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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. 

 

Geslaagde vriendjestraining 

Afgelopen donderdag 12 januari was er een vriendjestrai-

ning voor de E- en F-jeugd. Bij de F waren zes kinderen meegekomen en bij de E 

twee nieuwe jongens. Erg leuk dat er weer zoveel nieuwe kinderen mee kwamen 

doen! 

De F-groep was zelfs zo groot dat er niet genoeg 

kleine ballen waren om iedereen met een eigen bal 

te laten trainen. Gelukkig is dit heel goed opgelost 

en is er in kleine groepen getraind. Dankjewel trai-

ners! 

Iedereen deed enthousiast mee en we zagen veel 

vrolijke gezichten tijdens de training. Na afloop was 

er voor iedereen wat lekkers en een beker limo-

nade. Alle nieuwe kinderen zijn via de mail uitge-

nodigd om nog twee keer mee te komen doen als 

zij dit willen.  

We zijn als vereniging vooral op zoek naar kinderen 

van zes jaar (groep 3) en jongens van negen jaar. Net zoals de vorige keer zal ieder 

nieuw lid een pet krijgen, net zoals het kind die voor een nieuw lid heeft gezorgd! 
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Secretari(pr)aten 

In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Jeugdsecretariaat 

Werving 

Afgelopen donderdag was er een vriendjes-/vriendinnetjestraining georganiseerd door de wervingscommissie. Met 6 nieuwe kin-

deren was het weer een groot succes. 
 

Ingelaste wedstrijden voor de C1, F1 en F3 

Op 4 maart zullen de C1 en F1 de wedstrijden gaan spelen die vorige week niet zijn doorgegaan. Dit is wel in de voorjaarsvakantie. 

De F3 zal de wedstrijd tegen ALO F4 gaan inhalen op zaterdag 18 maart. 
 

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. 
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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 aan-

wezig 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

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/789-geef-je-op-gourmetten-voor-jeugdleden
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/789-geef-je-op-gourmetten-voor-jeugdleden


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  22 5 

Wedstrijden 

Uitslagen 

14 januari 2017 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R3R 17239 Excelsior 3 - KVS/Maritiem 5 18 14 

R5E 8651 Excelsior 6 - DKV 2 9 10 

A1F 19298 Excelsior A1 - Fortuna/Delta Logistiek A2 16 20 

A4A 5834 Excelsior A3 - DKC A2 12 7 

B1F 20437 Excelsior B1 - Weidevogels B1 9 10 

B5E 6397 Excelsior B3 - ONDO B5 9 5 

D3E 8417 Excelsior D1 - VEO D3 12 5 

E2C 10955 Excelsior E1 - Valto E3 11 7 

E3H 9594 Excelsior E2 - Valto E7 6 0 

F1D 10079 Excelsior F1 - DES F1 11 8 

F2E 10288 Excelsior F2 - Refleks F2 7 10 

F3G 11209 Excelsior F3 - ALO F4 19 9 

f3h 11381 Excelsior F4 - KZ Danaïden F2 4 6 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 12476 Sparta 1 - Excelsior 1 18 16 

R1E 15358 Sparta 2 - Excelsior 2 18 15 

R5G 4506 Fortuna/Delta Logistiek 6 - Excelsior 5 12 6 

A2L 18649 KOAG A1 - Excelsior A2 8 10 

B5B 6385 Velocitas B2 - Excelsior B2 3 3 

C5B 7416 Futura C1 - Excelsior C1 4 8 

E3E 9878 ONDO E6 - Excelsior E3 4 8 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag was er niet één om te onthouden, want van de 6 seniorenteams wist 

alleen Excelsior 3 de winst te pakken. Met 18-14 was het 3e in de Buitenhof te sterk voor 

KVS/Maritiem 5, en blijft daarmee, zij het met 1 puntje verschil ten opzichte van Avanti 4, 

de koppositie vasthouden. 

Alle overige teams verloren helaas (Excelsior 4 was vrij). In Nijkerk kwamen Excelsior 1 en 2 

beiden net iets te kort, met respectievelijk 18-16 en 18-15 waren Sparta 1 en 2 te sterk. De 

overige uitslagen in beide poules waren dan weer niet ongunstig, waardoor ook Excelsior 2 

de koppositie heeft behouden.  

