
11 maart 2017 

door loop l inks  

Programma 

Opstellingen 

Wedstrijden 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 

nummer 30 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  30 2 

Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Praat jes en mededel ingen  

Kamp ioenen !  
Pingu ïn  f eest -  en  spe loch tend  
Comp leet  p rog ramma za  8  ap r i l  
Kant inedienst  

Secretari (pr)aten  

Sen ioren -  en  jun iorensecre tar i aat  
Jeugdsecre tar i aat  

Kampcommissie  

Jun ioren -  en  sen iorenact i v i t e i t en  

t i jdens  kamp  

Evenementencommissie  

Spec iaa lb ie ravond  b i j  Exce l s ior  
Exce l s ior  and  DKC Par t y  
Kinder  Kook  Café  Exce l s ior  -  DKC  

Wedstri jden  

Ui t s l agen  
Wedst r i jdve rs l agen  
Opste l l i ngen  
Programm a  
Oefenprogramma ve ld  voor j a ar  

Train ingen  

Kalenders en roosters  

Act i v i t e i t enka lender  

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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. Weet je dat je over een aantal weken niet 

kan spelen? Meld je dan zo snel mogelijk af. Hou wel rekening 

mee met de voorgeschreven afbelmomenten van enkele afbel-

contacten (zie * onderaan dit blok). De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de zaalcommissaris (tele-

foonnummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

Senioren scheidsrechters 

vacant 

Junioren A spelers, scheidsrech-

ters & autorijders 

vacant 

Aspiranten B spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten C spelers & 

scheidsrechters 

Okker van Batenburg 

Pupillen D, E, F spelers 

Thijs Arkesteijn* 

Pupillen D, E, scheidsrechters 

Anne-Linde van der Pijl 

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf 

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

Kampioenen! 

Kelly, Lise, Daniel, Jurjen, Justin, Elvira, Aniek, Eva, Inger, 

Mirre, Romy, Joran, Joshua, Paul, Thom, Mart, Okker, Pim, 

Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate, Joris, weer Okker ;), Roy, Simon, Sven, Ben, Ro-

nald, Charlotte, Jill, Joyce, Marieke, Simone, Jasper, Jesse, Omar, Sander, Vito en 

Maarten: van harte gefeliciteerd met het kampioenschap! 
 

Pinguïn feest- en spelochtend 

zaterdag 8 april  

Speel je graag met een bal en heb je zin in een feestje? Voor kinderen van 4 tot en 

met 6 jaar organiseren CKV Excelsior en DKC een feest met allerlei leuke activiteiten. 

Op een speelse wijze maken de kinderen kennis met het korfballen tijdens een spe-

ciale training. 

Wat kun je komen doen? 

 Allerlei soorten spelletjes met de bal en de korf: hoeveel 

keer schiet jij raak? 

 Springen op het springkussen: hoe hoog kom jij? 

 Jezelf laten schminken: word jij een echte pinguïn of 

ben je liever een tijger? 

 Een T-shirt beschilderen: welke kleuren kies jij hiervoor 

uit? 

Het feest voor de pinguïns zal plaatsvinden op zaterdag 8 april van 11.00 tot 

13.00 uur. Iedereen is welkom, dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 

Natuurlijk is er na afloop voor iedereen iets lekkers en een verrassing. Voor de ou-

ders staat de koffie klaar! 

Je kunt je aanmelden via het formulier op de site. 
 

Compleet programma za 8 april  

Op zaterdag 8 april geven we een groots startschot aan de samenwerking tussen 

Excelsior en DKC. Er wordt deze dag van alles georganiseerd in en rondom de Ex-

celsior kantine, 't Veld. Alle activiteiten zijn deze dag voor zowel Excelsior- als DKC-

leden, sponsoren en relaties. 

Programma zaterdag 8 april 

11:00 uur Pinguïn feest- en spelochtend (zie hierboven) 

14:00 uur Excelsior 1 - Albatros 1 

15:30 uur Borrel 

17:00 uur Keuken open voor heerlijk menu 

18:30 uur Korfbalfinale op groot scherm! 

22:30 uur EXCELSIOR AND DKC PARTY (zie verderop) 

Oftewel, een heerlijke zaterdag op 't Veld! 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/819-pinguin-feest--en-spelochtend-zaterdag-8-april
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Praatjes en mededelingen 

Kantinedienst 

Het is de bedoeling dat alle ouders van de pupillen en aspiranten die bij Excelsior korfballen in het voor-

jaar en in het najaar een kantinedienst verzorgen. We kunnen niet zonder de hulp van alle ouders! Maar wat 

houdt een kantinedienst in? Allereerst, een kantinedienst draaien – een blok van tweeëneenhalf uur op een competitiedag – is ge-

woon ontzettend leuk! Je ziet en ontmoet veel mensen en misschien beschik je wel over talenten, waarvan je zelf niet eens wist dat 

je ze had. 

