
 

22 augustus 2015 

door loopl inks  

Programma 

Opstellingen 

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

nummer 02 



 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  02  2 

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. 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Willeke Alberts 

Senioren scheidsrechters 

Wouter le Comte 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

Junioren A scheidsrechters 

vacatnt 

Junioren A autorijders 

vacant 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

vacant 

Pupillen D, E, F spelers 

Linda Heemskerk 

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. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Montgomerylaan 196 

 2625 PT Delft 

ACCOMMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webredactie: Wesley Toet 

  

Redactiepraat 

Zo, de kop is eraf, voor wat betreft het 

korfbalseizoen, poe hee. Afgelopen zaterdag vond het 

Excelsior aspiranten- en pupillentoernooi plaats, op zo’n 

beetje elke beschikbare ruimte op sportpark Biesland. Een overweldigende 

opkomst van korfbalteams en –verenigingen bestormden niet alleen onze velden, 

maar ook de velden van onze collegasportclubs. Erik, gesteund door Linda, brengt 

ons hier weer even terug naar deze geweldige en uiterst succesvolle dag. 

En mogen we Erik eren als Koning der Organisatie…? Ik vind van wel! Ik ving een 

getal van 1100(!!!) korfballende kinderen op, en als je daarbij de trainers en aanhang 

optelt, moeten er minstens 1500 personen op het toernooi hebben rondgelopen. 

En als dan alles vlekkeloos verloopt, zonder ook maar een seconde uitloop van het 

voorbedachte schema… dan is een diepe buiging voor iedereen die aan het 

toernooi heeft meegeholpen én een groot saluut voor Erik op z’n plaats! 

Omdat we in het verleden wel vaker een groot toernooi hebben georganiseerd en 

daarom eigenlijk al van te voren wisten dat het van een leien dakje zou gaan, 

schroefden we de moeilijkheidsgraad voor onszelf een beetje op door een, voor 

ons, noviteit meteen in praktijk te brengen: consumpties in de kantine afrekenen 

met PIN. Je moet toch wat, om jezelf scherp te houden… 

De uitdaging die we onszelf oplegden bleek minder spannend te zijn dan verwacht. 

Ook de uitbreiding van ons betalingssysteem ging namelijk vlekkeloos, zonder enig 

noemenswaardig probleem. Onze penningmeester zag, kwam en overwon de 

wereld van PIN. 

Wat ging er dan mis op het toernooi? De bardienst? Laten we even het getal van 

1500 personen aanhouden, tegenover een barcrew van ca. 9/10 personen 

(gelijktijdig bezig). Een onmogelijke opgave, een veel te lage verhouding. Zou je 

denken. Mis. Als het gezegde “een geoliede machine” nog niet had bestaan, dan 

was het afgelopen zaterdag zeker uitgevonden. Ik noem geen namen, zodat ik er 

ook geen kan vergeten. Maar wel mag gezegd worden dat het barpersoneel 

uitmuntend werk heeft geleverd om alle bezoekers snel en adequaat te bedienen. 

Onder de bezielende leiding van Carolien, die ik niet noem, omdat ik geen namen 

noem  Zij-die-ik-niet-noem coördineert ook de bardiensten op de komende 

competitiezaterdagen. 

Excelsior viert dit jaar zijn 95e lente. Dit vieren we volgende week zaterdag met de 

gehele vereniging. Dat het een waanzinnig feest gaat worden, blijkt wel uit het 

aantal aanmeldingen voor de barbecue: 200(!) tot dusverre. 

Het programma en de opstellingen voor komende zaterdag staan verderop. We 

hadden vandaag ook graag de veldeditie najaar van de Korfpraat, met daarin het 

complete programma voor komend veldseizoen uitgebracht, maar de diverse 

commissies moeten nog wat “lege vakjes” invullen. Naar verwachting wordt 

komende donderdag of vrijdag de veldeditie najaar van de Korfpraat gepubliceerd. 

Tot slot: 

 Jos geeft ons een nuttige samenvatting van de nieuwe/gewijzigde 

korfbalspelregels; 

 Het schoonmaakrooster is gereed. Noteer jouw beurt in je agenda! 

Veel leesplezier, de redactie

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bob.vanderleeden@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@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
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Exce ls io r  bestaat  95  j aar !  

▪ Inde l ing bar  & BBQ  jubi leum  

▪ Inschr i j ven  ba rd ienst  

▪ C.K .V .  Exce l s i or  Voet ba lpou le  

▪ Vers lag  j eugdtoe rnooi  

▪ P in… pin ,  p in ,  p in…  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Nieuwe/gewi j z igde spe l rege ls  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter schema  

Train ing  

▪ Tra in ingst i jden  ve ld  na jaa r  

▪ Oudert ra in ing  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

▪ Schoonmaakroost er  

 

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: Martine Graafland Peter de Block  

 Juan Zondervan Nathan op den Kelder 

Lay-out: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Lisette Arends & Job 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Willeke, Jos, Job, Nicole, Carolien, Linda, Conno 

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 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

Excelsior bestaat 95 jaar ! 

 

 

Op 17 juni jl. bestond Christelijke Korfbalvereniging Excelsior precies 95 jaar! Dit 

prachtige jubileum kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Excelsior wil dit met 

al haar (oud-)leden, sponsoren en relaties vieren op zaterdag 29 augustus a.s. 

Rondom de wedstrijd van Excelsior 1 zullen op deze dag de nodige festiviteiten 

worden georganiseerd. Het belooft een onvergetelijke dag te worden voor jong en 

oud! Inschrijven voor de barbecue kan via het formulier op de website, graag per 

persoon invullen. Inschrijven kan tot dinsdag 25 augustus. 