Excelsior 5 speelde een gelijk opgaande 1e helft tegen Fortuna 6, maar kon in de tweede 

helft niet meer meescoren; het werd 12-6. 

Excelsior 6 had in de thuiswedstrijd bijna het eerste puntje binnengehaald tegen DKV 2 uit IJmuiden. Helaas werd het een vreemde 

wedstrijd, omdat 2 heren geblesseerd moesten uitvallen en die situatie moest op een creatieve manier worden opgelost. Een straf-

worp (gemist) had een gelijkspel kunnen opleveren, maar het werd nu 9-10. 

 

 

 

 

 

 

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 

Aanstaande zaterdag weer thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2; op bezoek komen nu Vitesse 1 en 2 

uit Barendrecht. Ook Excelsior 4 en 5 spelen thuis, dus veel seniorenwedstrijden in de Buitenhof. Het is 

helemaal volle bak, want Excelsior 3 en 6 spelen uitwedstrijden. 

Willeke 
 

Jeugd 

Appgroepen 

Onderstaande teksten zijn ontleend aan de trainersapp: 

De F1 wint met 11-8 van DES F1. Hele spannende wedstrijd. Veel strijd en plezier gezien. Kanjers! Aldus Maarten 

E3 wint met 8-4 en de strafworpen met 7-2. Heel leuk om te zien dat we vooruitgang zien. Er wordt goed rondgespeeld, iedereen 

durft te schieten en als wij hebben geschoten gaan wij ook gelijk de bal proberen af te vangen. Top!!! Aldus Jazz. 

Anouk: de E2 wint met 6-0. Was superleuk om te zien. Iedereen deed goed mee en er werd goed geschoten. Er werd veel rondge-

speeld en uit de ruimte naar binnen voor een doorloop. Uitstappen voor elkaar. Je zag alles dat getraind is, gebeuren! Ook verdedi-

gend zat iedereen erbij om ballen er tussenuit te halen. Genoten om deze wedstrijd te zien! 

Elvira: de F3 heeft van de ploeg die op de tweede plaats stond gewonnen met 19-9. Leuke wedstrijd! Er werd goed overgespeeld en 

naar elkaar gekeken. Toppertjes!!! 

Lisette: E1 heeft gewonnen met 11-7. Er werden hele leuke doelpunten gescoord. En veel dingen teruggezien waarop de laatste 

weken is getraind. Toppers!!! 

Bob: B3 wint met 9-5. Na een super eerste helft was de tweede helft iets minder. Maar het resultaat mag er zeker zijn! Als wij volgende 

week winnen, dan is een kampioenschap zeker nog een optie! 

Okker: C1 heeft gewonnen met 4-8. Met dank aan Renate die heeft gecoacht! 

Fleur: de F4 heeft verloren met 4-6. Verdedigend ging goed, alleen was het scoren vandaag iets lastiger. De F4 heeft er een leuke 

wedstrijd van gemaakt. 

Daan: de F2 heeft verloren van Refleks met 7-10. Het was een spannende wedstrijd waarin wij de eerste 20 minuten voor stonden. 

Leuk om te zien dat de F2 steeds beter en sneller gaat spelen. 
 

Futura C1 - Excelsior C1 

Met langs de kant onze vaste invaller David Mangert en invalcoach Renate begon de wedstrijd tegen Futura. De eerste minuten bleek 

al snel dat Futura redelijk weerstand bood tegen Excelsior. De eerste minuten werd er van beide zijden niet gescoord. Er werden wel 

doorlopen opgezet, maar scoren wilde maar niet lukken. Maar Excelsior bleef aandringen en daar was Aniek die de stand op 0-1 

bracht. Even later was er een strafworp die door Joran genomen werd. Maar jammer genoeg ging deze er niet in. Futura zat ook niet 

stil en een kleine verzwakking in de verdediging maakte dat de stand op 1-1 kwam. Maar niet getreurd, er waren soms snelle reacties 

van Excelsior waardoor bijvoorbeeld de stand op 1-2 kwam door Joshua. Goed onderling samenspel zorgde er even later voor dat 

Joshua nogmaals kon scoren,1-3. Maar soms werd er ook slordig gespeeld, waardoor bijvoorbeeld de bal ongeveer recht in de 

handen van de tegenstander geworpen werd. Futura wist dus ook een groot deel van de tijd balbezit te houden en daardoor kwam 

de stand voor de rust op 2-3. Waarna Paul nog snel de stand op 2-4 bracht. 

