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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. 

 

Kom maar op met de zon! 

De coverfoto van deze week doet de inhoud van deze me-

dedeling weinig verhullen: met 36 geplaatste en aangesloten zonnepanelen op het 

dak zijn we naast onze kleuren zwart, wit en oranje vanaf heden ook groen! 

De zonnepanelen zijn goed voor een jaarlijkse energieopwekking van 10.000 kWh. 

Ons streven is om in 2018 op elektriciteitsgebied energieneutraal te zijn. Het ko-

mende jaar bekijken we waar en hoe we nog zuiniger kunnen omgaan met het 

gebruik van elektriciteit om dit te bereiken. 

Op kort termijn wordt er op de site een link geplaatst waar iedereen kan volgen 

wat het rendement van de zonnepanelen is. 
 

Het Excelsiorprogramma… een kijkje in de keuken  

Dat het Excelsiorprogramma in volle gang is, dat weten we allemaal. Eén keer per 

week krijgt onze jeugd training van een experttrainer om beter te worden in ons 

spelletje. Zo ook afgelopen woensdag. Lisanne Halbe, oud-speelster van het eerste, 

stond op de rol om als experttrainer aan te treden bij de D2. Het speelveld van de 

Buitenhof werd gedeeld door D2 en B3. 

Elke experttrainer wil een ding als 

eerste weten: waar staat het team 

waar ik training aan ga geven? Wat 

is het niveau, wat zijn de sterktes, 

wat zijn de technieken waaraan ge-

werkt moet worden, waar zal ik 

mijn focus de komende drie weken 

op gaan leggen? Om op deze vra-

gen een antwoord te krijgen, had 

Lisanne een ingenieus plannetje 

bedacht, in overleg met Bob, de vaste/trainer coach van B3: laat de 9 aanwezige 

D2-pupillen maar een kort wedstrijdje spelen tegen de 4 aanwezige B3-aspiranten! 

Dan weten we waar de D2 ongeveer staat. Geniaal! 

B3 moest het hoofd buigen voor al 

die krioelende, continu bewe-

gende, overal aanwezige D2’ers: D2 

won de wedstrijd met 4-3. Aan het 

eind van de training nam B3 revan-

che door een estafettewedstrijdje 

nipt te winnen. 

“We doen het samen, want… zo 

doen we dat bij Excelsior.” 

“Samen worden we beter.” 

Het staat geschreven in het handvest van het Excelsiorprogramma. En het werd 

uitgevoerd op een woensdagavond in de Buitenhof. Mooi, toch!? 
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In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Jeugdsecretariaat 

Nieuwe leden 

Thomas en Elyse zijn lid geworden van Excelsior! Thomas traint bij de pinquins en Elyse zal bij de peuters mee gaan trainen. Thomas 

en Elyse veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! 
 

Ingelaste wedstrijden voor de C1, F1 en F3 en vervallen wedstrijden E1 en D1 

Op 4 maart zullen de C1 en F1 de inhaalwedstrijden gaan spelen. Dit is wel in de voorjaarsvakantie. 

De F3 zal de wedstrijd tegen ALO F4 gaan inhalen op zaterdag 18 maart. Tijdstip hiervan is nog niet bekend. 

De wedstrijd van de E1 van 18 februari gaat niet door. De wedstrijd van de D1 van as. zaterdag zal hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. 

Lynx kan geen team op de been brengen as zaterdag. Een vervangende datum wordt gezocht. 

Ingelaste wedstrijden 

zaterdag 4 maart 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter 

C5B 11496 Excelsior C1 - Pernix C3 11:15 12:00 Mart, Okker, Pim Joris Timmerman 

F1D 11504 Excelsior F1 - Fiks F1 10:30 11:00 Isa, Maarten Piet Ekelmans 

Vervallen wedstrijd 

zaterdag 18 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie 

E2C 9383 KVS/Maritiem E3 - Excelsior E1 9:00 10:00 Lisette, Merit Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) 
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Uitslagen 

