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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. 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 wor-

den alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de dagdienst (telefoon-

nummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Junioren A spelers  

Thijs Arkesteijn  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

Ans van Doormaal**  

Pupillen D, F, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen E scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*/** afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

20:00(*)/21:00(**). Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds over-

macht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Openstaande vacatures 

j u r y v o o r z i t t e r  s ch o t k lo kb ed ien e r  t i jd wa a rn em er  

r ed a c t eu r  v a ca t u res  co ö rd in a to r  m a a t s cha p p e l i j ke  s t a g e  

v e r s l a g g ev e r  s e lec t i e  t ea m b eg e le id e r  E x ce l s io r  2  b eh ee rd e r  k led in g l i j n  

co ö rd in a to r  m a t e r i a a l  

 

Aandacht voor een sociaal veilige sportomgeving 

bij C.K.V. Excelsior 

Namens het bestuur van Excelsior vragen we hierbij aandacht voor het onderwerp 

sociale veiligheid binnen onze vereniging. 

Met sociale veiligheid wordt bedoeld de bescherming tegen gevaarlijke incidenten 

veroorzaakt door andere mensen. 

Waarom aandacht voor een sociaal veilig klimaat?  

Bij Excelsior recreëren we samen; we spelen competitie, trainen, hebben gezellige 

feestjes, toernooien, kamp en teamuitjes. We zijn een gezellige én prestatiegerichte 

vereniging. Samen sporten heeft een hele grote waarde. Maar het gaat in de sport 

ook wel eens (ernstig) mis. 

Bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit, respect, dopinggebruik, discriminatie 

of fraude. En de laatste tijd is er helaas ook veel berichtgeving over seksueel grens-

overschrijdend gedrag binnen sportclubs. 

Om als vereniging de leden te kunnen beschermen tegen ongewenst gedrag is het 

belangrijk om -naast sportiviteit en gezelligheid- ook serieus om te gaan met (so-

ciale) veiligheid. 

Regels binnen de sport  

Om te zorgen voor sociale veiligheid be-

staan er regels, ook binnen de sport. Deze 

regels zijn niet nieuw. Ze zijn terug te vin-

den in de statuten van het KNKV (Konin-

klijke Nederlandse Korfbal Verbond). Als lid 

van Excelsior dan ben je automatisch ver-

bonden aan deze statuten. 

Ook de overkoepelende sportorganisatie in 

Nederland NOC*NSF (Nederlands Olym-

pisch Comité * 

Nederlandse Sport Federatie) is serieus en 

duidelijk over hoe je als vereniging zorgt 

voor een zo veilig mogelijk sociaal klimaat. 

Het KNKV verwijst expliciet naar de regels 

en aanwijzingen van NOC*NSF. 

 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.zantmanglas.nl/
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/5-juryvoorzitter
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/6-schotklokbediener
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/7-tijdwaarnemer
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/8-redacteur-vacatures
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/2-cordinator-maatschappelijke-stage
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/1-verslaggever
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/10-teambegeleider-excelsior-2
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/11-beheerders-kledinglijn-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/12-cordinator-materiaal
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 Wat kan je als sportvereniging doen?  

NOC*NSF geeft sportclubs heldere aanwijzingen over (preven-

tief) beleid om te zorgen van een sociaal veilige sportomgeving. 

Zo heeft het NOC*NSF bijvoorbeeld uitgebreide gedragsregels 

voor begeleiders rondom het voorkomen van grensoverschrij-

dend seksueel gedrag met daaraan gekoppeld tuchtrecht. 

Handvatten 

NOC*NSF geeft als leidraad de volgende aanwijzingen en handvatten 

aan alle sportclubs in Nederland:  

▪ Maak de ‘gedragsregels voor begeleiders’ kenbaar binnen de vereni-

ging;  

▪ Zorg voor een verplichte aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

voor alle begeleiders;  

▪ Neem contact op met referenties bij nieuwe externe begeleiders;  

▪ Benoem interne vertrouwens(contact)personen; 

▪ Maak ‘omgangsregels’ voor alle leden en betrokkenen;  

▪ Maak een risicoanalyse voor dagelijkse en specifieke situaties.  