Programma viering 95-jarig jubileum 

13.00 uur Springkussens 

14.00 uur Excelsior 2 - Sporting Trigon 2 

15.30 uur Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 

17:00 uur Ballonnenwedstrijd 

17.00 uur Start barbecue (met DJ Alfons) 

’s Avonds Feest voor Excelsiorleden/-relaties (met DJ Alfons) 

Barbecue 

Kids (t/m pupillen): € 4,00 incl. 1 consumptie en ijsje 

Overig: € 6,00 incl. 2 consumpties  

Daarom willen we iedereen die de mooiste verenging van Delft een warm hart toe-

draagt vragen om deze dag alvast te blokkeren in de agenda om richting ’t Veld te 

komen. Deel deze uitnodiging gerust, ook met personen die (allang) niet meer bij 

Excelsior spelen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 

Hopelijk tot 29 augustus op ’t Veld!

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://http/www.ckv-excelsior.nl/95jaar
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Praatjes en mededelingen 

Aanmeldingen barbecue t/m 23 augustus: 

naam team naam team naam team 

Denise Bezemer 1/2 Britt Albers E4 Nicoline Ekelmans Overig 

Bertjan Bron 1/2 Sten Berghout E4 Piet Ekelmans Overig 

Margot de Bruijn 1/2 Maud van der Gaag E4 Wilma Gronsveld Overig 

Kelly de Koning 1/2 Zoë Ekelmans F1 Henk Halbe Overig 

Shera Desaunois 1/2 Elize Albers F2 Margreet Halbe-Mastenbroek Overig 

Jesse Ekelmans 1/2 Tijn Berghout F2 Ester Heemskerk Overig 

Lisanne Halbe 1/2 Milou Taffijn F2 Jan Heemskerk Overig 

Ryan Heemskerk 1/2 Anne Advocaat Oud-Lid Linda Heemskerk Overig 

Dannie Hoogeveen 1/2 Barry Albers Oud-Lid Robert Jan Heemskerk Overig 

Sharmaine Janssen 1/2 Marjolein Cornet Oud-Lid Ron Heemskerk Overig 

Wouter Kamps 1/2 Judith de Jongste Oud-Lid Marianne Hoogeveen-Westerveld Overig 

Jill Koster 1/2 Anneke De Vries Oud-Lid Ellis Koster Overig 

Leon Posthumus 1/2 Mariska den Heijer Oud-Lid Frans Koster Overig 

Sander Rensen 1/2 Rob den Heijer Oud-Lid Nikki Koster Overig 

Elke Reurings 1/2 Marloes Heemskerk Oud-Lid Jacqueline Kuhn Overig 

Leanne Ruitenbeek 1/2 Edith Herman-Mast Oud-Lid David Maljers Overig 

Simone Ruitenbeek 1/2 Katja de Hoog-Huibers Oud-lid David Maljers Overig 

Wesley Toet 1/2 Ton Hoogeveen Oud-Lid Roos Maljers Overig 

Omar Roy van Bunnik 1/2 Jolanda Koedood Oud-Lid Sara Maljers Overig 

Simon van den Berg 1/2 Sanne Lingg Oud-Lid Tijs Maljers Overig 

Reinier van den Hoek 1/2 Annemieke Meijer Oud-Lid Erik Mangert Overig 

Marilyn de Kruijff 3 Joke Schram Oud-Lid Rebecca Mangert Overig 

Joyce Dijkgraaf 3 El Smit-de Peijper Oud-Lid John Mossink Overig 

Danique Halbe 3 Hennie v/d Bosch Oud-Lid Carolien Noorlander Overig 

Vito Heemskerk 3 Roxanne v/d Mei Oud-Lid Eric Poot Overig 

Roy van Leusden 3 Lydia van de Meer-Eradus Oud-Lid Beau Posthumus Overig 

Nicole Buis-van den Hooff 4 Dirka van der Linden-van der Borden Oud-Lid Helene Posthumus-d'Harvant Overig 

Erik de Koning 4 Map van der Linden-van der Windt Oud-Lid Xavier Posthumus Overig 

Mario den Boer 4 Sjaak van der Linden Oud-Lid Annelies Richter Overig 

Rachelle Janssen 4 Wim van der Linden Oud-Lid Esther Rook Overig 

Thijs Arkesteijn 5 Jacob van der Spek Oud-Lid Klaas Sevinga Overig 

Lars Nieuwerf 5 Bep van der Spel Oud-Lid Erna Swinkels-van de Ven Overig 

Marit Nieuwerf 5 Loes van Domburg Oud-Lid Pieter Swinkels Overig 

Nathan op den Kelder 5 Ilse Wolff-Hoogeveen Oud-Lid Maarten Taffijn Overig 

Nynke Sevinga 5 Desiree Albers Overig Marlieke Taffijn-Ekelmans Overig 

Job van den Berg 5 Willeke Alberts Overig Pauline Valkenburg Overig 

Erik van der Kramer 5 Lisette Arends Overig Johan van den Bosch (Bossie) Overig 

Gina Atzei A1 Eline Baks Overig Nicole van den Berg Overig 

Jikke Been A1 Laura Baks Overig Gonnie van den Hooff-Brenkman Overig 

Anouk de Vreede A1 Hillie Beentjes Overig Leen van den Hooff Overig 

Merit Heijink A1 Bert Begthel Overig Edwin van der Gaag Overig 

Luuk Jansen A1 Carin Begthel Overig Fleur van der Kant Overig 

Okker van Batenburg A1 Jelmer Beijeman Overig Robin van der Kant Overig 

Daan Arkesteijn A2 Renzo Berghout Overig Ellen van der Leeden-Sondervan Overig 

Sander de Hoog A2 Joost Buis Overig Jaap van der Leeden Overig 

Fabian Mastenbroek A2 Stefan Cabarett Overig Marco van der Linden Overig 

Hanna van Dam A2 Maarten de Boo Overig Dik van der Reijken Overig 
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Praatjes en mededelingen 

Aanmeldingen barbecue t/m 23 augustus: 

naam team naam team naam team 

Cynthia Westerman A2 Sylvia de Boo-Visscher Overig Elvira van der Reijken-van Erven Overig 