21 januari 2017 

klasse nr wedstrijd Uitslag 

1E 12556 Excelsior 1 - Vitesse 1 24 18 

R1E 15536 Excelsior 2 - Vitesse 2 17 13 

R5H 5223 Excelsior 4 - Tempo 6 17 7 

R5G 4524 Excelsior 5 - Achilles 7 10 18 

A2L 19368 Excelsior A2 - Vriendenschaar A1 12 14 

C5B 7361 Excelsior C1 - Refleks C2 8 4 

D2E 7996 Excelsior D2 - Dijkvogels D1 3 12 

E3E 9894 Excelsior E3 - De Meervogels E3 7 2 

F3G 11197 Excelsior F3 - Dijkvogels F2 13 5 

klasse nr wedstrijd Uitslag 

R3R 15523 Dijkvogels 3 - Excelsior 3 15 16 

R5E 5211 Fiks 6 - Excelsior 6 15 15 

A1F 18661 Kinderdijk A1 - Excelsior A1 19 20 

A4A 5922 Avanti A5 - Excelsior A3 9 6 

B1F 19997 Tempo B1 - Excelsior B1 13 7 

B5E 6690 ODO B2 - Excelsior B3 7 3 

D3E 7925 Dijkvogels D2 - Excelsior D1 5 5 

F1D 10164 Die Haghe F2 - Excelsior F1 13 15 

F2E 10315 Valto F2 - Excelsior F2 4 15 

F3H 11305 TOP/Quoratio F5 - Excelsior F4 8 6 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

In de poules van Excelsior 1 en 2 beginnen zo langzamerhand de verschillen tussen de ploe-

gen bovenin en die onderaan duidelijk te worden. Heel prettig is dat onze selectieteams bij 

de eerste groep horen, en de tegenstanders van afgelopen zaterdag, Vitesse 1 en 2, bij de 

tweede.  

Excelsior 2 had opnieuw in het begin enige moeite om de korf te vinden, maar in de loop 

van de eerste helft werd toch een redelijk gat geslagen, en dat verschil bleef in de tweede 

helft zo ongeveer in stand. De eindstand was een duidelijke 17-13 overwinning. 

Excelsior 1 sloeg tegen Vitesse 1 in de eerste helft een veel groter gat; met een 17-9 voor-

sprong in de rust kon een ontspannen tweede helft worden gespeeld. Aan het maken van 

opnieuw 17 doelpunten in het tweede halfuur kwam het 1e niet toe, maar een mooie 24-18 

was de eindstand. 

Ook Excelsior 3 staat aan kop en maakte in Maasdijk tegen Dijkvogels 3 geen fout; het verschil was minimaal, maar de 15-16 over-

winning leverde wel weer 2 wedstrijdpunten op. 

Excelsior 6 behaalde afgelopen zaterdag het eerste wedstrijdpunt van dit seizoen. In de uitwedstrijd in Oegstgeest tegen Fiks 6 werd 

het geen gezellig onderonsje, maar bepaalde de scheidsrechter de eindstand op 15-15. 

 

 

 

 

 

 

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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Ook Excelsior 4 en 5 speelden thuis. Het 4e begint steeds beter te draaien en versloeg nu Tempo 6 

waarvan uit nog was verloren, met hele duidelijke cijfers; het werd 17-7. Daarmee staat het 4e bovenaan, 

maar de stand vertekent hier heel erg door het enorm ongelijke aantal gespeelde wedstrijden. 

Excelsior 5 kreeg koploper Achilles 7 op bezoek; een ploeg die ruim boven deze klasse uitsteekt. In de eerste helft schoten zij ook nu 

weer met scherp, en was er al een verschil van 10 punten in de rust. In de tweede helft kreeg het 5e wat meer vat op de tegenstanders, 

en leed het uiteindelijk een 10-18 nederlaag. 

Aanstaande zaterdag weer thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2; nu tegen Vriendenschaar 1 en 2 uit Hardinxveld-Giessendam. Vooral 

voor Excelsior 1 een heel serieuze tegenstander; de ploegen staan samen op de tweede plaats achter Swift. 

Excelsior 4 is vrij, maar ook Excelsior 5 en 6 spelen thuis, dus opnieuw veel seniorenwedstrijden in de Buitenhof. Alleen Excelsior 3 

speelt uit. 

Willeke 
 

Jeugd 

Appgroepen 

Elvira: Excelsior F3-Dijkvogels F2: uitslag 13-5. Het was een moeizame wedstrijd. Eerste 10 minuten was Excelsior fel en goed aan het 

korfballen. Daarna ging het iets minder. Dijkvogels was goed aan het verdedigen en wist veel ballen te onderscheppen. Na de rust 

heeft Excelsior de draad weer weten op te pakken en wonnen wij met 13-5! 