Na de rust ging het weer aardig gelijk op, alhoewel Excelsior wel vaker tot schieten kwam, maar helaas ging de bal er dan niet in. Zo 

waren er meer dan 6 minuten nodig voor het volgende doelpunt. Weer was het Joshua die vanuit goed samenspel kon scoren. 

Tussendoor zagen we ook mooie schotpogingen van de andere spelers, maar jammer genoeg niet in de korf. Mirre leek even de 

stand op 2-6 te brengen, maar de scheids keurde dit punt af. Jammer, want het leek erop dat de tegenstander toch echt te laat kwam 

met zijn verdedigende beweging. Maar ja, wij zagen dat vanuit een andere hoek dan de scheids, dus ja, wie heeft er dan gelijk? Het 

leek erop dat Thom dit snel wilde compenseren en dat deed hij dan ook. Met een mooi afstandsschot werd het dan toch 2-6. Er werd 
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Wedstrijden 

aan beide zijden steeds geprobeerd een doorloop op te zetten, maar de tegenstander hield het gat 

dan goed dicht. Soms tot ergernis van de ouders van de tegenpartij die het over ombeuken hadden, 

maar dat viel reuze mee. Dat heet gewoon het gat goed dicht houden en strak verdedigen. 

In de laatste 7 minuten nam David nog de plek van Joran over. Hij stond de hele wedstrijd zich al warm te lopen. Zijn eigen team had 

vandaag geen wedstrijd, dus hij moest nog wat energie kwijt. Tijdens de wedstrijd probeerde Paul meerdere malen heel dicht bij de 

paal te scoren en de aanhouder wint, dus plots was het 2-7. In de ban van het spel en uit ijver ging Inger iets te fel in de verdediging 

en werd het snijden van een tegenstander in een schotpoging. Daar was de strafworp voor Futura. De dame in kwestie hield het 

hoofd koel en bracht de stand op 3-7. Door wederom een snelle reactie wist Joshua de stand op 3-8 te brengen. Hierna kwam Futura 

voor het einde nog eenmaal tot scoren, hiermee kwam de eindstand op 4-8. 

Al met al een leuke wedstrijd waarin veel mooie acties te zien waren. Alhoewel, het moet gezegd worden, soms kwam het ook tot 

onnodig balverlies door slordigheden of niet goed kijken. Maar wat zeur ik nou, onze C1 is tot nu toe in de zaal ongeslagen, dus die 

slordigheden moeten we ze misschien maar gewoon vergeven. 
 

ONDO E6 - Excelsior E3 

De supporters waren nog niet helemaal gesetteld op de stoeltjes en ondergetekende was nog niet klaar om te schrijven of de 

scheidsrechter floot voor het begin van de wedstrijd en via een supersnelle aanval scoort Justin direct de 0-1. 

De eerste helft begint dus met Justin in de basis, maar ook met Sten, Josyne en Lizzy. En ze gaan goed van start, met na de 0-1 direct 

weer wat mooie aanvallen, waaruit Justin ook de 0-2 kan scoren. Justin lijkt goed hersteld van de griep, want naast het scoren zit hij 

ook heerlijk in de wedstrijd, goed aan het verdedigen en prima mee in de aanval. Het eerste kwart blijft de stand op 0-2, ondanks 

dat er goede onderscheppingen zijn en ONDO daardoor niet echt tot aanvallen komt. We zien een leuk spelend Excelsior met goed 

overspelen en leuke aanvallen. 

Het tweede kwart heeft er een wissel plaatsgevonden bij ONDO en vallen ze wat meer aan. Maar door goede verdediging van onder 

andere Lizzy en superfel spel van Josyne krijgt Excelsior de meeste kansen om te schieten en weet Lizzy vanuit een prima aanval de 

0-3 te scoren. Er worden ook nog wat doorlopen geoefend, maar daar kan nog wat op getraind worden, want dat lukt nog niet 

helemaal goed. ONDO mist ook een paar leuke kansen en hebben toch wel wat lengtenadeel. Nadat er mooie kansen zijn voor Josyne 

en Lizzy is het Justin die de 0-4 scoort. Met deze stand gaan we dan ook de rust in.  