In de ochtenduren is het voornamelijk veel koffie en thee zetten, maar daar hebben we gelukkig een volautomatische machine voor; 

een druk op de knop en de rest gaat vanzelf. Ook moet er limonade voor de korfballende kinderen worden ingeschonken, dit krijgen 

zij in de rust van de wedstrijd. Senioren en junioren (A) voorzien we van thee in de rust. 

Verder worden er in de ochtend broodjes klaargemaakt. Meestal met ham, kaas of broodjes gezond. Voor deze broodjes moeten er 

eitjes worden gekookt, en tomaten, komkommer en sla gesneden worden. En met behulp van een grill tovert de kantinedienst twee 

boterhammen, een plak kaas en een plak ham om tot een heerlijke tosti. Tijdens de middagdiensten worden er warme snacks gefri-

tuurd en worden er biertjes getapt (door en voor personen van 18 jaar en ouder). 

Tot de kantinedienst hoort ook het bijvullen/gevuld houden van de koelkasten. En ook een rondje maken om de vuile vaat op te 

halen hoort erbij. Gelukkig hoeft er niet met de hand afgewassen te worden, dat wordt overgelaten aan een professionele spoelma-

chine (wel zelf even voorspoelen als de vaat erg vies is, inladen en aanzetten natuurlijk, een spoelmachine heeft geen handen ) 

Wij zijn een vereniging die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. De kantine is het loket van de vereniging. Een glimlach ( 

<- zo ongeveer) tijdens jouw bardienst draagt daar zeker aan bij! De vereniging hoopt op jouw enthousiasme en inzet! Het is hard 

nodig, want zonder alle vrijwilligers kunnen we de boel niet draaiende houden. 

Inschrijven voor een kantinedienst doe je met de gegevens in de e-mailuitgave van deze Korfpraat. 

Het verzoek om je als volgt in te schrijven: naam kind (team). Bijvoorbeeld "Job (D5)". In geval van meerdere kinderen, graag één 

naam. Inschrijven kan tot en met woensdag 22 maart, daarna vult de barcommissie de lege plekken op. Het barrooster voor een 

competitiedag wordt wekelijks gepubliceerd in de Korfpraat. 

Hieronder het (voorlopig, kan nog wijzigen!) thuisprogramma van de jeugdteams, zodat je weet welke datum/tijdstip handig is om 

je in te schrijven voor een kantinedienst. 

1 april aanw aanv 6 mei aanw aanv 20 mei aanw aanv 

Excelsior B2 - ODO B2 8:45 9:30 Excelsior B2 - ONDO B3 16:15 17:00 Excelsior B2 - De Meervogels B3 8:45 9:30 

Excelsior B3 - ONDO B5 10:45 11:30 Excelsior B3 - Weidevogels B3 9:00 9:45 Excelsior B3 - Olympia B3 10:15 11:00 

Excelsior D2 - Fortuna/Delta Logistiek D4 9:15 10:00 13 mei aanw aanv Excelsior D2 - GKV D1 9:15 10:00 

Excelsior E1 - Valto E2 10:00 10:30 Excelsior B1 - Valto B1 11:45 12:30 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E4 10:00 10:30 

Excelsior E3 - Thor E1 9:00 9:30 Excelsior C1 - KVS/Maritiem C2 10:45 11:30 Excelsior E4 - Weidevogels E3 9:00 9:30 

Excelsior E4 - Futura E2 9:00 9:30 Excelsior D2 - Tempo D4 9:15 10:00 27 mei aanw aanv 

8 april aanw aanv Excelsior E1 - Phoenix E1 11:00 11:30 Excelsior B1 - Maassluis B2 9:00 9:45 

Excelsior D1 - VEO D3 9:15 10:00 Excelsior E2 - Maassluis E2 10:00 10:30 Excelsior C1 - Avanti C3 10:15 11:00 

15 april aanw aanv Excelsior E4 - ODO E5 11:00 11:30 Excelsior D1 - Korbis D4 9:15 10:00 

Excelsior B1 - KCR B2 10:15 11:00 Excelsior F1 - ONDO F2 9:00 9:30 Excelsior E2 - Nieuwerkerk E7 12:00 12:30 

Excelsior C1 - WION C1 9:15 10:00 Excelsior F2 - Avanti F3 10:00 10:30 Excelsior E3 - Olympia E4 9:00 9:30 