Fleur: De F4 heeft 8-6 verloren, maar heeft superleuk gespeeld! Er werd heel goed verdedigd, terwijl dit niet zo gemakkelijk was met 

2 grote tegenstanders. We stonden lange tijd achter, maar wisten ons terug te knokken tot 6-6. Hier schrok Top zo erg van dat gelijk 

de twee grootste spelers weer werden ingezet, waardoor wij verloren met 8-6. Maar bij de strafworpen hebben wij dit weer rechtgezet 

en wonnen! 

Sander de Hoog: de D1 heeft 5-5 gelijk gespeeld uit bij Dijkvogels. Heel goede wedstrijd gezien met leuke acties en doorzettings-

vermogen! 

Simon: De D2 heeft met 3-12 verloren. 

Mario: B3 heeft 7-3 verloren van ODO B2. Een goede wedstrijd gezien maar ODO was gewoon iets beter! 

Maarten: De F1 wint in een leuke en spannende wedstrijd van Die Haghe met 15-13! Heel veel onderscheppingen en nog meer 

doelpogingen! Zelfs een keer voor de doorloopbal gegaan! Er werd echt super gespeeld met heel veel doelpogingen! Wederom 

supertrotse coach! 

Jazz: De E3 wint vandaag met 7-2 van Meervogels en hierdoor staan wij nu op de eerste plaats!! Trotse coaches!! 

Okker: C1 heeft met 8-4 gewonnen met aanvallend goed spel. Wij hadden alleen veel meer kunnen winnen, maar de kansen werden 

niet afgerond. 
 

Die Haghe F2 - Excelsior F1 

Excelsior begint met Emme, Elize, Stefan en Tijn. Die Haghe heeft vier grote dames in de basis staan. Direct na de start van de wedstrijd 

komt de bal bij Elize, die de 0-1 weet te scoren, mooi begin van een uiteindelijk zeer spannende wedstrijd. Direct na de openingsscore 

scoort Die Haghe met een mooie doorloop de gelijkmaker. 

We zien een snel spel, bal onderscheppen en direct de aanval in, waar mooie kansen uitkomen, maar de schietpogingen van Stefan 

en Elize gaan niet raak. Gelukkig is daar Emme die de bal van de gemiste kansen afvangt en wel raak weet te schieten, 1-2. 

De aanval van Die Haghe wordt direct weer onderbroken door Tijn en het is Elize die de 1-3 weet te scoren. Emme onderschept weer 

een bal, nu vanuit een uitgooi van Die Haghe en gooit de bal naar Stefan die de bal er maar niet in krijgt, dit keer blijft de bal op het 

randje rollen, maar vliegt er niet in (goed om te weten is dat Stefan vanmorgen heeft ingevallen bij de F2 en daar wel prima wist te 
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scoren). Gelukkig staat Tijn goed onder de paal en vangt de bal af, gooit naar Emme en zij scoort de 

1-4. Dan komt de superspeler erin bij Die Haghe, wat leidt tot meer coaching op het verdedigen van de 

spelers zonder bal, ook wanneer ze nog ver van de korf staan. Hoewel de omschakeling best lastig is, weet 

Excelsior toch een mooie aanval op te zetten en is het Elize die de stand op 1-5 brengt aan het einde van het eerste kwart. 

Direct na het begin van het tweede kwart is het Die Haghe die fel aanvalt en de 2-5 weet te scoren. Nadat vanuit de aanval van 

Excelsior Emme, Tijn en Elize alle drie missen gaan Stefan en Tijn voor de doorloop. Helaas mist Tijn, maar hoe leuk om dit te zien, 

blijf proberen! We zien goed spel, maar er zijn veel schietpogingen nodig voordat Excelsior raak weet te schieten. Die Haghe lijkt 

zuiverder te schieten en scoort dan ook de 3-5. Superspeler van Die Haghe mag er weer uit, maar kan er gelijk weer in nadat Elize de 

3-6 heeft gescoord. Dan is er een mooie onderschepping van Tijn in een aanval van Die Haghe, maar Die Haghe verovert de bal weer 

terug en scoort de 4-6. Zowel Tijn als Stefan missen mooie kansen en we zien dat Excelsior veel kansen nodig heeft om raak te 

schieten, terwijl Die Haghe zuiver raak schiet, de thuisploeg brengt dan ook de stand snel op 5-6. Zoals gezegd heeft Excelsior veel 

kansen nodig, maar gelukkig krijgen ze die ook en weten beide heren ditmaal wel raak te schieten. We gaan de rust in met 5-8. 