Na de rust komen Anne en Britt erin voor Lizzy en Justin. Ook ONDO brengt vers bloed in de wedstrijd en het is ONDO die daar het 

eerste van profiteert door de 1-4 te scoren, welke volgens de supporters wel heel goed verdedigd was door Britt. 

ONDO laat een sneller spel zien dan in de eerste helft en Excelsior moet daar toch even aan wennen en gaat niet direct mee in dit 

snelle spel. Toch hebben ze een kans vanuit een prima aanval en Josyne scoort de 1-5 en ziet daarmee haar harde werken beloond. 

ONDO weet echter vol te houden en weet in dit derde kwart drie keer achter elkaar mooi te scoren. Maar inmiddels is Sten ook alerter 

en weet hij de 4-6 te scoren. Gelukkig, want ONDO kwam wel erg in de buurt van een gelijke stand. Dan is er weer dat goede 

samenspel, de bal komt via Britt, An, Sten en Josyne weer bij Britt, die de bal twee keer misschiet. Maar het is ook Britt die de bal 

onderschept en van ver hard richting Josyne gooit die op haar beurt de 4-7 weet te scoren.  

Het laatste kwart levert nog wat mooie onderscheppingen en aanvallen op en het lijkt erop dat ONDO moe begint te worden en Sten 

juist beter in de wedstrijd komt te zitten. Het is dan ook Sten die volop in de aanval gaat en de meiden met zich meeneemt in deze 

mooie aanvallen. Nadat Sten, maar ook Josyne, Anne en Britt nog wat kansen missen, is het Sten zelf die zorgt voor de eindstand van 

4-8. 

We hebben een hele leuke wedstrijd gezien met een fanatieke Josyne die na de strafworpen voor de zekerheid nog even de eindstand 

navraagt bij de scheids; oké, de wedstrijd dus met 4-8 gewonnen en de strafworpen met 2-7. 

Op de terugweg in de auto wordt de wedstrijd nog even nabesproken door de ouders en uitgekeken naar de volgende wedstrijd 

tegen Meervogels thuis om elf uur. Gelukkig niet te vroeg want vrijdag is er nog het gourmetfeestje, waar het hele team naartoe 

gaat.  
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Wedstrijden 

Excelsior F3 - ALO F4 

Vorige week zou er dan voor het eerst tegen de nummer twee van de poule gespeeld worden. Maar de 

gladheid maakte dat de reis naar Den Haag uitgesteld werd. Deze week was het de beurt aan ALO om naar Delft te komen en daar 

de krachtsstrijd tegen Excelsior aan te gaan. Want ja, kijkend naar de stand in de competitie zou dit dan toch een van de moeilijkste 

wedstrijden tot nu toe kunnen worden. 

Bij binnenkomst in de hal bleek de wedstrijd al begonnen te zijn. Toch verkeerd tijdsmanagement van de verslaggever, denk ik. Maar 

Hans (vader Justin) had de stand al mooi bijgehouden via Whatsapp. Lise had de wedstrijd geopend met 1-0, waarna Justin en Jurjen 

de stand op 4-0 hadden gebracht. Het bleek dat de verkenning van aanwezige ouders vooraf het beeld gaf dat er een paar goede 

schutters in het ALO-team zitten. Maar in de wedstrijd, zeker aan het begin, kwamen deze niet zo makkelijk tot schieten. Zo kon 

Excelsior uitlopen naar 7-0 alvorens het eerste tegendoelpunt een feit was. Na 10 minuten spelen stond het 7-1. In de eerste 10 

minuten zat Excelsior steeds heel fel op de bal en kreeg ALO daardoor weinig kansen. Maar in de volgende 10 minuten kwam ALO 

beter in de wedstrijd en zo gingen we met 12-5 de rust in. De 12-5 werd gemaakt in het fluitsignaal, maar werd na enige twijfel 

goedgekeurd. De dame van ALO die dit punt maakte, was erg blij met dit doelpunt en het zou ook zuur zijn geweest als dit punt dan 

heel strikt afgekeurd was. Deze dame bleek overigens de topscoorder van ALO te zijn, daar waren het sowieso de dames die scoorden. 