Excelsior D1 - Valto D4 8:45 9:30 Excelsior F3 - RWA F2 9:00 9:30 Excelsior F1 - Sperwers F1 11:00 11:30 

Excelsior E2 - Vriendenschaar E4 9:00 9:30    Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 9:00 9:30 

Excelsior E3 - Phoenix E3 10:00 10:30    Excelsior F3 - Maassluis F3 10:00 10:30 

Excelsior F1 - Avanti F2 10:00 10:30       

Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F4 10:00 10:30       

Excelsior F3 - Weidevogels F2 13:30 14:00       
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren- en juniorensecretariaat 

Veldcompetitie 2e helft 

In de overgang naar het veld zijn er deze week geen trainingen. Vanaf dinsdag 21 maart 2017 gaan alle teams weer op het veld 

trainen; ook Excelsior 3 is deze seizoenshelft op dinsdag ingepland.  

Voor de eerste selectie staat op zaterdag 18 maart een eerste trainingssessie buiten op het programma. 

Op 25 maart zijn er voor alle seniorenteams oefenwedstrijden gepland, en op zaterdag 1 april 2017 volgt de eerste competitieronde 

veld. De wedstrijddagen zijn dan: 1, 8 en 15 april, en 6, 13, 20 en 27 mei. 

Vanwege de meivakantie die in de laatste week van april valt, zijn er geen wedstrijden op 22 en 29 april. 

Het programma is bekend; de planning van Juan is om komende zondag 19 maart het definitieve programma in de Korfpraat te 

publiceren. 
 

Jeugdsecretariaat 

Inhaalwedstrijden voor de F3 (2x) en B2 

woensdag 15 maart, uit 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accomodatie autorijders 

F3G 11212 Dijkvogels F2 - Excelsior F3 17:00 18:00 Elvira Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelen contactouders 

zaterdag 18 maart, uit 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accomodatie autorijders 

F3G 11505 ALO F4 - Excelsior F3 9:00 10:00 Elvira HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 

B5B 6284 De Meervogels B3 - Excelsior B2 15:00 16:10 Marieke, Nynke Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 
 

Periode vanaf maandag 13 maart 

In de week vanaf maandag 13 maart tot en met donderdag 16 maart wordt er niet getraind door de B t/m F teams. De F3 en B2 

spelen op zaterdag 18 maart nog een zaalwedstrijd en de F3 ook nog op woensdag 15 maart. 

De veldtrainingen zullen beginnen op dinsdag 21 maart. De trainingstijden zijn verderop in het clubblad opgenomen. 

Op zaterdag 25 maart doen alle B t/m F teams van CKV Excelsior mee aan het DKC-toernooi. Het toernooi duurt van 9:30-14:15. 

Op zaterdag 1 april zal de voorjaarscompetitie veldkorfbal van start gaan. De laatste competitieronde staat gepland op zaterdag 27 

mei. De korfbalbond is nu al druk bezig met het programma voor de voorjaarscompetitie. Er is een conceptprogramma: op zaterdag 

8 april wordt er bijna niet gespeeld door teams i.v.m. de zaalfinale van de Korfbal League. Op 6 mei is een volledig programma 

gepland maar dat is de laatste zaterdag van de meivakantie. Wij zijn bezig om zoveel mogelijk wedstrijden te verplaatsen van 6 mei 

naar 8 april. Zodra het definitief bekend is, zullen wij het publiceren in een extra editie van ons clubblad de Korfpraat. Op de zater-

dagen 22 en 29 april is er geen competitie gepland. 
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Kampcommissie 

Junioren- en seniorenactiviteiten tijdens kamp 

Kamp 2017 komt eraan en ook deze keer hebben we speciaal voor alle junioren en senioren leuke extra 

activiteiten gepland waar je je voor kunt opgeven. Dit jaar is er keuze uit twee activiteiten.  

Keuze 1: Mountainbiken (€ 18,00 p.p.) 

Cross met een mountainbikes door de mooie natuur! Dit is een georganiseerde tocht over de mooiste en wildste paden.  

Keuze 2: WC-pottenrace (€ 13,25 p.p.) 

Rondscheuren op zelfrijdende wc-potten. Je doet het al in de je broek, als je ze ziet. Stuurmanskunst en durf zijn zeker niet alleen 

bepalend. Voor iedereen goed te doen. Na verscheidene lachwekkende manches, volgt de adembenemende finale. Laat ze een 

poepje ruiken! 