Het derde kwart gaan Elize en Tijn eruit voor Milou en Mees. Zij krijgen geen kans om rustig in de wedstrijd te komen en moeten 

direct vol aan de bak, maar dat doen ze dan ook, ze zitten gelijk goed in de wedstrijd. Toch blijven we een zuiver schietend Die Haghe 

zien en staat het snel 6-8. Het wordt superspannend, op de tribune weten we allemaal hoe het moet, maar ga maar eens in dat veld 

staan, petje af voor de kinderen en coaches. Met behulp van de goede coaching door Isa en Maarten weet Emme er vier achter elkaar 

te scoren, daar waar Die Haghe er ook nog drie scoort. 

We gaan het vierde kwart beginnen met 9-12 als tussenstand. “Hou dit vol, kom Excelsior”, wordt er op de tribune gedacht en door 

sommige ook toegeschreeuwd (sorry). Na de korte pauze zien we Milou en Mees die mooie kansen krijgen, maar helaas weten ook 

zij niet te scoren. Kort hierna weer een mooie aanval van Die Haghe, 10-12, maar ook weer van Excelsior, de bal gaat van Milou naar 

Stefan die op zijn beurt Emme weet te vinden en zij scoort de 10-13. Dan direct weer de bal onderscheppen en in de aanval, via 

Stefan, Mees, Emme en weer Mees komt de bal weer bij Stefan, yes! de 10-14 zit erin. Maar Die Haghe weet niet van opgeven en 

scoort snel achter elkaar de 13-14. Nog een minuut, oh wat een spanning, hoe loopt deze wedstrijd af!? Excelsior is in de aanval en 

door goed vrijlopen van Mees zorgt hij ervoor dat hij de bal krijgt en met een zuiver schot raak schiet, 13-15. De laatste seconden 

blijft Die Haghe vechten voor wat ze waard zijn, maar gelukkig voor ons weten ze niet meer te scoren. We slepen de winst binnen en 

gaan moe maar voldaan weer richting Delft. 
 

Excelsior F3 – Dijkvogels F2 

Afgelopen zaterdag ontving de fiere koploper uit poule F3G in eigen huis Dijkvogels 

F2. De gasten uit Maasdijk waren met maar liefst 7 spelers afgereisd. Je kunt er maar 

beter genoeg hebben als je tegen Excelsior F3 moet spelen. 

Met frisse moed en nieuwe shirts waren Lise, Kelly, Jurjen, Justin en Daniel er klaar 

voor. Nadat ze de kraagjes van iedere speler had rechtgezet, vond ook onze coach 

dat we konden beginnen. Enige gretigheid verwachtten we wel van de F3, maar dat 

ze na 1 minuut en 10 seconden met 3-0 voor stonden, was ongekend. Binnen 7 tellen 

lag de eerste erin toen Justin scoorde. Binnen een minuut deed Daniel hetzelfde en 

tilde Justin de stand ook nog naar 3-0. De fans die wat later waren binnengekomen 

en vroegen of er al gescoord was, begrepen dat je bij dit team gewoon op tijd moet 

zijn.  

Dijkvogels herpakte zich goed na de bliksemstart van Excelsior en maakte 3-1. Justin 

scoorde vervolgens nog twee keer om te laten zien dat er deze dag in Delft niets te 

halen viel. Nadat Dijkvogels uitstekend spelende nummer 6 de 5-2 had binnenge-

schoten, scoorde Kelly na een prachtige snelle aanval: 6-2. Met gepaste trots keek ze 

naar het juichende publiek op de tribune. Justin bracht de stand kort voor het einde 

van de eerste periode vervolgens op 7-2.  
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In de tweede periode zagen we dat de snelle start zijn tol had geëist. Lang werd er niet gescoord. Pas 

laat in de periode scoorde Daniel tweemaal, maar Dijkvogels scoorde er drie en liep dus een puntje in. 

Met 9-5 gingen we de rust in. De derde periode begon met legio kansen voor Excelsior, dat er lustig op los 

counterde. Maar het KVS-syndroom sloeg toe. De bal wilde niet door de 

korf, wel op de rand, over de rand, onder de rand… Pas na 25 schoten 

was het Daniel die de ban brak en opnieuw tot scoren kwam: 10-5. De 

Vogels uit Maasdijk begrepen dat het over en uit was. In de laatste peri-

ode liep Excelsior dan ook uit met nog twee doelpunten van Justin en 

het slotakkoord van Jurjen. 

