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kantine. Afgelopen
vrijdag kwam de laatste toestemming binnen. Hierdoor kan tot plaatsing worden overgegaan. De maatregelen die het afgelopen half
jaar genomen zijn, door te investeren in nieuwe en andere apparatuur, hebben al een besparing van 15% opgeleverd. Het doel is om
op elektragebied op 0 uit te komen in 2018.
In 2017 zijn er genoeg punten waar wij ons als vereniging op blijven richten.
Allereerst is er de doestelling tot het verhogen van het speltechnische niveau van de gehele vereniging, zoals vastgelegd in het
handvest. Het realiseren van de 4 pijlers waarop dit is gebaseerd:


Aanvallend aanvallen



Aanvallend verdedigen



Individuele kwaliteiten



Spelplezier.

Bestuurlijke wijzigingen kosten zoals altijd extra energie. Het vertrek van Conno van der Pijl naar het buitenland, Medio dit jaar
betekent dit een wijziging in het dagelijks bestuur van de vereniging. In de persoon van Micke Vrolijk hebben wij in een korte tijd
een nieuwe penningmeester gevonden, die na een ruime inwerkperiode de taak van Conno per 1 januari overneemt. Conno zal het
komende half jaar nog bij het bestuur van de vereniging betrokken blijven, om daar waar nodig is bij te springen. Wij hopen voor de
komende jaren, na de afgelopen jaren noodgedwongen enkele wisselingen hierin te hebben gehad, weer stabiliteit in te het bestuur
te hebben, al weet je dat natuurlijk nooit voor 100% zeker.Natuurlijk blijven wij de gemeentelijke ontwikkelingen op de voet volgen
als het gaat om het investeringsplan sportaccommodaties dat dit jaar wordt ontwikkeld. De faciliteiten moeten in de ogen van het
bestuur voor alle leden gelijk zijn en blijven, zowel als op het veld als in de zaal.
De ontwikkelingen bij DKC volgen wij op de voet. Alleen zullen de leden van DKC zelf de keus moeten maken wat zij willen.
Voor dat we proosten op het nieuwe jaar wil ik afsluiten met een mooie spreuk uit het handvest.
Als C.K.V Excelsior willen wij excelleren, oftewel uitblinken, overtreffen, schitteren. Het staat buiten kijf, dat onze vereniging de mooiste, warmste en gezelligste korfbalvereniging is. Maar we willen ook excellent kofballen en meedoen met de besten.
Allemaal een gezond en sportief 2017.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal leden die een mijlpaal bereikt hebben m.b.t. het aantal jaren dat zij lid zijn van de vereniging. De
volgende leden:


Frank Damshuiser



Daan Begthel



Rob Prins



Astrid Advocaat.



Tineke Wijnmalen

kregen het speldje overhandigd voor hun 25-jaar-lidmaatschap van de vereniging.


Peter Verschoor



Joop Friebel

werden in het zonnetje gezet voor hun 60-jarig lidmaatschap. Peter Verschoor kreeg het beeldje overhandigd wat hierbij hoort. Joop
Friebel zal dit beeldje op korte termijn ook overhandigd krijgen. Iedereen gefeliciteerd met deze mijlpaal.
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Praatjes en mededelingen
Verklaring Omtrent het Gedrag
Op de ledenvergadering van mei 2015, hebben we met elkaar besloten dat we voor onze (jeugd)trainers en
overig kader een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen gaan aanvragen. Via een regeling vanuit NOC-NSF kunnen we deze
VOG gratis laten aanvragen. Afgelopen week hebben de trainers een mail gekregen voor de aanvraag van de VOG. Om het proces
nog een keer op een rij te zetten, staat hieronder een overzicht.
De VOG-aanvraag kent een aantal stappen. Hoe het werkt:
1. Bart vraagt namens het bestuur van Excelsior een VOG voor je aan bij Justis (een dienst van het ministerie van Veiligheid en
Justitie).
2. Je ontvangt een e-mail van Justis met een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag”. In de email staat
een link om de aanvraag af te ronden.
3. Je klikt op de link om zo de aanvraag dus af te ronden. Hiervoor dien je in te loggen met je DigiD. Als je de aanvraag hebt
afgerond, ontvang je een e-mail ter bevestiging.
4. Enkele dagen later ontvang je per post je VOG.
5. Je stuurt een foto/scan van je VOG naar Bart, via secretaris@ckv-excelsior.nl of een app (zie telefoonnummer van Bart in de emailuitgave). Excelsior krijgt geen bericht over het al dan niet toekennen van de VOG, wij kunnen enkel de aanvraag doen.
6. Klaar! Wij houden een overzicht bij van wie de VOG heeft laten zien. We hoeven niet de originele VOG-papieren, die zijn persoonlijk en mag/moet je zelf houden.
Na een aanvraag voor een VOG doet Justis een onderzoek naar je of je wel of niet de VOG mag ontvangen. Bij de aanvraag kunnen
wij als Excelsior aangeven naar welke gebieden Justis onderzoek moet doen. Voor onze (jeugd)trainers is dit alleen het onderwerp
“Belast zijn met de zorg voor minderjarigen”. Voor de bestuursleden hebben we de VOG-aanvraag ook laten kijken naar zaken zoals
het omgaan met vertrouwelijke informatie, geldzaken en het aansturen van een organisatie.
Als je een uitnodiging ontvangt voor een VOG, maar je hebt daar een bezwaar tegen of probleem mee, dan willen we dat als vereniging wel graag weten. Je kunt je dan wenden tot Bart, de secretaris van het bestuur, of (misschien beter) Excelsior’s vertrouwenspersoon, Carolien Noorlander of Marloes Heemskerk. In beide gevallen zullen we uiteraard vertrouwelijk met je reactie omgaan.
Als je vragen of opmerkingen hebt, dan hoort Bart die graag.