Maaike Westerman A2 Daan de Jong Overig Lise van der Reijken Overig 

Denise Glaser A3 Dhr. de Koning Overig Fred van der Velden Overig 

Jop de Boo B1 Mevr . de Koning Overig Anke van der Voort Overig 

Jazz Heemskerk B1 Petra de Koning Overig Erik van der Voort Overig 

Danielle Razab-Sekh B1 Wilco de Koning Overig Douwe van der Wulp Overig 

Myrte Sevinga B1 Gerald de Kruijff Overig Lennart van Veen Overig 

Isabella van der Mast B1 Gerdien de Vreede Overig Andrea Veraart Overig 

Kayleigh Verhagen B1 Ronald de Vreede Overig Imre Verschoor Overig 

Indi Jorritsma B2 Mariska de Vroed Overig Lia Verschoor Overig 

Noa Jorritsma B2 Arno den Boer Overig Peter Verschoor Overig 

Lonneke van Halem B2 Milou den Heijer Overig Wineke Vlieg Overig 

Stefanie Dijkgraaf B3 Tim den Heijer Overig Piet Wijnmalen Overig 

Stephan Dijkgraaf B3 Mark Drost Overig Tineke Wijnmalen-van Loenen Overig 

Isa Jorritsma C1 Dieke Ekelmans Overig Aad Wolff Overig 

Joshua Mangert D1 Jorrith Ekelmans Overig Trees Zonderland Overig 

Ryanne van der Linden D1  Lisette Ekelmans-van den Hooff Overig Juan Zondervan Overig 

David Mangert E1 Jelle de Hoog Overig Tess Buis Pinguïns 

Demi van der Reijken E1 Lars de Hoog Overig Evi Ekelmans Pinguïns 

Julia Zondervan E1 Marcel de Hoog Overig   
 

Indeling bar & BBQ jubileum 

Zoals iedereen in de afgelopen weken in de Korfpraat en via social media heeft kunnen vernemen, vieren wij a.s. zaterdag ons 95-jarig 

jubileum. Op dit moment komen er meer dan 200 personen gezamenlijk barbecueën en daarbij kunnen wij genoeg hulp gebruiken. 

I.p.v. shifts van 3 uur bardienst heb ik ervoor gekozen om iedereen voor één uurtje in te delen, zodat iedereen kan genieten van deze 

mooie dag. De indeling vind je hieronder. 

Gaat het je niet lukken deze bardienst te draaien, dan hoor ik het graag van jullie. 

Ook heb ik een groepje ingedeeld voor het voorbereiden van de BBQ en het helpen achter de tafels. Ik zou willen vragen of jullie mij 

vanaf 16:00 kunnen helpen met de voorbereidingen. Voor diegenen die nog verplichtingen hebben om reserve te staan, hoop ik dat 

jullie daarna kunnen aansluiten. 

Iedereen alvast bedankt voor de hulp en tot a.s. zaterdag! 

Groet, Nicole Buis 

Barrooster 

barrooster tijdens jubileum 

14:00 15:00 Hanna, Cynthia, Maaike, Lisa, Marloes  

15:00 16:00 Anne-Linde, Christiane, Renate, Joris, Bob 

16:00 17:00 Nathan, Erik van der Kramer, Wesley Nolet, Thijs, Lars 

17:00 18:00 Anouk, Merit, Luuk, Sander de Hoog, Daan Arkesteijn 

18:00 19:00 Jazz, Gina, Nikki, Jikke, Fabian 

19:00 20:00 Elke, Lisanne, Jill, Shera, Kelly  

20:00 21:00 Dannie, Omar, Sander Rensen, Vito, Okker  

21:00 22:00 Sharmaine, Leanne, Joyce, Danique, Sabine  

vanaf 22:00 Roy, Jesse, Bert-Jan, Wesley Toet, Ryan  

Voorbereiding & opscheppen BBQ 

voorbereiding & opscheppen BBQ jubileum 

Rachelle, Nicole 

Simone, Lynn 

Marilyn, Nynke 
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Praatjes en mededelingen 

Inschrijven bardienst  

Een vereniging staat of valt met de vrijwillige inzet van de leden. Voor het verzorgen van de bardiensten op de 

competitiezaterdagen tijdens de twee veldseizoenen (najaar en voorjaar) doen we een beroep op de ouders van de jeugdleden. 

Hiervoor maken we gebruik van een digitaal kantinerooster, waarop ingeschreven kan worden voor een dienst. 

Wat is een bardienst? In een blok van twee-en-half-uur zorg jij met je mededienstgenoten ervoor dat iedereen voorzien wordt van 

de consumpties die men bestelt. In de ochtend is het met name koffie en thee zetten en broodjes en tosti's maken. Voor de koffie 

en thee hebben we een automaat, broodjes en tosti's maak je zelf klaar in de keuken. 's Middags tappen we een biertje of frituren 

we een warme snack. We halen regelmatig de vaat van de tafels en spoelen die om in de spoelmachine. En uiteraard, we rekenen 

ook af, sinds kort ook met PIN. 

Bovenal, een bardienst is reuzegezellig! Je staat er met 2/3 andere dienstgenoten en op een goede zaterdag komt de halve vereniging 

bij je langs om een bestelling te doen. Zeker voor de ouders van nieuwe leden een gelegenheid bij uitstek om de vereniging te leren 

kennen! 

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

tijdens jouw bardienst draagt daar zeker aan bij! De vereniging hoopt op jouw enthousiasme en inzet! Die is hard nodig, want zonder 

alle vrijwilligers kunnen we de boel niet draaiende houden. 

De inschrijving voor een bardienst voor het veldseizoen najaar 2015 is nu open en inschrijven doe je zo: Ga naar http://excelsior.kan-

tinesysteem.nl/ en log in met de gegevens in de e-maileditie van deze Korfpraat. 

Klik dan bij een van de open plekken "schrijf jezelf in voor deze tijd" aan. Vul je naam op een plek in (eventueel met tussen haakjes 

het team waar je kind in speelt (bv. "Ans (E5)" of "ouder van Hans (E5)") 

Je kunt het kantinerooster ook gewoon inzien op http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php (of via de site http://ckv-

excelsior.nl, menu-item Organisatie, Kantinerooster) 

Je kunt jouw eigen kantinedienst uitkiezen tot en met 29 augustus. Daarna zal de barcommissie de opengebleven plekken inroosteren 

met de ouders van pupillen en aspiranten. 