Concreet 

Hieronder is de status vermeld van de aanwijzingen van NOC*NSF zoals 

deze momenteel is binnen Excelsior is. Het onderwerp staat hoog op 

de agenda en zal verder worden uitgewerkt in het nieuwe seizoen. 

Huidige status 

Vertrouwenspersonen: Excelsior heeft momenteel drie vertrouwenspersonen: 

Imre Verschoor, Carolien Noorlander en Marloes Heemskerk.  

Omgangsregels: Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van 

lichamelijk contact. Stel daarom omgangsregels op, maak deze bekend en draag deze actief uit. 

Enkele voorbeelden van omgangsregels:  

▪ ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub. 

▪ ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

▪ ik val de ander niet lastig. 

▪ ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

▪ ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

▪ als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik 

een ander om hulp. 

ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt 

erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.Gedragsregels: De gedragsregels zijn gericht op het voorkomen 

van Seksuele Intimidatie (S.I.), een ernstig vergrijp binnen én buiten de sport. 

De gedragsregels zijn -anders dan omgangsregels- afdwingbaar. Als één of meerdere gedragsregels overtre-

den wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. 

Onze vereniging heeft momenteel geen actief beleid ten aanzien van het kenbaar maken van deze gedrags-

regels. Het bestuur vindt het echter belangrijk dat deze regels bekend zijn. Voor zowel de veiligheid van onze 

leden als die van onze begeleiders. 

Hieronder vind je een link naar de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld door NOC*NSF. 

Deze gedragsregels zijn van toepassing voor onze vereniging. 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag/wat-kan-ik-als-club-doen-om-seksueel-grensoverschrij-

dend-gedrag-te-voorkomen 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag/wat-kan-ik-als-club-doen-om-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-te-voorkomen
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag/wat-kan-ik-als-club-doen-om-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-te-voorkomen
http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Het doel: aandacht zorgt voor meer veiligheid  

We zijn ons ervan bewust dat aandacht voor dit onderwerp vragen kan oproepen of dat bij het lezen 

ervan gedachten over minder prettige situaties bovenkomen. 

Het doel is om met elkaar bewust te zijn en blijven van veiligheid en mogelijke onveiligheid binnen de 

club. Om zorgvuldig om te gaan met onverhoopte incidenten en door middel van preventie de kans 

daarop te minimaliseren. 

Namens het bestuur van Excelsior willen we vooral alle leden, ouders/verzorgers en betrokkenen kenbaar 

maken dat we serieus omgaan met het onderwerp. 

Om met elkaar ervoor te kunnen zorgen dat ieder zich veilig kan bewegen binnen onze club en we kunnen 

zeggen dat bij Excelsior sportiviteit, gezelligheid & (sociale) veiligheid hand in hand gaan.  

Namens het bestuur,  

vertrouwenspersonen van CKV Excelsior 

Imre Verschoor, Carolien Noorlander en Marloes Heemskerk.  

Aanbeveling van de OnderzoeksCommissie De Vries (Dec 2017)  

“Meer aandacht voor preventie is cruciaal, bij bestuurders in de sport en allen die daar werken. Het zou goed zijn 

als sportverenigingen - net als scholen - een keurmerk (‘Veilige Sportvereniging’) zouden krijgen als zij aan de 

daarvoor te stellen eisen voldoen”. 
 

Dubbelschiettoernooi 

Maakt u allen klaar voor 30 juni: het schiet-event van het jaar! Blijft de beker in handen van het gevreesde en 

doelgerichte duo Wouter & Sander of zullen we een sidderende en sportieve verrassing zien? Dit jaar opnieuw 

een originaliteitsprijs voor het meest creatieve duo van Biesland. Wie gaat Buurman&Buurman aflossen? Onze 

alom geroemde catering zorgt aansluitend voor een smakelijke afsluiting (apart opgeven). Tevens is deelname 

door ouder/kind duo's voor de D, E en F-jes mogelijk. 

Bij het dubbelschieten staan twee korven tegenover elkaar en schiet je als koppel tegen een ander koppel uit 

jouw leeftijdscategorie. Bij de ouder/kind combinatie wordt door de ouder geschoten op een seniorenpaal 

met een K5 bal en naast de seniorenpaal staat een D-, E- of F-paal waar door de kinderen op wordt geschoten 

met een K4 bal (D/E) of K3 bal (F). 

Enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden via het formulier de site van CKV Excelsior of op de lijsten die 

zijn opgehangen in de kantine. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

Geef aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk team je speelt en of je ook wilt mee eten. Je wordt inge-

deeld in de categorie waarin je in de voorjaarscompetitie 2018 hebt gespeeld. 

Wil je alleen mee eten maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Je kunt je aanmelden via hetzelfde for-

mulier op de site of op de lijsten die zijn opgehangen in de kantine. Deze lijsten zullen wekelijks worden 

bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden: 

▪ Senioren/junioren (S/J) 

▪ Recreanten/ouders (R) 

▪ Aspiranten B en C (Asp.) 

▪ Pupillen D en E (Pup.) 

▪ Pupillen D en E met ouders (Pup.) 

▪ Pupillen F met ouders (Pup.) 

Na afloop zal er een BBQ worden georganiseerd. De kosten hiervan bedragen voor pupillen en pinguïns €4,- 

en voor aspiranten/junioren/senioren/ouders/recreanten €6,50. 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
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Op de dag zelf zal onze kantine uiteraard geopend zijn. Wil je een paar uurtjes helpen? Dan kun jij je 

aanmelden bij Margreet Halbe. 

Tot 30 juni!!! 

Wat Dubbelschiettoernooi 2018 = Afsluitdag 2018 

Wanneer Zaterdag 30 juni 2018 

Deelname Gratis 

Melden om 11:00 

Start 12:00 

Einde (ca.) 17:00 

Eten 17:30 

Kosten eten pinguïns/pupillen €4,- p.p.; overigen €6,50 p.p. 
 

De volgende koppels hebben zich tot nu toe (zondag 17 juni) opgegeven: 

koppel cat. bbq koppel cat. bbq koppel cat. bbq 

Konings&Co S/J&R 3 Kevin/Bart S/J&R 2 Britt/Sofie Pup. 2 

Natasja/Juan S/J&R 2 Elke/Lex S/J&R 2 Lieselotte/Romy Pup. 1 

Nynke/Myrthe S/J&R 2 Buurman/Buurman S/J&R 0 Jeslyn/Hayley Pup. 2 

Vito/Jasper S/J&R 2 Julia/Sara Asp. 2 David/Thijs Pup. 2 

Erik/Wesley S/J&R 1 Marc/Rick Asp. 2 Sten/Justin Pup. 2 

Simone/Timon S/J&R 2 Aniek/Liekke Asp. 1 Thomas/Bas Pup. 0 

Dirk/Timon S/J&R 2 Nico/Joshua Asp. 0 Tess/Nicole Pup F 2 

Veronique/Alicea S/J&R 2 Jay/Ryanne Asp. 2 Anthony/Mirjam Pup F 2 

Thijs/Joris S/J&R 2 Anouk/Fleur Asp 2 Reinout/Gerben Pup F 2 

Joop/Daniel S/J&R 2 Maya/Ronald Pup. 2 Erik/Karen Pup F 2 

Martinus/Onker S/J&R 2 Daniel/Martijn Pup. 2 Fienne/Suzan Pup F 2 

Minoesch/Denise S/J&R 2 Micha/Joeri Pup. 2 Demain/Fleur Pup F 2 

Timo/Wesley S/J&R 0 Elize/Stefan Pup. 2 Sieme/Marco Pup F 2 

Arjen/Wouter S/J&R 2 Emme/Tijn Pup. 2 Evi/Jorrith Pup F 1 

Joyce/Sharmaine S/J&R 2 Fenna/Zoë Pup. 2 Teun/Arjan Pup F 0 

Isa/Noa S/J&R 0 Eline/Lianne Pup. 2 Beau/Robin Pup F 2 

Categorieën 

S/J&R: Senioren/junioren en recreanten 

Asp.: Aspiranten B en C 

Pup: Pupillen D/E, Pupillen D/E met ouders, Pupillen F met ouders 

Additionele BBQ’ers 

naam bbq naam bbq 

Margreet Halbe 1 Desiree Albers 1 

Andrea Veraart 1 Barry Albers 1 

Riet de Koning 1 Frank Joosten 1 

Petra de Koning 1 Evelyn Kleine 1 

Henk Halbe 1 Arthur Kleine 1 

Johan Zantman 1 Eduard Kleine 1 

Ine Zantman 1 Laura Quist 1 

Rob Baks 1 Lisette Ekelmans 1 

Reinier vd Hoek 2 Gaby Pronk 1 

Leen vd Hooff 1 Ellen, Dennis, Lisette 3 

Gonnie vd Hooff 1 Wilco vd Berg 2 
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Inleveren sponsorkleding 