Nieuwe vertrouwenspersonen
Sporten doe je voor je plezier en we hopen dat wij een vereniging zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en/of culturele achtergrond. Het kan natuurlijk voorkomen, dat spelers/leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal
niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen. Dat kan zo ver gaan dat er behoefte is aan een persoon
bij wie men zijn of haar hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van
een klacht of conflict. Hiervoor heeft onze vereniging een vertrouwenspersoon.
Linda Heemskerk vervulde de rol van vertrouwenspersoon, maar geeft vanaf heden dit stokje door aan Carolien Noorlander en Marloes Heemskerk. Zij zullen samen deze rol oppakken.
Om in contact te komen met de vertrouwenspersoon stuur je een mailtje naar vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl. De inhoud van
dit mailtje kun je beperken tot dat je graag contact wilt en je telefoonnummer. Een van de vertrouwenspersonen neemt telefonisch
contact met je op en afhankelijk van jouw wensen wordt hetgeen waar je mee zit dan wel telefonisch besproken, dan wel wordt er
een afspraak gemaakt.
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Praatjes en mededelingen
Vriendjestrainingen
Aanstaande donderdag 12 januari is er weer
een vriendjestraining bij de E- en de F-jeugd, in sporthal de Buitenhof
van 17:45 tot 18:45. Alle kinderen hebben hiervoor vlak voor de kerstvakantie een kaartje gekregen waar zij iemand mee kunnen uitnodigen.
Bij de E zoeken we vooral jongens van 9 jaar om een keer mee te komen
trainen. De F-groep kan versterking gebruiken van kinderen die nu in
groep 3 zitten. Natuurlijk zorgen we ook bij deze training weer voor iets
lekkers na afloop van de training.
Dus: wil je iemand meenemen naar de training? Meld je even aan bij
ledenwerving@ckv-excelsior.nl.
Ben je per ongeluk je kaartje kwijt? We hebben er genoeg, dus vraag
erom bij een van de leden van de ledenwerfcommissie!

Schoen kwijt!
Heeft een trainer/ouder wellicht een korfbalschoen meegenomen op 5 januari na de
gecombineerde D1/D2 training? Guusje heeft helaas nog maar 1 schoen over, zie foto.
S.v.p. even bellen naar Huub Halsema (zie telefoonnummer van Huub in de e-mailuitgave).
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Secretari(pr)aten
In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”!

Senioren & juniorensecretariaat
- deze week geen mededelingen -

Jeugdsecretariaat
Werving
Aanstaande donderdag 12 januari is er weer een vriendjestraining bij de E-en de F-jeugd. Elders in deze Korfpraat vind je de informatie
hierover.

Nieuwe leden
Femke zal gaan spelen in F4. Femke heeft de afgelopen weken al meegetraind bij de F. Afgelopen zaterdag speelde Femke haar
eerste competitiewedstrijd en het ging super!

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.

Peuterpret
De peutertraining wordt nu 1x per maand gehouden. Aanstaande zaterdag 14 januari is er weer een peutertraining en geeft Nicole
training. De training is van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de Brahmslaan. De overige twee data in de zaal zijn 18 februari en 11 maart.
Het schema van peuterpret is achterin de Korfpraat te vinden.