De kosten voor de gekozen activiteit(en) zullen bij deelname automatisch worden geïncasseerd van je rekening. Je hebt tot woensdag 

22 maart de tijd om je keuze door te geven via het formulier op de site. 

Mocht je eerder hebben gekozen voor een van de andere activiteiten (parkklimmen en/of handboogschieten), dan heb je nu alsnog 

de kans om opnieuw in te schrijven op een van de definitieve activiteiten. 

Overzicht aanmeldingen (bijgewerkt tot 12 maart): 

Naam Mountain bike WC-pottenrace Naam Mountain bike WC-pottenrace 

Ryan Heemskerk X X Anouk de Vreede 
 

X 

Merit Heijink X 
 

Fabian Mastenbroek 
  

Jesse Ekelmans X 
 

Daan Arkesteijn 
  

Vito Heemskerk X X Noa Jorritsma 
  

Simone Ruitenbeek 
  

Maaike Westerman 
  

Sander Rensen 
  

Wesley Timp 
  

Jasper Veerman X 
 

Marijn Müller 
  

Marieke Zelisse 
 

X Jasper Koops 
  

Okker van Batenburg X X Reinier Koole 
  

Sven de Vreede X X Denise Glaser 
  

Hanna van Dam X 
 

Veerle Müller 
  

Marloes van Egdom 
 

X Bertjan Bron X 
 

Sander de Hoog X 
 

Lisanne Bron 
 

X 

Cynthia Westerman X 
 

Henk Halbe 
  

Bob van der Leeden X 
 

Margreet Halbe 
  

Job van den Berg 
 

X Danique Halbe 
 

X 

Nynke Sevinga 
  

Andrea Veraart 
 

X 

Lynn Heemskerk 
 

X Ronald de Vreede 
  

Erik de Koning 
  

Eline Baks 
 

X 

Carolien Noorlander 
  

Roy van Leusden X X 

Loes van Domburg 
 

X Dik van der Reijken 
  

Jazz Heemskerk X X Koen van Domburg 
 

X 

Gina Atzei 
 

X Juan Zondervan 
 

X 

Jop de Boo X 
 

Pauline Valkenburg 
  

Pim Swinkels X 
 

Erik Mangert 
  

Mart de Boo X 
 

      
 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/805-junioren-en-senioren-activiteiten-tijdens-kamp
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Evenementencommissie 

Speciaalbieravond bij Excelsior  

Op vrijdagavond 17 maart wordt er bij Excelsior een speciaalbieravond georganiseerd. Van studenten 

die hun eigen IPA’s brouwen tot monniken die met hun trappistenbier de harten van liefhebbers sneller doen 

kloppen: speciaalbier is er in alle geuren, kleuren en smaken.  

De speciaalbieravond is dan ook bij uitstek de mogelijkheid om van een se-

lectie speciaalbieren te gaan genieten. Na een korte introductie van elk bier, 

achter elk speciaalbier schuilt immers een verhaal, kun je de bieren zelf gaan 

proeven. 

Speciaalbieravond 

▪ 17 maart 2016 vanaf 19.30 uur, inloop 19.15 uur. 

▪ Kosten: € 15,00 p.p. 

▪ Voor alle 18+ leden en relaties. 

▪ In de Excelsior kantine op Sportpark Biesland. 

Tot nu toe hebben de volgende mout-en-hop-liefhebbers zich opgegeven: 

# naam # naam # naam # naam 

1 Henk Halbe 7 Wesley Toet 13 Cynthia Westerman 18 Pim Swinkels 

2 Omar Roy van Bunnik 8 Okker van Batenburg 14 Mart de Boo 19 Marco van der Linden 

3 Bertjan Bron 9 Sven de Vreede 15 Jesse Ekelmans 20 Ryan Heemskerk 

4 Koen van Domburg 10 Jadranka Sudar 16 Jasper Veerman 21 Nathan op den Kelder 

5 Goegie 11 Paul Netto 17 Dannie Hoogeveen 22 Sander de Hoog 

6 Micke Vrolijk 12 Merit Heijink     
 

Excelsior and DKC Party 

De samenwerkende evenementencommissies van Excelsior en DKC 

nodigen je graag weer eens uit voor een knalfeest! Op zaterdag 8 

april zal er in het clubhuis van Excelsior 't Veld een groot feest los-

barsten, speciaal voor DKC-ers en Excelsiorianen.  

De toegang is exclusief voor leden, sponsoren en relaties van Excel-

sior en DKC. Toegang is gratis! Het feest begint 22:30 uur en duurt 

tot 3:00 uur. Vergeet geen legitimatie mee te nemen i.v.m. NIX18. 