Bij Excelsior kwamen de F3 spelers allemaal tot scoren. Demian, de invaller van vandaag, wist helaas niet te scoren, maar speelde wel 

heel goed mee na de rust. De superspeler van ALO was een beetje dromerig, waardoor onze F3 daar niet veel extra tegenstand van 

had. Maar eerlijk is eerlijk, ALO heeft in de rust wel enige aanwijzingen van de coach gehad. Ze zaten daarna beter op de bal, waardoor 

onze F3 helden meer moeite hadden met schieten op de korf en sowieso vaker de bal kwijtraakten aan de tegenstander. Zo was de 

stand op een gegeven moment 16-8, zou ALO nog terugkomen en de wedstrijd op gelijkspel of winst brengen? 

Bij Excelsior was soms de concentratie een beetje weg en wilde de bal maar niet in de korf. Maar opeens had men het ritme weer te 

pakken en zo werd de stand uiteindelijk 19-9. Voor de statistische onder ons nog even het aantal per speler, Lise 6, Justin 8, Daniel 

3, Jurjen 2. Maar ja, zonder goed samen te werken was dit natuurlijk niet mogelijk geweest. Iedereen heeft super gespeeld en na-

tuurlijk Demian nog bedankt voor het invallen en natuurlijk de coaches (Elvira en Robin) voor de begeleiding van dit (nog) ongeslagen 

superteam. 
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Opstellingen 

zaterdag 21 januari 

team opstelling reserve 

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

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

 

 

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

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

Worden gevraagd 

4 
Christiane, Cynthia, Danique, Marloes, Nicole 

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

 

Marijn (A2) 

5 
Janna, Lynn, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Eline, (Fleur),Loes 

Erik de K., Micke, Theo, Robin 

 

Thijs (S5) 

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, Dirk, Sydney, Wouter 

 

Mark (B2) 

B2 vrij  

B3 
Chiméne, Iris, Nathalie, Nadine 

Daan, Gijs, Mark, Luuk 

Liekke (B2) 

Rick (B2) 

C1 
Aniek, Romy, Mirre, Inger, Eva 

Joran, Joshua, Paul, Thom 

Sara (D2) 

David (D2) 

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

Cas, Nathan, Wouter 

 

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

Abel, David, Martin, Thijs 

 

 

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Melissa, Puck 

Marten, Thomas 

 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

F4 
Emma, Femke Superspeler uit F1 

Demian, Björn, 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 21 januari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

1E 12556 Excelsior 1 - Vitesse 1 16:15 17:40 Frank S. Koole 10:30-14:30 Vito Heemskerk tel.nr. in e-mailuitgave 

R1E 15536 Excelsior 2 - Vitesse 2 15:30 16:25 Maarten E. spek 14:30-16:30 Maaike Westerman 

R5H 5223 Excelsior 4 - Tempo 6 14:15 15:10 Wouter Job v.d. Berg 16:30-18:30 Sander van Vliet 

R5G 4524 Excelsior 5 - Achilles 7 17:45 18:50 Willeke Robertjan Heemskerk 18:30-20:30 Rachelle Janssen 

A2L 19368 Excelsior A2 - Vriendenschaar A1 12:15 13:00 Denise, Job C. Hekhuis   

C5B 7361 Excelsior C1 - Refleks C2 13:30 14:10 Mart, Okker, Pim Sander Rensen   

D2E 7996 Excelsior D2 - Dijkvogels D1 11:15 12:00 Simon, Vito Reinier van den Hoek   

E3E 9894 Excelsior E3 - De Meervogels E3 10:30 11:00 Jazz Koen Timmerman   

F3G 11197 Excelsior F3 - Dijkvogels F2 10:30 11:00 Elvira Femke Rijpkema   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R3R 15523 Dijkvogels 3 - Excelsior 3 15:30 17:05 Ben, Ronald Sporthal Maasdijk, Maasdijk Simon, Ronald, Renate 

R5E 5211 Fiks 6 - Excelsior 6 12:30 14:00 Rob Sporthal De Cuyl, Oegstgeest zelf regelen 

A1F 18661 Kinderdijk A1 - Excelsior A1 15:30 17:15 Luuk, Nikki Sportcentrum Blokweer, Alblasserdam Jazz, Mart, Pim 

A4A 5922 Avanti A5 - Excelsior A3 aw 13:30 14:25 Erik, Nathan, Wesley Sporthal Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