Afgelaste wedstrijden afgelopen zaterdag
Door de weersomstandigheden zijn de wedstrijden van de F1, F3 en C1 niet doorgegaan. Deze wedstrijden zullen ingehaald moeten
worden. Excelsior is nog in overleg met de korfbalbond en de tegenstanders over een vervangende datum. Als wij meer informatie
hebben dan zullen jullie uiteraard geïnformeerd worden.

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
F3H

nr
11381

wedstrijd

aanw aanv

coaches

accommodatie

scheidsrechter

Excelsior F4 - KZ Danaïden F2

10:30 11:00

Fleur

Sporthal de Buitenhof, Delft

Mark Janssen
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Evenementencommissie
Gourmetten voor jeugdleden

Op vrijdagavond 20 januari organiseert de Evenementencommissie van Excelsior een heerlijk nieuwjaarsdiner voor alle jeugdleden
(F- t/m B-teams) van Excelsior om het nieuwe jaar in te luiden. We hopen uiteraard dat alle jeugdspelers en -speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie. Je kunt je op de website aanmelden, echter doe dit wel vóór 18 januari!
We zullen gezellig met z'n allen gaan gourmetten. Maar zijn daarvoor wel nog opzoek naar gourmetstellen, geef bij het aanmelden
direct aan of jij een gourmetstel mee kunt brengen.

Gourmetten bij Excelsior


20 januari 2017



Kosten: € 5,00 p.p. (betalen bij aanvang diner)



F- t/m B-jeugd



Van 18.30 tot 20.00 uur



In de Excelsior-kantine op Sportpark Biesland
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Wedstrijden
Uitslagen
7 januari 2017
klasse

nr

wedstrijd

Uitslagen

R3R

15318 Excelsior 3 - DES 4

14

14

R5H

5221 Excelsior 4 - ONDO 4

14

13

R5E

5209 Excelsior 6 - De Meervogels 6

16

22

A1F

18581 Excelsior A1 - DES A1

15

24

B1F

19949 Excelsior B1 - Achilles B2

17

8

C5B

7360 Excelsior C1 - Pernix C3

D3E

8414 Excelsior D1 - Valto D4

5

2

E3E

9848 Excelsior E3 - Achilles E3

5

4

niet gespeeld

F1D

10149 Excelsior F1 - Fiks F1

F3H

11272 Excelsior F4 - Die Haghe F3

klasse

nr

1E

13463

DES 1 - Excelsior 1

17

18

R1E

17100

DES 2 - Excelsior 2

12

17

R5G

4684

Paal Centraal 3 - Excelsior 5

7

7

A2L

18579

RWA A2 - Excelsior A2

21

13

A4A

5828

ONDO A4 - Excelsior A3

12

6

B5B

6638

KIOS B2 - Excelsior B2

2

12

D2E

8365

DKC D1 - Excelsior D2

4

10

E2C

9038

ODO E1 - Excelsior E1

13

7

wedstrijd

niet gespeeld
2

4

Uitslagen

E3H

9572

Futura E2 - Excelsior E2

6

21

F2E

10268

ONDO F3 - Excelsior F2

10

8

F3G

11196

ALO F4 - Excelsior F3

niet gespeeld

Wedstrijdverslagen
Senioren
In het eerste weekeinde van 2017 bij de senioren heel veel onderlinge Delftse duels. Excelsior 1 en 2 speelden uit in De Hoornbloem tegen DES 1 en 2 en haalden daar het maximale
aantal punten weg.
In de eerste helft van het 2e tegen DES 2 lieten de doelpunten heel lang op zich wachten,
maar uiteindelijk speelde Excelsior 2 het onderaan staande DES 2 naar een duidelijke 12-17
nederlaag.
Excelsior 1 was ook beter dan DES 1, en liep in de loop van de wedstrijd naar een redelijk
puntenverschil uit. Tegen het eind van de wedstrijd kwam DES toch nog terug, en werd het
spannend. De winst was met 17-18 voor Excelsior 1 dat hiermee bovenin blijft meedoen, en vooral ook steeds meer afstand neemt
van de onderste regionen.
Ook Excelsior 3 speelde tegen een DES team; het 3e ontving in de Buitenhof DES 4. Na een reeks van 6 overwinningen moest het 3e
nu een puntje afstaan. Het werd 14-14. Halverwege de competitie lijkt de strijd bovenin tussen het 3e en Avanti 4 te gaan.
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Wedstrijden
Hierna behaalde Excelsior 4 een nipte overwinning op ONDO 4; het werd 14-13. Het 4e staat daarmee
bovenaan, maar door het heel verschillend aantal gespeelde wedstrijden is dit een beetje vertekend.
Excelsior 6 wacht nog steeds op een eerste puntje. Tegen koploper De Meervogels 6 werd wel veel gescoord,
maar de bezoekers maakten er nog veel meer, zodat het toch op een nederlaag uitliep: 16-22.
In de TU-sporthal speelde Excelsior 5 een hele matige wedstrijd tegen het onderaan staande Paal Centraal 3. (Te) weinig doelpunten
van het 5e, o.a. 2 gemiste strafworpen, leverden niet meer dan een 7-7 gelijkspel op.
Aanstaande zaterdag gaan Excelsior 1 en 2 weer uit, nu naar de Noord-Veluwe om tegen Sparta Nijkerk 1 en 2 te spelen. Deze teams
lopen inmiddels al 2 wedstrijden achter, wat ook een vertekend beeld van de standen in de poules van het 1e en 2e geeft.