Vragen: ec@ckv-excelsior.nl 

  

mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Evenementencommissie 

Kinder Kook Café Excelsior - DKC 

Een oud recept van DKC, het Kinder Kook Café, lijkt ons een heel goed idee om kennis te maken met elkaar. 

Ingrediënten: 

 ±50 kinderen van de D, E en F van Excelsior en DKC 

 20 recepten voor een lopend buffet 

 alle ingrediënten voor de recepten 

 ±50/100 ouders die komen proeven 

 1 snufje gezelligheid 

Bereidingswijze: 

Alle kinderen worden op vrijdag 7 april om 17:00 uur verwacht in het clubhuis van Excelsior. Daar wordt bij ieder recept een groepje 

gevormd met begeleiding. 

Na het wassen van de handen gaan de kinderen heerlijk kokkerellen. Rond 18:15 uur wordt alles afgerond om geruimd en het lopende 

buffet gemaakt. 

Om 18:30 uur worden alle ouders verwacht om al het lekkers te komen proeven en kennis met elkaar te maken. De kinderen mogen 

natuurlijk ook een hapje proeven. Kosten € 2,50 per persoon (voor zowel kinderen als ouders die komen proeven). 

Heeft u nog vragen neem even contact op met  

Excelsior: EC 

DKC: Saskia of Sylvia 

Geef je uiterlijk 1 april op via het formulier op de site. 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/815-kinder-kook-caf-excelsior---dkc
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Wedstrijden 

Uitslagen 

11 maart 2017 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 13994 Excelsior 1 - DES 1 15 16 

R1E 18027 Excelsior 2 - DES 2 20 14 

R5G 4779 Excelsior 5 - Paal Centraal 3 9 11 

A2L 19634 Excelsior A2 - RWA A2 12 16 

A4A 5870 Excelsior A3 - ONDO A4 11 16 

B5B 6776 Excelsior B2 - KIOS B2 13 8 

D2E 7995 Excelsior D2 - DKC D1 8 4 

E2C 9160 Excelsior E1 - ODO E1 6 10 

E3H 9725 Excelsior E2 - Futura E2 1 2 

F3G 11179 Excelsior F3 - ALO F4 22 3 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R3R 18056 DES 4 - Excelsior 3 18 17 

R5E 5215 De Meervogels 6 - Excelsior 6 30 13 

A1F 19619 DES A1 - Excelsior A1 23 12 

B1F 20649 Achilles B2 - Excelsior B1 5 14 

B5E 6737 Weidevogels B3 - Excelsior B3 1 5 

C5B 7047 Pernix C3 - Excelsior C1 3 3 

D3E 8039 ODO D2 - Excelsior D1 6 2 

E3E 10017 Achilles E3 - Excelsior E3 0 5 

F1D 10185 Fiks F1 - Excelsior F1 15 11 

F2E 10444 ODO F2 - Excelsior F2 19 7 

F3H 11295 Madjoe F3 - Excelsior F4 9 3 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

De laatste competitieronde van de zaalcompetitie 2016-2017 stond in het teken van de 

kampioenswedstrijden van Excelsior 2 en 3. In eerste instantie de thuiswedstrijd van Excel-

sior 2 tegen het al gedegradeerde DES 2. In de eerste helft ging de strijd nog gelijk op, maar 

na rust schoot het 2e even met scherp en toen was er meteen het gat van 5 punten, waar-

door de overwinning in het geheel niet meer in gevaar kwam. Na het eindsignaal bij een 

20-14 eindstand kon de champagne geopend worden. 

In de Hoornbloem stond bijna aansluitend aan deze wedstrijd de wedstrijd DES 4 – Excelsior 

3 gepland, een lastige pot voor het 3e dat zeker een punt zou moeten pakken om concur-

rent Avanti 4 voor te blijven. De situatie veranderde op slag toen net voor de wedstrijd bleek dat Avanti juist verrassend had verloren, 

en het 3e dus al kampioen was. In de wedstrijd was het DES 4 dat eerst een flinke voorsprong nam; het 3e herpakte zich en wist in 

de tweede helft wel gelijk te komen, maar aan het eind won DES 4 net met 18-17. 

Tegelijkertijd speelde Excelsior 1 in de Buitenhof tegen DES 1 een hele matige wedstrijd. DES vertoonde meer strijdlust, en de sa-

menhang was bij Excelsior even ver te zoeken. Het 1e stond de hele wedstrijd op achterstand, en moest DES een 15-16 overwinning 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

toestaan. Daardoor kon Excelsior 1 de tweede plek helaas niet vasthouden, en is het nu als derde 

geëindigd. Overigens ook een prima resultaat met een flink verjongde ploeg. 