Alvast bedankt! 

Namens de barcommissie, 

Carolien Noorlander 
 

C.K.V. Excelsior Voetbalpoule  

Speciaal voor de voetballiefhebbers is er dit seizoen een speciale C.K.V. Excelsior Voetbalpoule. Voorspel de wedstrijden in de Eredi-

visie en verdien punten. Er zijn geen prijzen te winnen, we spelen gewoon voor de eer en gezelligheid! 

Hoe doe je mee? 

Ga naar http://www.voetbalpoules.nl en meld je aan. Meld je hierna aan voor de CKV Excelsior subpoule (wachtwoord: korfbal), via 

deze link http://www.voetbalpoules.nl/poule/92120. Voorspel de duels in de Eredivisie en scoor punten! 

De officiële puntentelling begint op 24-8-2015. Tot die tijd kun je 'oefenen', de standen worden berekend, maar de punten tellen 

uiteindelijk niet mee voor de ranglijst. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om mee te doen 

zonder dat ze met een achterstand beginnen te voorspellen. 

Bij vragen: webredactie@ckv-excelsior.nl 
 

 

http://excelsior.kantinesysteem.nl/
http://excelsior.kantinesysteem.nl/
http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php
http://ckv-excelsior.nl/
http://ckv-excelsior.nl/
http://www.voetbalpoules.nl/
http://www.voetbalpoules.nl/poule/92120
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Verslag jeugdtoernooi 

Afgelopen zaterdag werd het 9e Excelsior jeugdtoernooi gehouden. Met 118 teams verdeeld over 25 poules 

zouden 235 wedstrijden gespeeld gaan worden, verdeeld over 11 rondes. We mochten gebruikmaken van de rugby, DES en DKC 

velden (allen nog bedankt hiervoor). De weergoden waren ons dit jaar zeer gezind! De temperaturen liepen op richting 27 graden en 

tussendoor werden extra drinkpauzes ingelast. 

Op vrijdagmiddag/-avond werden de velden uitgelegd (ongeveer 4 kilometer lijn, 50 korven, 32 veldpunten) en het terras alvast 

opgebouwd en de tenten opgezet. Om 7:00 zaterdagochtend waren de barmedewerkers al druk in de weer om alles in gereedheid 

te brengen. Om 8:30 kwamen de eerste ploegen en ook de scheidsrechters kwamen zich melden. Dit jaar werd het secretariaat gerund 

door Marit, Nathan en Nelis (bedankt hiervoor!) en onze omroeper Rob Baks was ook weer van de partij (uitgerust, want hij was net 

terug van een vakantie Griekenland).  

Om klokslag 9:00 begon de eerste ronde. De omroeper hield het tijdschema strak aan en om 13:10 was de laatste ronde afgelopen. 

Daarna werd het spannend! Wie zou gewonnen hebben?? In een aantal poules moest flink gerekend worden en het reglement er op 

nageslagen worden. De kampioenen waren: 

 

B1: Merwede B1 

B2: Merwede B2 

B3: ODO B1 

B4: ONDO B3 

B5: Merwede B3 op doelsaldo 

C1: Merwede C1 

C2: DES C1 

C3: DES C2 

C4: Merwede C4

C5: Oranje Wit C3 op doelsaldo 

D1: Valto D1 

D2: ONDO D2 

D3: DKC D1 op doelpunten voor 

D4: Valto D4 

D5: Dijkvogels D2 

E1: ONDO E1 

E2: DES E1 

E3: Merwede E2

E4: Merwede E3 

E5: Merwede E4 

E6: Fortuna E5 op doelpunten voor 

E7: Excelsior E2 

F1: ONDO F1 

F2: Dijkvogels F1 

F3: Die Haghe F3 

Alle scheidsrechters, coaches, spelers, wedstrijdsecretariaat, schoonmakers en niet te vergeten de barmedewerkers: hartstikke be-

dankt, want zonder jullie hulp was het toernooi geen succes geworden. Als Excelsior mogen wij trots zijn dat zoveel leden zich voor 

dit toernooi hebben ingezet. 

Volgend jaar willen wij het tweede lustrum vieren: de 10e keer. Schrijf zaterdag 20 of 27 augustus alvast in de agenda! 
 

Pin… pin, pin, pin…  

Afgelopen week was het dan zover, een langgekoesterde droom van bestuur, leden en bezoekers 

kwam uit: de mogelijkheid tot pinnen in de kantine! Onder de bezielende leiding van onze pen-

ningmeester Conno (niet op de foto) vond donderdag tijdens de trainingen de try-out plaats. 

Zaterdag, tijdens het aspiranten- en pupillentoernooi, vond de echte vuurdoop plaats. En dat ging 

behoorlijk gesmeerd, de een na de andere pintransactie werd succesvol afgehandeld. Nicole (wel 

op de foto) had de eer de eerste pinbetaling te mogen verrichten. 

Conno zal een heldere instructie voor het barpersoneel opstellen over het pinnen in de kantine. 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Na een korte intensieve oefen- en selectieperiode gaat komende zaterdag de competitie van 

start.  

Omdat het nog steeds augustus en vakantie is, was/is nog niet iedereen van vakantie terugge-

keerd en konden enkele teams nog niet compleet oefenen. Maar met extra inzet door vooral 

de dames van de selectie 3&4 en van enkele jeugddames konden alle oefenwedstrijden zonder 

problemen worden gespeeld. Bedankt dames. 

Zaterdag, de dag van de viering van het 95-jarig jubileum van Excelsior, is een leuke, lange 

competitiedag met een thuisprogramma voor Excelsior 1 tot en met 4, terwijl Excelsior 5 nog 

vrij is. Bij deze Korfpraat vind je het complete programma tot en met 10 oktober, met dank aan 

de snelle verwerking van Juan, Carolien en de wedstrijdsecretarissen. Kijk alvast goed naar waar 

je moet spelen, of fluiten, of coachen, of gewoon kijken. 

Ik wens alle teams heel veel succes en plezier in de komende veldcompetitie.  