Junioren
RWA A2 - Excelsior A2
We begonnen deze winterse morgen met een dikke laag sneeuw voor de voeten. Toen we rond 12 uur aankwamen in Hoogvliet
werden we opgehouden door 2 bardames die vertelden dat we pas een kwartier voordat de wedstrijd begon de zaal mochten betreden, dus echt tijd om in te schieten en warm te lopen was er niet.
De opstelling voor de wedstrijd was: Daan, Wesley, Noa, Isabella en in het andere vak was het Timo, Jasper, Maaike en Lonneke. De
reserves zijn Sanne en Marijn. Het vak van Daan was als eerste in de aanval.
Inmiddels is de wedstrijd begonnen en iedereen heeft er zin in en is erg gemotiveerd en fit. Helaas was het in de eerste minuut al
raak voor de tegenstanders en kregen we een doorloop om de oren. Gelukkig kwam Noa gelijk terug met een mooi schot en staat
het 1-1 na een kleine 3 minuten. De tegenstanders laten zien wat ze in zich hebben en beginnen fel te aanvallen en al snel valt het
2e doelpunt voor RWA. Ook dit was een doorloop, dat laat zien dat we er goed voor moeten blijven gaan en de andere verdedigers
scherp moeten blijven opletten. Excelsior doet hard haar best om de gelijkmaker te maken en na 5 minuutjes komt Timo met een
mooi afstandsschot. Onze verdediging is erg goed bezig om het dicht te houden en maakt het RWA erg lastig om te scoren. Maar
helaas zien de tegenstanders een gat en deze benuttigen ze ook gelijk. Het staat 3-2 voor RWA. Niet heel lang daarna komt de aanval
fel terug en maakt Daan de gelijkmaker. Er is te zien dat beide partijen alles eraan doen om punten binnen te halen en gaan daardoor
iets agressiever spelen wat ook weer leidt tot fouten. Zo krijgt Excelsior een vrije bal mee, maar deze wordt niet benut. De aanval van
excelsior begint slordig te spelen en er wordt veel balverlies geleden door plaatsingsfouten. De tegenstanders maken hier gebruik
van en maken gelijk 3 doelpunten (2 schoten en 1 vrije bal), waardoor het 7-3 staat voor RWA. Bij Excelsior beginnen de koppies te
hangen en de motivatie lijkt weg te gaan. Hopelijk kan de coach hier wat aan veranderen, want de scheids fluit het rustsignaal in.
We gaan door met de 2e helft en het ziet ernaar uit dat de woorden van de coach hebben geholpen, want iedereen staat weer te
vlammen op het veld. Zo krijgt Jasper na enkele minuten een strafworp mee en benut deze ook goed. Nog in dezelfde minuut wordt
Wesley iets te enthousiast en krijgt ook een strafworp om de oren. Deze wordt niet gemist en de score is 8-4. Excelsior laat het hier
niet bij zitten en Daan maakt een mooi schot van 4 meter en het staat 8-5. Het lijkt erop dat Excelsior wakker begint te worden, want
de spelers beginnen goed te spelen. Noa en Lonneke maken allebei vlak achter elkaar een doelpunt, waardoor het 9-7 staat (de
tegenstanders maakten er ook eentje tussendoor). RWA laat het niet hierbij zitten en begint er fel op terug te spelen en Excelsior
begint weer fouten te maken. RWA maakt in een korte periode van 7 minuten 3 doelpunten, waarvan 2 doorlopen en 1 vrije bal.
Onze geweldige coach roept wat willekeurige woorden naar Excelsior en dat lijkt te helpen. Noa maakt een strafworp en Lonneke
nog geen 3 minuten later een doorloopbal. De tussenstand is inmiddels 12-9 en het ziet ernaar uit dat Excelsior begint in te zakken.
Er worden steeds meer fouten gemaakt en we beginnen slordig te spelen en dat is te zien in de resultaten. We krijgen achter elkaar
3 doelpunten tegen en Excelsior begint uitgeput te raken. Na een paar minuten maakte Noa het 10e doelpunt voor Excelsior met een
mooi afstandsschot. Beide partijen maakte nog een aantal doelpunten maar de auteur van dit verslag was te druk bezig met schrijven,
waardoor hij niet gezien heeft wie er allemaal doelpunten hebben gemaakt, excuses daarvoor. De eindstand van de wedstrijd is 2113 geworden en Excelsior gaat naar huis toe.
Sanne, erg bedankt voor het reserve staan bij deze wedstrijd en een fijne zondag allemaal.
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Wedstrijden
Jeugd
ODO E1 – Excelsior E1
De uitwedstrijd tegen ODO begon met de nodige twijfel
over de ondergrond. Niet de paarse zaalvloer was daarvan
de oorzaak, maar de wit aandoende ijzel gaf de onduidelijkheid. Was het wel verantwoord om naar Maasland af te
reizen met code Oranje? Uiteindelijk bleek het erg mee te
vallen en waren we ruim op tijd bij ODO.
De wedstrijd begon direct erg fel. Van 2 kanten kwamen
de acht meiden, want ook ODO had alleen dames, fel en
snel uit de startblokken. De eerste 6 minuten bleven doelpuntloos, maar er was veel te genieten. Zo stond de rand
van de korf een paar mooie doelpunten in de weg en
zong het tweestemmig mannenkoor uit Delft uit volle
borst om de scheidsrechter te attenderen op de 10-secondenregel. In de 7e minuut bracht ODO de stand op 1-0, waarna Zoë de
gelijkmaker scoorde en na opnieuw ODO én Zoë stond het 2-2. ODO zette het patroon door en scoorde 3-2. Waarna Zoë weer aan
de beurt was om 3-3 te maken. ODO scoorde 4-3, zij waren immers weer en kort daarop scoorde Lianne 4-4. Zij zette daarna Excelsior
op voorsprong: 4-5. Helaas maakte ODO net voor rust gelijk. Een terechte stand op dat moment, de meiden waren aan elkaar gewaagd, speelden fel maar fair. ODO speelde goed positiespel, Excelsior was iets sneller in de counter.
De rust deed ons geen goed. ODO liep uit naar 9-5 in het derde kwart. Met name de felheid van de Maaslandse meiden maakte het
verschil. Zoë maakte nog wel aan het begin van het vierde kwart 9-6, maar in de volgende aanval maakte ODO het gat weer 4 punten
groot. De 11-7 van Lianne hielp niet meer. ODO won verdiend met 13-7.
Alles bij elkaar een mooie wedstrijd om te bekijken op deze winterse dag.