De kledingcommissie vraagt alle teams conform onderstaand overzicht om op dinsdag 19 juni tussen 

18:30 en 19:30 hun sponsorkleding in te leveren. Het is niet mogelijk om kleding op een eerder of op 

een later moment in te leveren. Geef je kleding mee aan een teamgenootje indien je zelf verhinderd 

bent. 

Ook leden die helaas hun lidmaatschap hebben opgezegd, vragen we om op 19 juni tussen 18:30 en 

19:30 het inschietshirt (oranje) en wedstrijdshirt (zwart-wit) + eventuele andere Excelsior-eigendommen in te 

leveren. 

Team Inschietshirt Wedstrijdshirt Trainingspak/tas enz. 

F-jes Zelf houden Inleveren n.v.t. 

E1 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

E2 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

D1 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

B1 Inleveren Inleveren n.v.t. 

A1 Inleveren Inleveren n.v.t. 

1 & 2 Inleveren Inleveren Inleveren 

3 & 4 Inleveren Inleveren Inleveren 

Alle overige leden die ook volgend seizoen blijven spelen, houden hetzelfde inschietshirt en wedstrijdshirt in 

bezit. 
 

Schoolkorfbal 2018 

Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse schoolkorfbal gehouden. Dit jaar was de 64e editie.  

In de kantine werd om 7:30 al druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Om 8:30 kwamen de eerste 

deelnemers en coaches aan en kregen van Nicole het programmaboekje. Ondertussen werd het bij het wed-

strijdsecretariaat ook drukker: de teams en scheidsrechters kwamen zich aanmelden en Peter begon met het 

omroepen van de eerste wedstrijden. Het weer was goed en werd naarmate de dag vorderde alleen maar 

beter.  Ook het luchtkussen was weer in trek en een aantal kinderen werd geschminkt in de kantine. Door Fleur 

werd er om 10.30 nog een uurtje trainen gegeven voor groep 1. 

De eerste uitslagen werden gemeld en konden worden ingevoerd. De ochtend vorderde en om 13:45 was de 

prijsuitreiking. Dit jaar hadden maar liefst 80 teams zich aangemeld! Het was voor het wedstrijdsecretariaat 

een drukte van belang. De kinderen konden niet wachten totdat de laatste uitslagen waren ingevoerd. 

Trainers en coaches: door jullie grote inzet tijdens het toernooi zijn de kinderen enthousiast geworden over 

korfbal en vooral korfbal bij Excelsior! 

Iedereen die zich heeft ingezet voor het schoolkorfbal: hartelijk bedankt!!! Wij mogen als vereniging weer trots 

zijn op jullie. Op de velden liepen veel tevreden korfballers rond met veelal een glimlach op het gezicht. 

Iedere deelnemer ontving ook nog een vaantje als aandenken. 
 

Aspiranten- en pupillentoernooi 

Op 25 augustus organiseren wij voor de twaalfde maal een aspiranten-en-pupillentoernooi. Vorig jaar was het 

toernooi een groot succes met 120 ploegen en goed weer. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen de senioren en junioren (dat zijn uiteraard 

de leden die niet coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet 

staan tegen de tijd dat wij het publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen 

van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen regelen. 
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Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2018-2019 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, ONDO, Phoenix, Merwede, Dijkvogels, Kinderdijk en 

NIO zich al ingeschreven met in totaal 102 teams! Ook dit jaar is het doel om 120 ploegen te mogen 

begroeten op het sportpark. 

Erik, Nathan, Lars, Nicole en Erik 
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Zomerkamp 

 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Jeugd/Junioren 

Trainingsgroepen seizoeneinde 

Het einde van het seizoen is in zicht. Er zijn voor de A tot en met de F nog twee trainingsavonden. 