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

We zijn fantastisch gestart afgelopen zaterdag. Ik heb me wel eens laten vertellen ‘je krijgt wat 

je verdient’, nou…wij hebben het dan goed verdiend.  

Zaterdag 22 augustus was een dag met een gouden randje. Een toernooi met 118 teams, waar-

bij alles weer glad verloopt. Waar zoveel mensen binnen de club het belang weten van het 

neerzetten van een toptoernooi. Bar/keuken geweldig onder controle, waar iedereen al jaren 

zijn/haar eigen taken heeft, tosti’s buiten, de tent in het midden van het complex, het geluid 

en de techniek, de coaches en de scheidsrechters en de wedstrijdleiding, waar alles werkelijk 

geweldig verloopt.  

Het grappige is dat het zo’n routine is, dat het er al helemaal niet meer vermoeiend uit ziet, 

maar reken maar dat de meesten van ons zaterdagavond met de voetjes óf in een teiltje water 

óf omhoog op de bank hebben gezeten.  

Met grote dank aan Erik de Koning, die dit toernooi weer heeft laten zien wat hij allemaal in 

zijn mars heeft. Bedankt Erik! 

Tot van de week op de trainingen.  

Namens de jeugdzaken TC 

Linda Heemskerk  
 

Afschrijven pupillen (D t/m F) – Belangrijke informatie! 

Wij zijn nog op zoek naar iemand die de afschrijvingen voor de pupillen dit seizoen wil regelen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan 

even contact op met Linda Heemskerk (l.heemskerk@live.nl).  

Wat doen we tot die tijd?: Kun je niet spelen? Meld dit bij je trainers! 

De trainers zullen onderling vervanging zoeken.  

 

 

 

 

 

 

mailto:l.heemskerk@live.nl
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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Secretari(pr)aten 

Trainers 

Wij zijn blij te kunnen melden dat C1 een 2e trainer heeft, Wouter Kamps. Vanwege verplichtingen van school 

van Wouter zal hij er niet altijd bij kunnen zijn, maar zoveel als mogelijk. Welkom bij de C1, Wouter! 

Daarnaast zijn we blij te kunnen melden dat F1 een 2e trainer/coach heeft naast Lisette, namelijk de moeder van Mara, Carolien 

Scheurwater. Carolien is geen oud-korfbalster, maar wel een topsporter in hart en nieren en ze zal de kinderen naast het spelletje 

ook andere dingen bijbrengen, zoals de juiste looptechnieken. Carolien, welkom bij de groep!  

Voor de E2 zijn wij, naast Sven de Vreede, nog op zoek naar een 2e trainer. Meld je bij Linda of bij Okker als het je leuk lijkt. 

In onderstaande lijst staan de jeugdtrainers, zover bekend. De telefoonnummers van de trainers vind je in de e-maileditie van deze 

Korfpraat. Sla de voor jou van toepassing zijnde nummer(s) op in je telefoon, we publiceren deze lijst voor het laatst. 

team trainers  team trainers  

B1 Jill Vito E1 Jazz Okker 

B2 Danique  Shera E2 Sven ? 

B3 Mario  Stefan E3 Robert Tjarko 

C1 Sander R. Wouter E4 Gina Sander de H. 

D1 Merit Fabian F1 Lisette Carolien 

D1 Nynke  F2 Charlotte Maarten 
 

Contactouder per team 

Wij zoeken nog contactouders voor: 

B1, B2, C1, D1, E3 & E4 

Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl. We zoeken voor ieder team één ouder.  
 

Programmaoverzicht 

Het programmaoverzicht is in de maak. De samenstelling van een aantal teams is nog niet bekend, waardoor we het later moeten 

publiceren. 
 

Barrooster 

Je wordt als ouder van onze jeugdspelers gevraagd om een bardienst te draaien tijdens de veldseizoenen. Komende week (naar 

verwachting donderdag of vrijdag) wordt het volledige programma van het veldseizoen najaar gepubliceerd, zodat je je inschrijving 

kunt afstemmen op het wedstrijdprogramma van je kind(eren). 

Iedere ouder zal in een competitiejaar één bardienst moeten draaien, lees hier meer over de bardienst en over hoe je jezelf inroostert. 

Als je jezelf niet inroostert, dan doet de barcommissie dat. 
 

Autorijders (en afschrijvingen) 

Wij merken steeds meer dat ouders met de groepsapp werken en dat wij een schema maken per zaterdag wie moet rijden, maar 

tegenwoordig regelen ouders dit grotendeels zelf en ruilen onderling via de app. Wij verzoeken alle ouders dit ook wederom zo te 

regelen. Kun je niet, regel dit onderling ajb. 
 

Agenda 

Zaterdag 29 augustus: Jubileum, we vieren het 95-jarig bestaan van de club. Kom allemaal!!! Het wordt een topdag. 
 

mailto:l.heemskerk@live.nl
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Wedstrijden 

Nieuwe/gewijzigde spelregels  

en overige spelregelkwesties per 1/7/2015  

Door: Jos van Velzen 

Er zijn vanaf heden een aantal spelregelwijzigingen van toepassing, daarnaast zijn er een aantal spelregels verduidelijkt. Een samen-

vatting van de belangrijkste punten is onderstaand opgenomen.  

Samenvatting 

1. Hinderen bij het nemen een spelhervatting  

De begrippen “passief hinderen” en “actief hinderen” werden tot op heden als volgt aangegeven: 

passief hinderen: een speler stelt zich – om te voorkomen dat de bal snel in het spel wordt gebracht - zo dicht mogelijk op bij de 

nemer van de spelhervatting. 

actief hinderen: een speler probeert met één of beide opgestoken en/of bewegende armen of met een bewegend lichaam het 

werpen van de bal te bemoeilijken. 

De begrippen passief en actief hinderen zijn op basis van de opgedane ervaringen nu verduidelijkt. 

Bij passief hinderen is het element “binnen armlengte” geïntroduceerd. Het is nu eenvoudiger meetbaar of er al dan niet sprake 

is van passief hinderen. Een tegenstander dient dus buiten armlengte te blijven.  