Excelsior E3 - Achilles E3
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar begint de E3 weer met een compleet team, Britt is er gelukkig ook weer bij. Anne, Britt, Josyne
en Sten starten de wedstrijd en langs de lijn zijn Lizzy en Justin klaar om in te vallen indien nodig.
De tegenstander is de huidige nummer twee in de poule, dus op de tribune wordt al gespeculeerd over een pittige wedstrijd. Gelukkig
heeft Achilles de sporthal zonder moeite kunnen bereiken en begint de wedstrijd op tijd.
De wedstrijd begint met balbezit voor Excelsior en na de bal een paar keer te hebben rondgespeeld wordt het spel aan de zijkant
van het veld stopgezet, want de bal was over de lijn, maar welke lijn dan? De rode, witte? Nee, de groene lijnen bepalen het veld,
oké, duidelijk, het spel kan hervat worden.
Jazz en Renzo coachen Excelsior door de eerste aanval heen, Blijf erbij! Haal 'm eruit! Helaas gaat Achilles ook goed van start en na
een mooie onderschepping weten zij de 0-1 te scoren.
Dan is daar een mooie aanval van Excelsior met de eerste kans voor Britt, helaas mist zij. Door een goede afvang komt Britt weer in
balbezit en gooit de bal van ver, hard richting Josyne, zij schiet, mis, maar daar is Sten voor de afvang en een mooi schot, 1-1.
Een schietkans voor Achilles wordt goed afgevangen door Britt, weer de bal hard richting Josyne, maar helaas mist zij een goede
kans. Dan zien we een paar mooie aanvallen van Excelsior, er wordt goed overgegooid en zeker Sten is sterk in het onderscheppen
van de bal, maar ook Josyne onderschept de bal. Excelsior blijft aanvallen en er worden diverse mooie acties gemaakt onder de korf,
goede afvang door Britt, Sten kan daarna de 2-1 scoren. Het tweede kwart begint met een mooi schot van Anne die de bal uiteindelijk
zelf ook weer afvangt en de bal bij Sten bezorgt, hij raakt dit keer niet, maar daar is Britt en zij weet de 3-1 te scoren. Achilles weer
in de aanval, heeft mooie kansen, maar weet niet te scoren. Anne vangt goed af en bezorgt Excelsior weer balbezit, Achilles weet de
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Wedstrijden
bal echter te onderscheppen waarmee de aanval eindigt. Niet veel later komt Excelsior weer in balbezit
door een mooie onderschepping van Sten. Okee! Bewegen! wordt er gecoacht, daar komt Britt, jammer,
dan gaat de bal weer rond via Josyne, Britt, Josyne, mis, jammer. Sten vangt af en de aanval wordt voortgezet,
wat is Sten fel zeg. Helaas komt er geen score uit deze aanval.
Dan Achilles weer in de aanval, maar daar is Josyne weer met een mooie onderschepping en zo komt de bal weer via alle spelers
onder de korf, een paar mooie aanvallen waar uiteindelijk Britt de 4-1 weet te scoren. Met deze mooie voorsprong gaan we de rust
in. Josyne en Sten gaan eruit voor Justin en Lizzy.
Ook in deze samenstelling wordt de aanval weer ingezet en weet Anne net na rust de 5-1 te scoren. “In the pocket” wordt op de
tribune gedacht, maar in het veld gaat Excelsior gewoon door met aanvallen. Alhoewel het verdedigen vaak goed gaat, blijft het
lastig en weet Achilles in het derde kwart de stand op 5-3 te brengen. Kom op Excelsior! schalt van de tribune, terwijl we een mooie
aanval zien waarin zowel Britt als Anne de bal er niet in weten te schieten. Hou afstand! Blijf ertussen! wordt er door de coaches
geschreeuwd! Wat een spanning en ja hoor, dan weet Achilles toch nog de 5-4 te scoren. We zien nog een paar goede onderscheppingen, Lizzy weet ook de bal vaak met licht fysiek geweld te veroveren en we zien geen slecht spel, maar het tempo lijkt eruit, wat
Excelsior geen goed doet. Gedurende de laatste minuten wordt vanaf de tribune geschreeuwd dat het tijd is (gelukkig had de scheids
zelf ook een klok 🙂), alles om de punten binnen te halen. Na nog een aantal schietkansen van beide teams weten ze beide niet meer
te scoren en sleept Excelsior de winst binnen.
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Opstellingen
zaterdag 14 januari
team
1/2
3
4
5
6
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
D1