Donderdag 21 juni en donderdag 28 juni. In de laatste korfpraat zullen de opstellingen en/of selecties 

worden gecommuniceerd. 

De A groep zal trainen van 20.00 tot 21.00 op het Excelsior hoofdveld 

Heren Dames 

Daan Timmerman Anouk van der Laan 

Dirk van Leipsig Charlotte van der Laag 

Joost Gerritsen Chimène Schut 

Jop de Boo Danielle Razab-Sekh 

Luuk Vogels Denise Glaser 

Mark Jansen Fabiën Muilman 

Mark Sijbring Fleur Duivenvoorden 

Nico Herman Fleur van der Burgh 

Rick Herman Geeske van Batenburg 

Rik Schrier Isa Jorritsma 

Sydney Moria Isabella van der Mast 

Wesley Timp Lindsey van der Meer 

Wouter de Boer Lonneke van Halem 

 Minoesch Brouwer 

 Nadine van Gorp 

 Nathalie van der Ham 

 Noa Jorritsma 

 Robin de Roo 

 Robin Kollaart 

 Sanne Kleiborn 

De B groep zal trainen van 19.00 tot 20.00 op het Excelsior hoofdveld 

Heren Dames 

Bram van Dam Aniek Jansen 

Gijs van Voorthuizen Dani Boting 

Joshua Mangert Dieuwke Pel 

Milan van Puffelen Esmee van Woggelum 

Paul Sijbring Inger Dieteren 

Piet van Leeuwen Liekke de Ruiter 

Sander Gödecke Lucia Almeida Carrion 

Thom van der Drift Mirre van Hagen 

Wouter Netto Sanne Verhagen 

 Selina Scherpenisse 

 Yuliana Bol 

 

  

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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De C groep zal trainen van 19.00 tot 20.00 op het Excelsior B veld 

Heren Dames 

Angelo Gouweleeuw Angela Gouweleeuw 

Cas van der Voort Anne Hanefeld 

David Mangert Demi van der Reijken 

Finnian Wielage Eline Blix 

Jay Schouten Eline Terlouw 

Joran van Eeken Guusje Halsema 

Leo van der Molen Hayley Roodenrijs 

Nathan Alberto Jeslyn van Woggelum 

Olivier van der Laag Julia Zondervan 

 Lieselotte Arkesteijn 

 Maud van der Gaag 

 Maya Bakkum 

 Renske de Jong 

 Ryanne vd Linden 

 Sara Gadeed 

 Vera van Velzen 

De D groepen zullen trainen van 18.00 tot 19.00 op het Excelsior hoofdveld 

Groep 1 

Heren Dames 

Jayden van Woggelum Cristina Almeida Carrion 

Jochem Arkesteijn Elize Albers 

Kilian Frenken Fenna vd Berg 

Martin Plomp Joya van Horssen 

Mees Nieuwenhout Romy Pronk 

Nick Plomp Sofie van Voorthuizen 

Rick van der Helm Zoë Ekelmans 

Thijs de Block Zonne Vermaas 

Groep 2 

Heren Dames 

Jasper Hoogenboezem Britt Albers 

Justin Schuch Demi de Ruyter 

Micha Broekhart Hennieke Tretmans 

Olaf Dool Josyne Stuip 

Sten Berghout Julieta Kalff 

Thomas van Geest Lizzy Blaauw 

 Marlou Regelink 

 Melina Roufa 

 Merle Kamp 

 Nathalie van de Molen 

 Nynke van Horssen 

 Sanne Haverkort 

 Sofie Prins 

 Sofie Veeneman 
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De E groepen zullen trainen van 18.00 tot 19.00 op het Excelsior B veld 