Dit is een uitbreiding ten opzichte van de bestaande regeling. Onder “passief hinderen” vallen nu dus zowel “te dichtbij staan”, 

dus binnen armlengte zonder nader doel, als “te dichtbij staan”, dus binnen armlengte met als doel de nemer van de spelhervat-

ting te provoceren (“neus tegen neus”, verbale uitingen, gezichtsuitdrukking e.d.). 

2. Kan een overtreding worden bestraft als het spel is onderbroken? 

Het antwoord is: ja. In de zogenaamde bijzondere toelichting op § 2.3b staat: “De scheidsrechter bestraft ieder moment van de 

wedstrijd de overtreding van de spelregels, ook wanneer het spel is onderbroken”. 

Als bijvoorbeeld tijdens een blessurebehandeling een speler elders een overtreding maakt op zijn tegenstander (bijvoorbeeld 

wegduwen bij de paal om alvast een gunstige afvangpositie in te nemen), dan is de scheidsrechter bevoegd daartegen op te 

treden. 

3. Wedstrijden met gebruik schotklok en “ophouden van het spel”, § 3.6g. 

Voor alle duidelijkheid: het verbod om het spel op te houden geldt voor het gehele korfbal, dus ook bij wedstrijden waarbij met 

een schotklok wordt gespeeld. 

4. Mag een scheidsrechter tijdens de wedstrijd een coach – bij wijze van straf – verbieden de bank voor de rest van de 

wedstrijd te verlaten zonder zijn toestemming?  

In § 2.3f van de spelregels is bepaald dat de scheidsrechter deze bevoegdheid heeft. Als een coach zich onjuist gedraagt kan de 

scheidsrechter deze maatregel nemen. In dat geval is de coach niet meer bevoegd de bank tijdelijk te verlaten voor: 

a. het aanvragen en gebruik maken van een time-out; 

b. het aanvragen van een spelersvervanging; 

c. het aanbrengen van een noodzakelijke spelersvervanging in zijn ploeg; 

d. het aan de scheidsrechter (en de andere coach) meedelen wie als niet-schietende aanvaller wordt beschouwd bij een 4-3-

situatie; 

e. het geven van aanwijzingen aan zijn spelers. 
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Wedstrijden 

5. Teken “nog 1 minuut te spelen” aan het eind van de eerste en de tweede helft. 

Het blijkt dat menig scheidsrechter dit verplichte teken helemaal niet geeft dan wel alleen bij zaal-

wedstrijden. Dit is onjuist: sinds het seizoen 2014-2015 heeft de scheidsrechter de plicht dit teken te geven bij alle korfbalwed-

strijden. 

6. Overtreding van een aanvaller bij het uitverdedigen; vrije worp in het andere vak? 

Het antwoord is: neen. 

Het komt nogal eens voor dat bij het opbrengen van de bal door een verdediger diens tegenstander (aanvaller) een overtreding 

maakt. Dat is altijd een spelhervatting voor de verdedigende ploeg; § 3.6 is daar duidelijk over: elke overtreding van een aanvaller 

wordt bestraft met een spelhervatting, behalve als door die overtreding een scoringskans in het andere vak verloren gaat; in dat 

geval is het dan natuurlijk geen vrije worp, maar een strafworp. 

7. Schieten en scoren na het hervatten van het spel of bij een scheidsrechterworp. Mag dat? 

Bij het hervatten van het spel (bijvoorbeeld na een blessurebehandeling) mag de aanvaller meteen schieten en dus ook scoren. 

Er is immers geen overtreding aan vooraf gegaan! Na het hervatten van het spel (hetgeen iets anders is dan een spelhervatting, 

want daar gaat altijd een overtreding aan vooraf) gaat het spel gewoon door, waar het eerder onderbroken was. Het zelfde geldt 

voor het schieten (en dus ook scoren) bij een scheidsrechtersworp. 

8. Tolletje; wel/niet snijden 

Bij een tolletje loopt een aanvaller om een mede-aanvaller, die vóór de paal staat, heen met als doel de afvangpositie in te nemen. 

Meestal wordt er door de aanvaller, en dus ook diens tegenstander rustig gelopen. 

Als het echter niet om de afvangpositie gaat, maar om het aanspelen van de bal naar de aanvaller zodra zijn tegenstander achter 

hem is, is er dan sprake van snijden en zo ja, van een overtreding zodra er wordt geschoten? 

Hierover kan het volgende worden opgemerkt: 

a. niet de snelheid van de spelers is bepalend, maar alleen de vraag of de aanvaller zijn weg zodanig kiest langs de mede-

aanvaller dat de verdediger zijn verdedigende of hinderende positie moet opgeven omdat hij in botsing komt of dreigt te 

komen met die mede-aanvaller. 

b. wil er sprake zijn van snijden, dan dient de aanvaller “strak” langs de mede-aanvaller te lopen met als doel dat hij vrij zal 

komen omdat de tegenstander hem niet kan volgen. Tevens dient de tegenstander in botsing te komen of dreigen te komen 

met de mede-aanvaller als gevolg van de actie van de aanvaller. Er moet dus een relatie zijn tussen de actie van de aanvaller 

en de actie van diens tegenstander. Tenslotte moet er sprake zijn van het opgeven van de verdedigende of hinderende 

positie door de tegenstander als gevolg van de actie van de aanvaller. 

c. Bij een tolletje is van snijden vaak geen sprake: de aanvaller loopt langs de mede-aanvaller en de tegenstander komt niet in 

botsing of dreigt niet in botsing te komen waardoor de (meestal) hinderende positie moet worden opgegeven. Het verbod 

om te schieten na snijden wordt dus niet overtreden; de aanvaller mag, mits niet voldaan wordt aan de eisen van verdedigd 

schieten, gewoon schieten. 

9. Overtreding van een verdediger bij het nemen van een spelhervatting is altijd een vrije worp voor de aanvallende ploeg 

(en dus geen spelhervatting). 

Tot 1 juli 2015 stond in § 3.6 v (verbod om bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden) 

dat een overtreding van een verdediger bestraft wordt met een vrije worp voor de aanvallende ploeg. Dit kan gebeuren als de 

verdediger de nemer van de spelhervatting hindert of indien een verdediger de bal raakt vóór deze 2,50 m heeft afgelegd. 