Excelsior 2 en 3, spelers en coaches: gefeliciteerd met dit uitstekende resultaat. 

Deze laatste zaterdag was Excelsior 4 vrij, en slaagden Excelsior 5 en 6 er niet in hun wedstrijden te winnen. Het 5e  had tegen het 

fellere Paal Centraal 3 vooral moeite met scoren; tot ver in de eerste helft stond een 0-0 stand op het scorebord. PC nam daarna een 

kleine voorsprong, die weliswaar nog een keer gelijk werd getrokken, maar in een hele spannende eindfase werd het een 9-11 

nederlaag. 

Excelsior 6 speelde ’s avonds in Zoetermeer tegen kampioen De Meervogels 6. Omdat de herenbezetting deze week heel krap was, 

hadden Fleur en Robin weer een keer geruild van plek. En met Sander v. Vliet op de bank leek er veel mogelijk. Maar tegen een 

bijzonder scherp schietende thuisploeg werd het helaas wel 30-13. 
 

Jeugd 

Fiks F1 - Excelsior F1 

Waar we vorige week Fiks thuis ontvingen mochten we nu acht uur verzame-

len om negen uur de return te spelen in Oegstgeest. De laatste wedstrijd als 

F-team beginnen we met Elize en Tijn ernaast. We zijn allemaal goed wakker 

en beginnen scherp aan de wedstrijd, na een mooie aanval krijgt Fiks de bal 

en weet de eerste van de wedstrijd te scoren, maar ook Mees is scherp en 

weet vrij snel de gelijkmaker te scoren. Er wordt goed gespeeld door beide 

teams en ze zijn zeer gewaagd aan elkaar, net als vorige week. Toch is het 

Fiks die de voorsprong weet te pakken met twee keer snel achter elkaar te 

scoren. Maar daar waar Mees vorige week al een superwedstrijd speelde, was 

hij ook vandaag zeer scherp en weet zijn tweede punt te scoren. We gaan het 

tweede kwart in met een 4-2 stand. 

Het tweede kwart heeft er een wissel plaatsgevonden bij Fiks, waarbij de zeer 

goed spelende dame met de donkere haren erin komt. Vorige week was zij 

ook zeer scherp en ook vandaag was ze op dreef. Voordat we het weten, 

schiet zij de 5-2 voor Fiks erin en komt superspeler Tijn erin. Hij weet via Mi-

lou, Stefan te vinden en Stefan scoort dan ook de 5-3. De coaches zijn ook 

op dreef en roepen: stilstaan!, hard rennen!, niet huppelen!, al snel komt er een mooie kans voor Stefan via Mees, welke helaas mis 

gaat. Fiks daarentegen is wat scherper en zorgt ervoor dat superspeler Elize er ditmaal in mag, 6-3. Elize weet een mooi opgezette 

aanval van de anderen van veraf raak te schieten, 6-4. Dan wordt er gedurende een paar minuten gewisseld, superspeler erin, super-

speler eruit. Fiks scoort twee keer, maar Excelsior scoort ook en wel te weten Mees, Tijn en Emme scoren en daarmee gaan we de 

rust in met een zeer spannende stand van 1 punt verschil, 8-7. 

Het derde kwart worden Mees en Milou gewisseld voor Tijn en Elize. Fiks heeft ook gewisseld en speelt weer zeer scherp. Ze scoren 

dan ook snel de 9-7. Na de spelhervatting zien we een snelle aanval van Excelsior die Stefan weet te benutten en hij schiet de 9-8 

erin (zie foto). Zo gaat het gelijk op en nadat zowel Fiks tweemaal en Emme gescoord hebben is de stand 11-9 na het derde kwart. 

Excelsior blijft ervoor vechten en weet dat het nog mogelijk is om dichter bij te komen, via Tijn en Stefan komt de bal bij Emme, die 

de 11-10 scoort. Snel daarna wordt het 12-10 en we zien de dames Elize en Emme diverse gevechten voor de bal aangaan. Tijn weet 

goed te verdedigen en Stefan vangt goed af. Fiks zorgt ervoor dat superspeler Mees erin komt en daarna nog een keer superspeler 

Milou. Fiks weet nog twee keer te scoren en Elize ook nog een keer. De eindstand komt daarmee op 15-11. Wat een goede wedstrijd 

tegen de nummer twee uit de poule. Complimenten voor onze F1 die dadelijk verder gaan op het veld als E4. Jammer genoeg niet 

als compleet team, want Milou blijft nog even een F en zal de F1 naar diverse overwinningen brengen. Wij gaan haar ontzettend 

missen, maar we weten zeker dat we ooit weer samen spelen in 1 team. 
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Wedstrijden 

ODO F2 - Excelsior F2 

Op deze mooie lentedag de laatste zaalwedstrijd tegen ODO en dat zal lastig worden vanwege een 

speler minder (Marten). Beginopstelling en tevens de gehele wedstrijd is: Demi, Thomas, Puck en Melissa. 