Groep 1 

Heren  Dames 

Daniel v Donselaar Emme Vermeulen 

Jurjen Dieteren Femke van Wijk 

Justin de Knegt Lise vd Reijken 

Marten Loncke Melissa Molenveld 

Ruben Stiefelhagen Mijke Spel 

Stefan Joosten Puck Wiese 

Thomas Happee Yara Veenman 

Tijn Berghout  

Groep 2 

Heren Dames 

Bastiaan Stiefelhagen Brigitte vd Leeuw 

Björn Büdgen Emma de Bakker 

Demian vd Kant Evi Nieuwenhout 

Jip Dekker Fiene Leepel 

Jop Samson Roemjana Harel 

Niven Versteeg Roos Maljers 

Ole Versteeg Stephanie vd Molen 

Senne Harteveld Yessica vd Molen 

Sieme vd Linden  

Teun van Wijk  

Ties vd Voort  

De F groep zal trainen van 18.00 tot 19.00 Excelsior B veld 

Heren Dames 

Anthony van Donselaar Evi Ekelmans 

Beau van der Kant Fenna Prins 

Daan van Geest Lieve Harteveld 

Enzo Veenman Luz Brouwer 

Erik Joosten Olivia Plomp 

Jens van de Berg Sanne vd Helm 

Kai Smienk Sara Maljers 

Ramon Waldaad Tess Buis 

Reinout Kleine Cyara Veenstra 

Thomas Dukker  

Yannick Stuip  

Zian Ouwerling  

Coördinatoren van de groepen: 

A: Simon Bolle simon.bolle@ckv-excelsior.nl 

B: Pim de Jong pim.dejong@ckv-excelsior.nl 

C: Okker van Batenburg okker.vanbatenburg@ckv-excelsior.nl 

D: Vito Heemskerk vito.heemskerk@ckv-excelsior.nl 

E: Elvira vd Reijken elvira.vdreijken@ckv-excelsior.nl 

F: Robert Plomp robert.plomp@ckv-excelsior.nl 

mailto:simon.bolle@ckv-excelsior.nl
mailto:pim.dejong@ckv-excelsior.nl
mailto:okker.vanbatenburg@ckv-excelsior.nl
mailto:vito.heemskerk@ckv-excelsior.nl
mailto:elvira.vdreijken@ckv-excelsior.nl
mailto:robert.plomp@ckv-excelsior.nl
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KNKV competitieschema 

Hieronder het competitieschema voor seizoen 2018/2019 zoals opgesteld door het KNKV. Het schema 

geeft de mogelijke competitiedata weer (en vrije data, inhaaldata en uitwijkdata), de definitieve data 

voor onze afzonderlijke teams volgen in de deelseizoensprogramma's. 

seizoen 2018-2019 Wedstrijdkorfbal  Breedtekorfbal 

week datum opmerking 
OK/1/2/3/4 ROK/R1 

AOK/A1 CHK 

R2/R3/R4 

A2 toel.  

7/4 teams in 

poule toel. 

33 18/19 aug einde vakantie zui       
34 25/26 aug einde vakantie mid vrij vrij   vrij  

35 1/2 sep einde vakantie nrd vrij vrij   vrij  

36 8/9 sep  1 1   1/1  

37 15/16 sep  2 2   2/2  

38 22/23 sep  3 3   3/3  

39 29/30 sep  4 4   4/4  

40 6/7 okt  5 5   5/5  

41 13/14 okt zui 6 6   6/6  

42 20/21 okt nrd/mid/zui 7 7   7/inh  

43 27/28 okt nrd/mid 8 8   inh  

44 3/4 nov  inh inh   vrij  

45 10/11 nov  vrij vrij   vrij  

46 17/18 nov  vrij vrij   vrij  

47 24/25 nov  1 1   1  

48 1/2 dec  2 2   2  

49 8/9 dec  3 3   3  

50 15/16 dec  4 4   4  

51 22/23 dec kerstvak inh inh   uitw  

52 29/30 dec kerstvak vrij vrij   vrij  

1 5/6 jan kerstvak inh inh   uitw  

2 12/13 jan  5 5   5  

3 19/20 jan  6 6   6  

4 26/27 jan  7 7   7  

5 2/3 feb  8 8   8  

6 9/10 feb  9 9   9  

7 16/17 feb nrd 10 10 a)  10 a) 

8 23/24 feb nrd/mid/zui inh inh   uitw  

9 2/3 mrt mid/zui + Carnaval inh inh a)  uitw a) 