Soms wordt de sanctie als erg zwaar ervaren. Dat kan zo zijn; het geeft de scheidsrechter echter niet het recht om – in strijd met 

de spelregels – geen of een lichtere sanctie op te leggen. 
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10. Positiewisseling twee aanvallers bij het nemen van een vrije worp 

Het komt voor dat – als de scheidsrechter een vrije worp toekent – een aanvaller onmiddellijk bij de 

paal gaat staan om een goede aangeefsituatie te creëren. Zijn tegenstander gaat naast hem staan. Even later neemt een mede-

aanvaller de positie in van de aanvaller, tot ergernis van de verdediger, die het liefst deze plek had ingenomen. De vraag is of dat 

mag. 

Het antwoord is: ja, zolang de scheidsrechter nog niet heeft ingefloten voor het nemen van de vrije worp. 

Indien de verdediger gebruik maakt van de korte tijd, dat de positie vrij is en die positie inneemt, dan is de mede-aanvaller te laat 

en dient hij een andere plek te zoeken. 

Maar het “ruilen van positie” is op zich toegestaan. 

11. Positie aangeef bij het nemen van een vrije worp 

Het komt voor dat de aangeef wijdbeens naast de paal gaat staan. Zijn tegenstander ervaart dat vaak als onrechtvaardig omdat 

de aangeef wel erg veel ruimte in beslag neemt en hij zijn verdedigende of hinderende taak niet goed kan uitvoeren. 

Het volgende kan hierover worden opgemerkt: 

a. volgens § 3.6i (verbod om een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden) bepaalt dat een speler zich mag 

opstellen en verplaatsen zoals hij verkiest. Dat mag dus ook wijdbeens zijn. De tegenstander mag hem in de vrije beweging 

niet belemmeren. 

b. volgens al jaren bestaand gewoonterecht heeft een verdediger overigens het eerste het recht om een positie in te nemen. 

Dat kan echter alleen als die positie nog vrij is  

Scheidsrechters, die het wijdbeens-staan(van de /een aangeef) bestraffen handelen dus in strijd met de spelregels.  

Let op als het geen vrijebal betreft is wijdbeens staan wel strafbaar, in het kader van het afhouden van de tegenstander. 

De gehele tekst van de wijzigingen of de verduidelijking is op de KNKV site te vinden met de onderstaande links: 

http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/Spelregelbulletin_aug_2015.pdf en 

http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/toelichting_op_spelregelwijzigingen_per_01juli15.pdf 

  

http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/Spelregelbulletin_aug_2015.pdf
http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/toelichting_op_spelregelwijzigingen_per_01juli15.pdf
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Opstellingen 

29 augustus 2015 

team opstelling reserve 

1/2 
Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Leanne, Margot, Sabine, Shera, Sharmaine, Simone 

Bertjan, Dannie, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Wesley T., Wouter K. 

 

3/4 

Anne-Linde, Annebertien, Ans, Christiane, Danique, Joyce, Marieke, Marilyn, Rachelle, 

Renate 

Erik K., Micke, Mario, Roy, Simon Bo., Vito, Wouter C., reserveheer A1? 

 

 

Okker 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Marit, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

 

A1 

Dominique, Anouk, Jikke, Gina, Merit, Charlotte (5 van 6, wordt deze week bekend ge-

maakt) 

Pim, Okker, Tjarko, Mart, Maarten 

 

A2 
Sven, Sander H., Sander V., Fabian, Koen, Daan (voorlopig geblesseerd) 

Hanna, Marloes, Maaike, Cynthia, dame A1 (wordt deze week bekend gemaakt) 

 

A3 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne 

Daan T., Jesse D., Marijn, Marvin, Rik, Dingeman 

 

B1 Wordt deze week bekend gemaakt  

B2 VRIJ  

B3 Fleur, Iris, Nadine, Nathalie, Özlem, Robin, Stefanie, Veerle, Chimene  

C1 
Dieuwke, Isa, Liekke, Lindsey, Lucía 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul 

 

D1 
Aniek, Eva, Inger, Lindsey, Mirre, Romy 

Joran, Thom, Joshua, Roy, Ryanne 

 

E1 VRIJ  

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 VRIJ  

E4 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 
Elize, Milou, Sophie 

Tijn, Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

29 augustus 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

OKD 179 Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 14:00 15:30 Denise H. van Meerten 1aK60 Erik de Koning (tel.nr. in e-mailuitgave) 

R1G 2614 Excelsior 2 - Sporting Trigon 2 13:00 14:00 Robbert R. Peters 1aK60   

R3T 4570 Excelsior 3 - KCR 5 11:30 12:30 Reinier M. Bommelé 1aK60   

R4M 2508 Excelsior 4 - Weidevogels 3 10:00 11:00    1aK60   

A1F 6443 Excelsior A1 - Weidevogels A1 8:30 9:30 Luuk, Nikki M. Busse 1aK60   

F3E 511 Excelsior F2 - DKC F1 9:00 9:30 Charlotte & Maarten Koen Timmerman 4K24   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie veld autorijders (ouders van) 

A3A 2293 Avanti A3 - Excelsior A2 10:15 11:30 Ryan, Job Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 op de fiets 

B1L 8077 DeetosSnel B2 - Excelsior B1 8:45 10:20 Vito, Jill Sportterrein Vorrinklaan, Dordrecht 1bK40 regelen coaches 

B5E 2869 Avanti B7 - Excelsior B3 13:30 14:30 Mario, Stefan Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 4G op de fiets 

C5A 200 Achilles C3 - Excelsior C1 12:15 13:30 coaches zelf vervanging regelen Pomonaplein, Den Haag 3G Nico, Mark J., Mark S. (reserveshirts) 

D2D 3420 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 10.30 11:30 Merit, Nynke & Fabian Sportveld Dijkvogels Maasdijk 2K40 Eva, Lyndsey, Thom 

E3L 3262 Fortuna/My Collections E7 - Excelsior E2 aw 9.00 9:30 Sven Sportpark Kruithuisweg-Oost 2bK40 op eigen gelegenheid 