De wedstrijd begon en het werd gelijk duidelijk dat er hard gewerkt moest worden, we kwamen al snel 1-0 achter en waar wij kansen 

misten, gingen de kansen van ODO er wel in. Al snel stonden we 3-0 achter en we konden geen superspeler inzetten, die we hard 

nodig hadden. Halverwege de wedstrijd stonden we 7-0 achter en de kopjes gingen naar beneden. Er was een stevige peptalk nodig 

om er nog een wedstrijd van te maken en die kwam er ook. Melissa maakte goed gebruik van de ruimte onder de korf en kreeg via 

snelle aanvallen de bal en scoorde de 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, wat een ommekeer!!! Maar dit was van korte duur en de wedstrijd 

keerde wederom en het werd van 8-6 naar 11-6 en Melissa mocht haar zevende maken (11-7), maar daarna was het toch echt ODO 

die het verschil ging maken en een eindstand maakte van 19-7. 

Ondanks de vermoeidheid, hebben ze toch tot het einde hun best gedaan en meer mag je niet verwachten. Op naar het veld en alle 

teams heel veel succes! 
 

Excelsior F3 – ALO F4 

De kersverse kampioenen van de F3 ontvingen zaterdag de enige tegenstan-

der die lang mee kon doen om de titel: het Haagse ALO. De afgelopen weken 

had ALO echter averij opgelopen en het verlies van ALO de week ervoor had 

erin geresulteerd dat de F3 zonder te spelen kampioen werd. 

Grote vraag was of de kids nog wel gemotiveerd waren, nu er naast de spor-

tieve eer niets meer op het spel stond. Die vraag was na 10 minuten spelen 

wel beantwoord: met furieus aanval spel en snelle combinaties werd ALO van 

het veld geblazen. Justin scoorde 5 keer achter elkaar waarna Daniel met 2 

doelpunten de flitsstart vervolgde. Dat ALO twee keer iets terugdeed en het 

hoofd niet liet hangen was in hen te prijzen. Lise bracht echter de stand van 

de eerste periode op 8-2 en ALO besloot in de eerste rust wat meer aandacht 

aan de verdediging te schenken. Met resultaat: de tweede periode leverde 

nog maar 2 doelpunten op: doelpunten van Justin en Lise zorgden voor de 

ruststand van 10-2. Naast het doelpuntenfestijn was er nog meer te genieten. Tijdens de hele wedstrijd werd het publiek vermaakt 

door de superspeler van ALO, die zijn eigen wedstrijd speelde en regelmatig tijd vond om de paal te knuffelen. 

Wat er tegen Lise in de rust is gezegd, blijft verborgen, maar feit is dat ze na 

de rust de ballen achter elkaar in de korf gooide. Met drie doelpunten 

maakte ze 13-3, waarna invalster Elise de 14-3 erin gooide. Lise, Justin en 

invalster Emme maakten er vervolgens 17-3 van. Intussen strooide Jurjen 

met prachtige passes en raakte zo’n 10 keer de rand van de korf. Daniel was 

qua snelheid duidelijk een maatje te groot voor zijn ALO-tegenstander. Alles 

liep dus lekker, maar Lise vond dat het nog niet genoeg was… 

Ze scoorde weer 4 keer en lette intussen ook nog op of het scorebord wel 

goed bijgehouden werd. Met nog een doelpuntje van Justin tussendoor 

stond uiteindelijk de eindstand van 22-3 op het bord. ALO, lang de ge-

vreesde nummer 2 schoot tekort om het de kampioen lastig te maken en de 

F3 deed wat ze al 12 wedstrijden achter elkaar gedaan had: winnen! 