10 9/10 mrt  11 11   11  

11 16/17 mrt  12 12   12  

12 23/24 mrt  13 13   13  

13 30/31 mrt  14 14   14  

14 6/7 apr  inh/besl/KvN inh b)  inh  

15 13/14 apr  vrij vrij   7/vrij  

16 20/21 apr Pasen d) 9 9   1/1  

17 27/28 apr meivakantie inh inh   inh  

18 4/5 mei meivakantie inh inh   inh  

19 11/12 mei  10 10   2/2  

20 18/19 mei  11 11   3/3  

21 25/26 mei  12 12   4/4  

 30 mei Hemelvaart inh inh   inh  

22 1/2 jun  13 13   5/5  

23 8/9 jun Pinksteren d) inh inh f)  inh  

24 15/16 jun  14 / po 14 e) f)  6/6  

25 22/23 jun  inh/besl/KvN inh f)  inh  

 

Overige toelichtingen 

a) Wedstrijden van 16/17 februari mogen indien door de thuisclub gewenst ivm vakantie in regio Noord gespeeld worden op 

2/3 maart (uitgezonderd BHK) 

b) Indien er een extra ronde nodig is voor beslissingswedstrijden in de zaalcompetitie worden die gespeeld in week 15, rekening 

houdend met aanvangstijd van de finale van de Korfbal League. In eerste instantie worden beslissingswedstrijden gespeeld 

in week 14 
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c) Vrijdag 29 mrt kruiswedstrijden RKL en vrijdag 5 apr KvN RKL 

d) in gemengd wordt op paas-/pinksterzondag gespeeld, in dameskorfbal op paas-/pinkstermaandag 

e) Vrijdag 14 juni halve finales R Ere en vrijdag 21 juni KvN R Ere 

f) ronde 14 van CHK wordt gespeeld in week 23 

g) de zondagwedstrijden in district Noord worden gespeeld op zondag 14 april 

Een eventuele 3e play-off in de KL wordt gespeeld op 9 april, in de HK op 26 maart, in de AHK op 9 april en in de Dames TOP-

klasse op 13 maart. 

Uitwijkweekenden 

Van uitwijkweekenden wordt gebruik gemaakt voor het vaststellen wedstrijden die om wat voor reden niet vastgesteld kunnen worden 

volgens het speelschema. (voorbeelden: bij verlenen vrijstelling / uitstel of als gevolg beschikbaarheid terrein /zaal ) 

Uitwijkweekenden kunnen door de competitieplanner of de vereniging gebruikt worden als alternatief. 

Inhaalweekenden (zie ook artikel 10 RvW) 

Van inhaalweekenden wordt gebruik gemaakt indien wedstrijden om wat voor reden niet zijn doorgegaan, of om wedstrijden over- dan wel 

uit te spelen. Inhaalweekenden kunnen alleen door de competitieplanner gebruikt worden en niet door de verenigingen. 

De competitieplanner kan ook van inhaalweekenden gebruik maken indien als gevolg van een verleende vrijstelling de wedstrijd niet op de 

reguliere datum wordt gespeeld. Verenigingen kunnen inhaalweekenden gebruiken voor verenigingsactiviteiten onder de voorwaarde dat 

vaststelling van wedstrijden door de competitieplanner altijd voorrang heeft. Ook Hemelvaartsdag geldt als inhaaldag. 

Vrije weekenden worden niet gebruikt voor de competitie. Ze staan ter beschikking van andere (korfbal)activiteiten zoals (district)selecties, 

doelgroepevenementen KNKV, toernooien verenigingen, kampen 

Inhaalwedstrijden door-de-week (zie ook artikel 10 RvW) 

Van inhaalmomenten doordeweek wordt gebruik gemaakt indien er geen inhaalweekenden meer beschikbaar zijn om wedstrijden vast te 

stellen. Voor door-de-weekse wedstrijden gelden dezelfde richtlijnen voor uitstel en vrijstelling, met dien verstande dat voor het organiseren 

van schoolkorfbal in alle gevallen vrijstelling wordt verleend voor door-de-weekse wedstrijden. 

Schema midweekcompetitie 

Wordt rondom breedtekorfbal schema vastgesteld 

Schema bekercompetitie 

Wordt per bekercompetitie vastgesteld 

Interlandwedstrijden 

Teams die spelers leveren aan Nederlandse teams voor officiële (semi)interlands kunnen hiervoor vrijstelling krijgen. Deze wedstrijden worden 

in inhaalweekenden gepland. Zijn er geen inhaalweekeinden meer beschikbaar dan worden de wedstrijden midweeks gepland. 
 