                  

barrooster   voorbereiding & opscheppen BBQ jubileum   verklaring veld 

09:00 11:30 Marco vd Linden, Tessel Linders, Oscar de Boer     Rachelle, Nicole   thuis: 1a/b: hoofdveld (voor kantine) 

11:30 14:00 3 x ouders       Simone, Lynn   thuis: 2, 3a/b, 4: B-veld (voor palenhok)  

            Marilyn, Nynke   thuis/uit: (K)unstgras; (G)ras 

barrooster tijdens jubileum         

14:00 15:00 Hanna, Cynthia, Maaike, Lisa, Marloes             

15:00 16:00 Anne-Linde, Christiane, Renate, Joris, Bob         

16:00 17:00 Nathan, Erik van der Kramer, Wesley Nolet, Thijs, Lars         

17:00 18:00 Anouk, Merit, Luuk, Sander de Hoog, Daan Arkesteijn         

18:00 19:00 Jazz, Gina, Nikki, Jikke, Fabian             

19:00 20:00 Elke, Lisanne, Jill, Shera, Kelly             

20:00 21:00 Dannie, Omar, Sander Rensen, Vito, Okker           

21:00 22:00 Sharmaine, Leanne, Joyce, Danique, Sabine           

vanaf 22:00 Roy, Jesse, Bert-Jan, Wesley Toet, Ryan             

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 29-08-2015 R2N 2580 Fortuna/My Collections 4 - HKC (Ha) 3 16:00 KNKV Frido Kuijper Sportpark Kruithuisweg-Oost, 1aK60 

za 29-08-2015 R2L 2593 DES (D) 3 - Kinderdijk 2 17:15 KNKV Jos van Velzen Sportpark Biesland, 5aK60 (des) 

zo 30-08-2015 2447 R2K Sporting Trigon 3 - Refleks 2 13:00 KNKV Wouter le Comte Sportpark Zoeterwoudsesingel, 1aK60 

 

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

Trainingstijden veld najaar 

 maandag dinsdag donderdag 

 kunstgras A kunstgras B 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, F1/2  D1 D1, E1/2/3/4 B3, C1 F1/F2 

18.30-19.30    C1     

19.00-20.00     B1/B2  S3 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    S5 S4  S5 S4 

20.30-22.00   S1/S2   S1/S2   

 

kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld). 

kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 24 augustus Lisanne & Bertjan 

maandag 31 augustus Simon 

maandag 7 september Jill & Job 

maandag 14 september Omar 

maandag 21 september Denise 

maandag 28 september Henk 

maandag 5 oktober Shera & Joyce 

maandag 12 oktober Wouter 

maandag 19 oktober Reinier 
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

24 augustus Start oudertrainingen 

29 augustus Start Pinguïns 

29 augustus 95-jarig jubileum!!! 

27 september Reservering kantine 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

28 augustus 2015   4 september 2015   11 september 2015   18 september 2015 

Leanne Ruitenbeek   Jill Koster   Marilyn de Kruijff   Wesley Toet 

Robert Plomp   Danique Halbe   Simone Ruitenbeek   Nynke Sevinga 

Koen Timmerman   Nathan op den Kelder   Charlotte van der Pijl   Mart de Boo 

Erik van der Kramer   Veerle Muller   Marieke Zelisse   Leonie van der Spek 

Denise Glaser   Fabian Mastenbroek   Thijs Arkesteijn   Stephanie Dijkgraaf 

Hanna van Dam   Sanne Kleiborn   Indi Jorritsma   Daan Timmerman 

Timon Kuijper   Dominique Verhagen   Noa Jorritsma   Dingeman Pel 

              

25 september 2015   2 oktober 2015   9 oktober 2015   16 oktober 2015 

Jesse Ekelmans   Christiane Hogeweg   Job van den Berg   Dannie Hoogeveen 

Roy van Leusden   Ans van Doormaal   Sabine Nolet   Lisanne Halbe 

Maaike Westerman   Robin de Roo   Anouk de Vreede   Bertjan Bron 

Josanne van der Spek   Tjarko van Batenburg   Rachelle Janssen   Jesse Dirkzwager 

Fleur van drt Burgh   Wesley Nolet   Sven de Vreede   Dirk van Leipsig 

Marijn Muller   Pim Swinkels   Wesley Timp   Arjan Pel 

Geeske van Batenburg   Timo van Poppering   Linda van der Burgh   Sander Rensen 

              

23 oktober 2015  30 oktober 2015     

Joyce Dijkgraaf  Elke Reurings     

Simon Bolle  Marloes van Egdom     

Shera Desaunois  Kayleigh Verhagen     

Sander van Vliet  Simon van den Berg     

Annelinde van der Pijl  Reinier Koole     

Wouter de Boer  Maarten de Boer     

Jasper Koops  Marvin Batenburg     

       

Regels schoonmaken:    

 Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerstgenoemde moet voor een sleutel zorgen. 

 Afbellen kan niet; je moet zelf ruilen. 

 De eerstgenoemde noteert ook de namen van alle opgekomen schoonmakers. 

 De eerstgenoemde is ook eindverantwoordelijke. 

 Als eerstgenoemde ruilt met iemand, dient hij/zij dit door te geven aan de Korfpraat (korfpraat@ckv-excelsior.nl) 

 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl

	Excelsior bestaat 95 jaar!
	Indeling bar & BBQ jubileum
	Inschrijven bardienst
	C.K.V. Excelsior Voetbalpoule
	Verslag jeugdtoernooi
	Pin… pin, pin, pin…
	Senioren & juniorensecretariaat
	Jeugdsecretariaat
	Trainers
	Contactouder per team
	Programmaoverzicht
	Barrooster
	Autorijders (en afschrijvingen)
	Agenda

	Nieuwe/gewijzigde spelregels
	Samenvatting

	Opstellingen
	29 augustus 2015

	Programma
	29 augustus 2015

	Scheidsrechterschema
	Trainingstijden veld najaar
	Oudertraining
	Activiteitenkalender
	Schoonmaakrooster