Ondanks de taaie tegenstand van vijf Dijkvogeltjes was Excelsior F3 de 

verdiende winnaar. Met name de snelheid in het spel na onderscheppin-

gen viel op: binnen enkele seconden is de bal bij de andere korf. Ieder-

een loopt goed vrij en het scorend vermogen van de spelers is mooi 

meegenomen. Het levert mooi spel en mooie resultaten op. Acht wed-

strijden, zestien punten. Ga zo door! 
 

Excelsior E3 - Meervogels E3 

Na een topavond bij Excelsior (EC, groot compliment, de kinderen vonden het geweldig lekker, jammer dat het zo snel voorbij was) 

konden we gelukkig wat uitslapen en rustig naar de wedstrijd van vandaag toeleven. Excelsior begint met Anne, Britt, Lizzy en Justin. 

Direct na het eerste fluitsignaal zien we een vlot spelend Meervogels waardoor Excelsior ook wel mee moet gaan in dit tempo en dat 

doen ze volop. De eerste kans is voor Justin, maar in tegenstelling tot vorige week mist hij deze eerste kans, maar ook Meervogels 

weet nog niet gelijk met de eerste kans te scoren. Er wordt snel gespeeld en goed naar elkaar overgegooid, de aanval wordt goed 

opgebouwd en doordat iedereen bij de les blijft, weet Justin in dit eerste kwart maar liefst drie keer achter elkaar te scoren, een echte 

hattrick. Nadat Lizzy een schietkans van Meervogels goed verdedigt, krijgt Britt even later een mooie kans, maar waar Britt de korf 

nog niet weet te raken is het Anne die de 4-0 scoort. Meervogels geeft niet op en onder luid gejuich van hun fanatieke supporters 

zien we een mooi schot mis gaan. 

Het tweede kwart van deze wedstrijd wordt vervolgd met weer goed opgebouwde aanvallen, goed afvangen waardoor het balbezit 

blijft behouden en het diverse keren tot mooie schietkansen komt. Het is echter Meervogels die weet te scoren en de stand daarmee 

op 4-1 brengt. Direct na de spelhervatting komt de bal bij Britt die prachtig raak weet te schieten, maar de dame van Meervogels 

stond er goed voor, dus de stand blijft zoals die was. Nadat er een voetbal geconstateerd werd door de scheids is het Britt die hard 

naar Anne gooit en zij weet haar tweede punt te scoren. We gaan de rust in met een 5-1 voorsprong. In het derde kwart komen Sten 

en Josyne erin voor Britt en Anne. Sten laat gelijk zien dat er met hem niet te sollen valt en weet een aanval van Meervogels mooi te 

onderbreken, gooit de bal naar Justin die helaas mist. Dan is er weer dat mooie opbouwen van de aanval en weet Justin de 6-1 te 

scoren. In het vierde kwart komt de bal onder de korf van Excelsior een soort van in de kluts tussen spelers van Meervogels, maar 

daar is Sten die de bal rustig oppakt en zuiver weet te schieten, 7-1. In de laatste minuut weet Meervogels nog een keer te scoren 

waarmee de eindstand op 7-2 komt. Na de wedstrijd is het de fanatieke Jazz die direct de stand in de poule checkt, yes! we staan 

eerste in de poule, hoe gaaf is dit!? Volgende week lekker een weekend rust en afwachten wat onze tegenstanders gaan doen. 
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Opstellingen 

zaterdag 28 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, Kayleigh? 

Joris, Okker, Simon Bo., Sven 

worden gevraagd 

(dame en heer A1) 

4 vrij  

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

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

6 
Annebertien, Ans, Loes, Nicole?/Cynthia? (S4) 

Erik de K., Mario?, Micke, Theo  

 

Koen (S4) 

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 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía 

Mark, Nico, Rick, INVALLEN: Joshua (C1) 

Aniek (C1) 

Gijs (B3) 

B3 
Chiméne, Iris, Nathalie, Nadine 

Daan, Gijs, Mark, Luuk 

Liekke (B2) 

Rick (B2) 

C1 
Aniek, Romy, Mirre, Inger, Eva 

Joran, Joshua, Paul, Thom 

 

David (D2) 