B1F 19997 Tempo B1 - Excelsior B1 14:45 16:10 coaches zelf vervanging regelen Limeshallen, Alphen aan den Rijn regelen contactouders 

B5E 6690 ODO B2 - Excelsior B3 11:45 13:00 Bob? Sporthal De Hofstede, Maasland regelen contactouders 

D3E 7925 Dijkvogels D2 - Excelsior D1 10:30 11:30 Sander, Wouter Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelen contactouders 

F1D 10164 Die Haghe F2 - Excelsior F1 11:45 12:55 Isa, Maarten Sporthal Gaslaan, Den Haag regelen contactouders 

F2E 10315 Valto F2 - Excelsior F2 9:15 10:15 Daan, Sven Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

F3H 11305 TOP/Quoratio F5 - Excelsior F4 8:45 10:00 Fleur Sporthal De Korf, Sassenheim regelen contactouders 

 Sporthal open van 10:30 tot 20:30; het restaurant heeft andere openingstijden 

 Excelsior D2 reclameborden opzetten 

 Excelsior 5 reclameborden opruimen 

 Team van de week: D2; aanw: 17:15, wedstrijd: 17:40 

 Filmen Excelsior 1: C1; aanw: 17:15, wedstrijd: 17:40 

 Training pinguïns: zaterdag 11:00, Buitenhof, trainers Joyce & Anne 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 21-01-2017 13641 4H 't Capproen 1 - Oranje Zwart/De Hoekse 1 16:40 KNKV Jos van Velzen De Eendraght, 't Capproen, Hellevoetsluis 

za. 21-01-2017 17315 R2M IJsselvogels 3 - WION 3 18:50 KNKV Wouter le Comte Zuidplas, Moordrecht 

za. 21-01-2017 19348 A1G KCR A1 – ONDO (M) A1 15:50 KNKV Frido Kuijper De Fakkel, Ridderkerk 

http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingen 

Trainingsschema zaal 

  maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof 

17:30-18:30   B2/C1 - D1      

17:45-18:45     E1/E2/E3 - F-groep 

18:00-19:00 A3 - E1/E2/E3 - F-groep   B2 - B3 - D2     

18:30-19:30   A1 - A2   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     
 

Schema Excelsiorprogramma 

    BLOK 5 3E KWART ZAAL 

  dag/tijd locatie week 16/1-19/1 week 23/1-26/1 

B1 di 19:30-20:30 Kerkpolder Tom Kalkman Tom Kalkman 

B2/C1 di 17:30-18:30 Kerkpolder Piet Ekelmans Erik van der Voort 

B3 ma 19:00-20:00 Buitenhof Bertjan Bron Bertjan Bron 

D1 do 18:30-19:30 Kerkpolder Linda Heemskerk Linda Heemskerk 

D2 wo 18:00-19:00 Buitenhof Lisanne Halbe Lisanne Halbe 

E-groep ma 18:00-19:00 Buitenhof Sander Rensen Sander Rensen 

 

    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 ma 19:00-20:00 Kerkpolder Bertjan Bron nog op zoek nog op zoek 

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 
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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 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 nader te bepalen 

zaterdag 25 februari geen training  

zaterdag 4 maart geen training  

zaterdag 11 maart Brahmslaan Leanne & Ciska nader te bepalen 

zaterdag 18 maart geen training  
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

 

datum trainer(s)  

woensdag 18 januari Sander 21:00-22:00 Sporthal de Buitenhof 

maandag 23 januari Jasper  

maandag 30 januari Okker  

maandag 6 februari Reinier  

maandag 13 februari Bertjan  

maandag 20 februari Ryan  

maandag 27 februari Voorjaarsvakantie  

maandag 6 maart Henk  

maandag 13 maart Joyce en Sharmaine  

http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/34/pinguins
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/39/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: Micke Vrolijk  

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 

Coverfoto: Leo Schouten 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Maarten Taffijn 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Nicole Buis-van den Hooff 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Job, Desiree, 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 

20 januari Gourmetten voor jeugdleden 

25 maart DKC jeugdtoernooi (B t/m F) 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

17 juni Dubbelschiettoernooi 

24 juni Schoolkorfbaltoernooi 

26 augustus Excelsior jeugdtoernooi 

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. 
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