Toelichting (KNKV) op competitieschema 2018-2019  

In dit schema zijn de behoeften en wensen van de verenigingen zo goed mogelijk vertaald. Deze behoeften 

en wensen zijn vooral naar voren gekomen tijdens de landelijke competitieavonden in het derde kwartaal van 

2016. Ook is de input uit het meedenktraject Co-creatie, meegenomen. 

Het competitieschema 2018-2019 is opgebouwd vanuit de volgende uitgangspunten: 

1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni; 

Tijdens de bijeenkomsten in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de vereni-

gingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer door-

spelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te 

starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de 

teams; 

2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het 

wedstrijd- en breedtekorfbal; 

3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie; 

Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de ver-

enigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening ge-

houden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata 

vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste week-

end vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers; 

4. De kerstperiode en het Pinksterweekeinde zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden door de 

verenigingen als belangrijkste ervaren; 
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5. Een competitie die meer aaneengesloten is; 

In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer 

een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling 

van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven 

6. Rekening houden met het EK Korfbal wat in 2018 in Nederland gespeeld wordt; 

Voor de zichtbaarheid van korfbal en daarbij zoveel mensen laten genieten van korfbal, is er in de 

competitieplanning rondom het EK Korfbal 2018 rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen in het 

Noorden van het land de mogelijkheid te geven de EK finalewedstrijden te bezoeken zonder dat dit een 

nadelig effect heeft op de competitie. 

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2018-2019: 

1. De competitie start in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36; 

2. In het wedstrijdkorfbal wordt er voor de zaalcompetitie in 8 ronden op het veld gespeeld. Dit om aan de 

wens van (veel) later starten in de 2e helft veldcompetitie en vrije dag tijdens zaalfinale tegemoet te ko-

men.; 

3. De Ereklasse speelt 4 wedstrijden in de veldcompetitie voor de zaal i.v.m. EK voorbereiding; 

4. De Topklasse start op eigen verzoek zo laat mogelijk; 

5. Een reguliere periode van 3 weken vrij tussen veld en zaal. Dat geldt niet voor de Hoofdklasse, B-Hoofd-

klasse en dames Topklasse. Zij moeten eerder starten i.v.m. de play-offs aan het einde van de competitie; 

6. Rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League; 

7. Een aantal klassen heeft 1 week voorjaarsvakantie, wens is om aan einde in de top niet te veel gaten in 

programma te hebben; 

8. Normaliter wordt er in eerste weekend van een vakantie gespeeld, meivakantie is i.v.m. Koningsdag op 27 

april uitzondering; 

9. De damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op; 

10. A/B/C Hoofdklasse spelen in de veldcompetitie met Pinksteren omdat er Play-offs zijn in de veldcompeti-

tie. In het competitieschema is geen ruimte om deze Play-offs later in te plannen. 
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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: Maarten Taffijn 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

Complex en facilitair: Alex Berg 

Integratie: Lex Veldhuis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg 

 ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

 06 - 4344.5382  

VERTROUWENSPER SOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

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 bericht 

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar ook 

over belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Van der Kant Fotografie 

KOPIJ 

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg 

 Micke Vrolijk  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Imre, Job 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat:

 secretaris@ckv-excelsior.nl  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

20 juni 2018 Reservering Paal Centraal 

20 juni 2018 Reservering Mondriaan College 

22 juni 2018 Kamptraining 

30 juni 2018 Dubbelschiettoernooi 

5 juli 2018 Reservering Grotius College 

6 juli 2018 Kamptraining & Ouderavond 

8 juli 2018 Reservering Computerplan 

12 juli 2018 BBQ loopgroep 

14 t/m 21 juli 2018 Zomerkamp 

16/7 - 27/7 (m.u.v. 21/7 & 22/7) DVA 

16 september 2018 Kantine gereserveerd 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met 

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator opmerking 

29 juni 2018 Excelsior A2 & B1 Erik de Koning  

Regels schoonmaken 

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

▪ Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te worden gemeld d.m.v. een 

mail naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl. 

Schoonmaaktaken 

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonm.; prullenb. legen 

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen bijvullen, prullenb. 

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken legen 

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 18 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 

maandag 25 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 
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