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, Sofie, Marlou 

Kilian, Pjotr, Jayden 

 

E3 vrij  

F1 vrij  

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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Wedstrijden 

 

Programma 

zaterdag 28 januari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris 

1E 13749 Excelsior 1 - Vriendenschaar 1 17:15 18:40 Frank A. den Ouden 9:30-15:00 Marloes v. Egdom tel.nr. in e-mailuitgave 

R1E 17601 Excelsior 2 - Vriendenschaar 2 16:30 17:25 Maarten M. van Roon 15:00-17:00 Joyce Dijkgraaf 

R5G 4738 Excelsior 5 - VEO 5 15:15 16:10 Willeke Simon Bolle 17:00-19:00 Lars Nieuwerf 

R5E 5206 Excelsior 6 - TOP/Quoratio 7 18:45 19:50 Rob Job van den Berg 19:00-21:00 Jill Koster 

A4A 5934 Excelsior A3 - De Meervogels A3 14:15 15:00 Erik, Nathan, Wesley Bob van der Leeden   

B5B 6713 Excelsior B2 - De Meervogels B3 11:15 12:00 Marieke, Nynke Nelis Bijl   

B5E 6729 Excelsior B3 - Velocitas B3 13:15 14:00 Bob, Mario Lars Nieuwerf   

D2E 7997 Excelsior D2 - ALO D1 12:15 13:00 Simon, Vito scheidsrechter wordt geregeld   

E2C 9343 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E5 9:30 10:00 Lisette, Merit Janna Buitenrust-Hettema   

E3H 9955 Excelsior E2 - Avanti E6 10:30 10:55 Anouk, Gina Roxanne Hoekstra   

F2E 10464 Excelsior F2 - DES F2 10:30 10:55 Daan, Sven Jop de Boo   

F3G 11201 Excelsior F3 - ODO F3 9:30 10:00 Elvira Wesley Timp   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R3R 17511 ONDO 3 - Excelsior 3 18:30 20:00 Ben, Ronald Westlandhal, 's Gravenzande Simon, Ronald, Annelinde? 

A1F 19410 ODO A1 - Excelsior A1 14:45 16:15 Luuk, Nikki Sporthal De Hofstede, Maasland Anouk, Fabian, Jop 

A2L 19428 Phoenix A1 - Excelsior A2 12:30 13:55 Denise, Job Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer Noa, Wesley, Timo 

B1F 20496 TOP/Quoratio B2 - Excelsior B1 15:15 17:00 coaches zelf vervanging regelen Sporthal De Korf, Sassenheim regelen contactouders 

C5B 7512 DES C3 - Excelsior C1 aw 13:30 14:00 Mart?, Okker, Pim? Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn eigen gelegenheid 

D3E 8634 LYNX D1 - Excelsior D1 ??????? 9:30 10:30 Sander, Wouter Sporthal Leidschenveen, Den Haag regelen contactouders 

F3H 11301 Die Haghe F3 - Excelsior F4 9:00 10:00 Fleur Sporthal Gaslaan, Den Haag regelen contactouders 

 Sporthal open van 9:30 tot 21:30; het restaurant heeft andere openingstijden 

 Excelsior E1 & F3 reclameborden opzetten 

 Excelsior 6 reclameborden opruimen 

 Team van de week: D1; aanw: 18:15, wedstrijd: 18:40 

 Filmen Excelsior 1: A3; aanw: 18:15, wedstrijd: 18:40 

 Training pinguïns: zaterdag 11:00, Buitenhof, trainers Simone & Sabine 
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 28-01-2017 21900 DHKD Vitesse D1-Kinderdijk D1  12:10 Inkoop Erik de Koning Bongerdhal, Barendracht 

za. 28-01-2017 17510 R2I Pernix 3 - DES (D) 3 21:05 KNKV Wouter le Comte De Zijl, Leiden 

za. 28-01-2017 21551 CHKC Achilles (Hg) C1 - KCR C1 12:00 KNKV Jos van Velzen Ockenburgh, Den Haag 

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   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     
 

Schema Excelsiorprogramma 

    BLOK 5 3E KWART ZAAL 

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

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

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

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

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

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

E-groep ma 18:00-19:00 Buitenhof 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 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)  

maandag 23 januari vervallen wegens vorst  

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: Leen van den Hooff 

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, Leen, Lisanne, Hans, Desiree 

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 

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 

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
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://instagram.com/ckvexcelsior
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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