De dag werd afgesloten met de huldiging bij het eerste van Excelsior. En vervolgens een heerlijk stukje ijstaart. Jammer dat Kelly er 

niet bij kon zijn dit keer, want ook zij is dik verdiend kampioen geworden! 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

woensdag 15 maart 2017 

team opstelling reserve 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

zaterdag 18 maart 2017 

team opstelling reserve 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía 

Mark, Nico, Rick 

Aniek (C1) 

Joshua (C1), Gijs (B3) 

F3 
Lise, Kelly 

Justin, Daniel, Jurjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

woensdag 15 maart 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

F3G 11212 Dijkvogels F2 - Excelsior F3 17:00 18:00 Elvira Sporthal Maasdijk, Maasdijk regelen contactouders 

zaterdag 18 maart 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

A4A 11353 Valto A2 - Excelsior A3 13:30 14:45 Erik, Nathan, Wesley Vreeloohal, De Lier Denise, Femke, Jesse 

B5B 6284 De Meervogels B3 - Excelsior B2 15:00 16:10 Marieke, Nynke Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

F3G 11505 ALO F4 - Excelsior F3 9:00 10:00 Elvira HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelen contactouders 

  deze week geen pinguïntraining  

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

Oefenprogramma veld voorjaar  

zaterdag 25 maart 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 5 - Valto 6 13:30 14:30 Robertjan Jos van Velzen Biesland veld A   

Excelsior 6 - ODO  5 13:45 14:30 Rob Piet Ekelmans Biesland veld B   

Excelsior A1 - Korbis  A1 15:00 16:00 Luuk, Nikki Frido Kuijper Biesland veld A   

Excelsior A3 - Weidevogels A3 15:15 16:00 Nathan, Erik, Wesley Micke Vrolijk Biesland veld B   

Excelsior B1 -  9:15   Wouter   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior B2 -  9:15   Nynke, Marieke   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior B3 -  9:15   Bob, Mario   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior C1 -  9:15   Okker, Pim, Mart   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior D1 -  9:15   Wouter, Sander   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior D2 -  9:15   Vito, Simon   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior E1 -  9:15   Lisette, Merit   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior E2 -  9:15   Gina, Anouk   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior E3 -  9:15   Jazz, Pauline, Renzo   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior E4 -  9:15   Maarten, Isa   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior F1 -  9:15   Sven, Daan   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior F2 -  9:15   Elvira   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

Excelsior F3 -  9:15   Fleur   DKC jeugdtoernooi van 9:30-14:30 verzamelen om 9:15 in de Excelsiorkantine 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders 

Futura 1 - Excelsior 1 13:30 15:30 Frank   Den Haag, Stokroosveld, kg zelf regelen 

Futura 2 - Excelsior 2 12:30 14:00 Maarten   Den Haag, Stokroosveld, kg zelf regelen 

Valto 4 - Excelsior 3 13:00 14:30 Ronald, Ben   De Lier, Sportlaan, kg zelf regelen 

Valto  5 - Excelsior 4 14:30 16:00 Wouter   De Lier, Sportlaan, kg zelf regelen 

Weidevogels A2 - Excelsior A2 10:30 12:00 Job, Denise   Bleiswijk, Merenveld, kg   

Rondetijden DKC jeugdtoernooi 

ronde van-tot ronde van-tot 

1 09:30-09:55 7 12:18-12:43 

2 09:58-10:23 8 12:46-13:11 

3 10:26-10:51 9 13:14-13:39 

4 10:54-11:19 10 13:42-14:07 

5 11:22-11:47 11 14:10-14:35 

6 11:50-12:15   
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Trainingen 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

 

datum trainer(s)  

maandag 13 maart Joyce en Sharmaine  
 

Trainingstijden veld voorjaar (vanaf 20 maart) 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok 

  maandag dinsdag donderdag 

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 

18.00-19.00   
E1/2/3/4 

F1/F2/F3 
C1 D1, D2 

E1/2/3/4 

F1/F2/F3 
  D1, D2 

18.30-19.30           C1   

19.00-20.00       B1, B2, B3     B1, B2 

19.00-20.30   A1, A2     A1, A2     

19.30-20.30       A3 B3   A3 

20.00-20.30     POP 1E SELECTIE         

20.00-21.30           S3   

20.00-21.00 Recreanten             

20.30-21.30     S4, S5 S6     S4, S5 

20.30-22.00   S1, S2   S3 S1, S2     
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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: https://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: Goeg 

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 U ITGAVE 

Willeke, Erik, Jos, Job, Henk, Desiree, Melvin, Hans 

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 

17 maart Bierproeverij 

25 maart DKC jeugdtoernooi (B t/m F) 

5 april Reservering kantine KNKV 

7 april Kinder Kook Café Excelsior-DKC 

8 april Pinguïn feest- en spelochtend 

8 april Excelsior and DKC party! 

21 april Reservering Max Havelaarschool 

24 mei Reservering Max Havelaarschool 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

17 juni Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni Reservering ROC Mondriaan 

24 juni Dubbelschiettoernooi 

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  
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