opstelling
Jasper, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Vito, Wouter
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate, Kayleigh?

dame A1

Joris, Okker, Simon Bo., Sven

2 heren A1

vrij
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Rachelle?, Roxanne

dame Exc. 4

Erik, Lars, Nathan, Thijs, Wesley

heer Exc. 4

Annebertien, Ans, Eline, Fleur, Loes
Erik de K., Mario, Micke, Rob, Robert, Theo
Anouk, Dominique, Gina, Jazz
Fabian, Jop, Maarten, Mart, Pim
Isabella, Lonneke, Maaike, Noa
Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley
Femke, Fleur, Josanne, Linda, Robin, Sanne, Veerle, GEBLESSEERD: Denise
Jesse, Reinier, Rik
Daniëlle, Geeske, Indi, Myrthe, Isa
Arjen, Timon, Dirk, Sydney, Wouter
Mark, Nico, Rick, INVALLEN: Sydney B1/Isa B1
Chiméne, Iris, Nathalie, Nadine

Aniek (C1)

Daan, Gijs, Mark, Luuk

Thom (C1)

Aniek, Romy, Mirre, Inger, AFWEZIG: Eva

Sara (D2)

Joran, Joshua, Paul, Thom

David (D2)

Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne, Vera
Cas, Nathan, Wouter
vrij

E1

Eline, Fara, Fenna, Lianne, Romy, Zoë

E3
F1
F2
F3
F4

Joshua (C1)

Dieuwke, Liekke, Lucía, Linsey, INVALLEN: Sydney B1/Isa B1

D2

E2

reserve

Charlotte, Jill, Joyce, Leanne, Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone

Hennieke, Marlou, Sofie,
Kilian, Pjotr, Jayden
Anne, Britt, Josyne, Lizzy
Justin, Sten
Elize, Emme, Milou
Mees, Stefan, Tijn
Demi, Melissa, Puck
Marten, Thomas
Lise, Kelly
Justin, Daniel, Jurjen
Emma, Femke
Demian, Björn, Senne
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Wedstrijden
Programma
zaterdag 14 januari
klasse

nr

R3R

17239 Excelsior 3 - KVS/Maritiem 5

R5E
A1F
A4A
B1F

wedstrijd

8651 Excelsior 6 - DKV 2
19298 Excelsior A1 - Fortuna/Delta Logistiek A2
5834 Excelsior A3 - DKC A2
20437 Excelsior B1 - Weidevogels B1

aanw aanv

coaches

scheidsrechter

zaalcommissaris

17:45 18:45

Ben, Ronald

Wouter le Comte?

09:30-14:30 Daan Arkesteijn tel.nr in e-mailuitgave

16:30 17:30

Rob

Bob v.d. Leeden?

14:30-16:30 Eline Baks

15:15 16:10

Luuk, Nikki

M. Bommelé

16:30-18:30 Anne Advocaat

14:15 15:00

Erik, Nathan, Wesley

Willeke Alberts

18:30-20:30 Theo Korte

11:15 12:00

Wouter

scheidsrechter Excelsior?

B5E

6397 Excelsior B3 - ONDO B5

12:15 13:00

Bob, Mario

Fabian Mastenbroek

D3E

8417 Excelsior D1 - VEO D3

13:15 14:00

Sander, Wouter

Jop de Boo

E2C

10955 Excelsior E1 - Valto E3

10:30 11:00

Lisette, Merit

Piet Ekelmans

E3H

9594 Excelsior E2 - Valto E6

9:30 10:00

Anouk, Gina

Reinier Koole

9:30 10:00

Isa, Maarten

Piet Ekelmans

10:30 11:00

Daan, Sven

Leonie van der Spek

9:30 10:00

Elvira

Sanne Kleiborn

10:30 11:00

Fleur

Mark Janssen

coaches

F1D

10079 Excelsior F1 - DES F1

F2E

10288 Excelsior F2 - Refleks F2

F3G

11209 Excelsior F3 - ALO F4

F3H

11381 Excelsior F4 - KZ Danaïden F2

klasse

nr

accommodatie

autorijders

1E

12476

Sparta 1 - Excelsior 1

13:45 16:50

Frank

Sporthal Watergoor, Nijkerk

regelt Nelleke

R1E

15358

Sparta 2 - Excelsior 2

12:45 15:30

Maarten

Sporthal Watergoor, Nijkerk

regelt Nelleke

R5G

4506

Fortuna/Delta Logistiek 6 - Excelsior 5

aw 17:45 18:40

Willeke

Fortunahal, Delft

eigen gelegenheid

A2L

18649

KOAG A1 - Excelsior A2

17:00 18:40

Denise

Sporthal Krimpenerwaard College, Krimpen ad Ijssel

Lonneke, Maaike, Marijn

B5B

6385

Velocitas B2 - Excelsior B2

12:30 14:00

Nynke

Sporthal De Does, Leiderdorp

regelen contactouders

C5B

7416

Futura C1 - Excelsior C1

14:00 15:10

Okker

Sporthal Zuidhaghe, Den Haag

regelen contactouders

E3E

9878

ONDO E6 - Excelsior E3

9:00 10:00

Jazz

De Hoekstee, Hoek van Holland

regelen contactouders

wedstrijd

vertrek

aanv

 Sporthal open van 9:30 tot 20:30; het restaurant heeft andere openingstijden
 Training pinguïns: zaterdag 11:00, Brahmslaan, trainers Rachelle & Leanne

Scheidsrechterschema
datum

wedstrijdnr.

klasse

wedstrijd

tijd

vereniging

official

accommodatie

za. 14-01-2017

17179

R4L

DES (D) 5 - Weidevogels 4

16:00

KNKV

Wouter le Comte

De Hoornbloem, Den Hoorn

za. 14-01-2017

17238

R2I

DES (D) 3 - KVS/Maritiem 4

19:40

KNKV

Jos van Velzen

De Hoornbloem, Den Hoorn

za. 14-01-2017

17177

R3M

DKC 3-Nieuwerkerk 5

20:00

INKOOP

Erik de Koning

Fortunahal, Delft

za. 14-01-2017

15351

R2M

OZC 2 – RWA 3

20:20

KNKV

Frido Kuijper

De Enk, Rotterdam
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Trainingen
Trainingsschema zaal
maandag

dinsdag

woensdag

Buitenhof

Kerkpolder

Buitenhof

17:30-18:30

donderdag
Kerkpolder

B2/C1 - D1

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

Buitenhof
E1/E2/E3 - F-groep

A3 - E1/E2/E3 - F-groep

18:30-19:30

B2 - B3 - D2
A1 - A2

D1 - D2

18:45-19:45

B1 - C1

19:00-20:00

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

Let op de geelgemarkeerde mutaties!

Schema Excelsiorprogramma
BLOK 5 3E KWART ZAAL
dag/tijd

locatie

week 9/1-12/1

week 16/1-19/1

week 23/1-26/1

di 19:30-20:30

Kerkpolder

Tom Kalkman

Tom Kalkman

Tom Kalkman

B2/C1

di 17:30-18:30

Kerkpolder

eigen trainer

Piet Ekelmans

Erik van der Voort

B3

do 18:30-19:30

Kerkpolder

eigen trainer

nog op zoek

nog op zoek

D1

do 18:30-19:30

Kerkpolder

Linda Heemskerk

Linda Heemskerk

Linda Heemskerk

D2

wo 18:00-19:00

Buitenhof

Lisanne Halbe

Lisanne Halbe

Lisanne Halbe

E-groep

ma 18:00-19:00

Buitenhof

Sander Rensen

Sander Rensen

Sander Rensen

B1

BLOK 6 4E KWART ZAAL
dag/tijd

locatie

week 30/1-2/2

week 6/2-9/2

week 13/2-16/2

B1

di 19:30-20:30

Kerkpolder

Tim Heemskerk

Tim Heemskerk

Tim Heemskerk

B2/C1

di 17:30-18:30

Kerkpolder

Erik van der Voort

Piet Ekelmans

Piet Ekelmans

B3

do 18:30-19:30

Kerkpolder

Lisette Arends

Lisette Arends

Lisette Arends

D1

do 18:30-19:30

Kerkpolder

Robert Plomp

Robert Plomp

Robert Plomp

D2

wo 18:00-19:00 Buitenhof

Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek

E-groep

ma 18:00-19:00 Buitenhof

Hetty de Graaf

Hetty de Graaf

Hetty de Graaf

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

trainer(s)

maandag 9 januari

Bertjan
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Trainingen
Pinguïntraining
Op enkele data in onderstaand schema vindt naast de pinguïntraining ook peuterpret plaats (aangegeven
in kolom “trainers peuterpret”). Meer weten over de training van onze allerkleinsten? Zie de pagina’s op de website, pinguïntraining
en peuterpret.
aanvangstijd training: 11:00u
datum

locatie

trainers pinguïntraining

trainers peuterpret

zaterdag 14 januari Brahmslaan

Leanne & Rachelle

Nicole

zaterdag 21 januari Buitenhof

Joyce & Anne

zaterdag 28 januari Buitenhof

Simone & Sabine

zaterdag 4 februari Buitenhof

Leanne & Charlotte

zaterdag 11 februari Buitenhof
zaterdag 18 februari Brahmslaan

Rachelle & Joyce
Marit & Ciska

zaterdag 25 februari

geen training

zaterdag 4 maart

geen training

zaterdag 11 maart Brahmslaan
zaterdag 18 maart
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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:

Micke Vrolijk

Kalenders en roosters
Activiteitenkalender

BESTUURSLEDEN

datum

activiteit

senioren/junioren:

Maarten Taffijn

Technische Zaken jeugd;
aspiranten, pupillen, pinguïns:

20 januari 2017

Gourmetten voor jeugdleden

Erik de Koning

25 maart 2017

DKC jeugdtoernooi (B t/m F)

Activiteiten Zaken:

Nicole Buis

2 t/m 5 juni 2017

Excelsiorkamp!

17 juni

Dubbelschiettoernooi

24 juni 2017

Schoolkorfbaltoernooi

26 augustus 2017

Excelsior jeugdtoernooi

Technische Zaken

SECRETARIAAT
Correspondentieadres:

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
Site:

http://www.ckv-excelsior.nl

Webmaster:

Wesley Toet

Webredactie:

Job van den Berg

SOCIAL MEDIA

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

COLOFON

spelers gebruikt om te verbeteren. Van de teams die zijn ingedeeld dienen twee

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.

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.

REDACTIE
Redactie: Juan Zondervan
Coverfoto: Goeg

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
Leen, Willeke, Erik, Jos, Job, Bart, Linda, Desiree, Hans,
Huub, Marijn

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

C . K . V . E x ce l s i o r

D e K o r f pr a a t nr . 21

16

