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Afscheid penningmeester Wilco de koning  

 

Maandag 27 mei 2013 heeft Wilco de Koning zijn taak als penningmeester van onze vereniging 
neergelegd. Hij stelde zich niet meer herkiesbaar voor het nieuwe bestuursjaar. Tijdens deze 
ledenvergadering, die door zeer veel leden werd bezocht, is stilgestaan bij de ruim 25 jaar die Wilco als 
penningmeester voor onze vereniging actief is geweest. 

Op 29 oktober 1986 is Wilco gevraagd toe te treden tot het toenmalig bestuur met als taak financiele 
zaken kantine. Op 9 december 1986 vond zijn eerste bestuursvergadering plaats. Vanaf oktober 1987 
was Wilco de penningmeester en lid van het dagelijks bestuur. 

In de jaren die Wilco als penningmeester verantwoordelijk was voor de financiën, heeft onze  vereniging 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zo groeide de begroting van 68.000 gulden zonder computers en 
incasso’s, naar 100.000 euro nu.  Niet alleen de financiele huishouding veranderde. Ook op 
korfbaltechnisch gebied en huisvesting heeft Wico de ontwikkelingen van CKV Excelsior als bestuurslid 
van het dagelijks bestuur van dichtbij meegemaakt. Bijvoorbeeld het afschaffen van het 
drievakkenkorfbal, de bouw van het nieuwe clubhuis, de aanleg van de kunstgrasvelden en de oprichting 
van de Stichting Biesland.  Zijn inzet is hierbij van groot belang geweest.  

Wilco, namens bestuur en alle leden heel veel dank voor je jaren lange geweldige inzet. Ruim 25 jaar als 
vrijwilliger je inzetten voor een vereniging met veel hoogtepunten en soms ook moeilijke issues maar 
altijd met een gezonde financiële huishouding als uitgangspunt, is iets waar jij, maar ook wij, met veel 
trots op terugkijken. 

Gelukkig blijf je nog bij vereniging betrokken en zal je nog op financieel gebied  actief blijven. En uiteraard 
het timmerwerk, ook daar kan de vereniging niet zonder je! 

http://www.zantmanbv.nl/�
http://www.bloemendaal-ruigrok.nl/�
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=79d23026ea&view=att&th=13ee755addc1b019&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw�


 

Het bestuur CKV Excelsior. 

 
 
 
 

Van het bestuur 
 
Excelsior naar een nieuwe structuur 
 
Er is een nieuwe structuur voor Excelsior gepresenteerd op de ledenvergadering van 27 mei j.l.  en ook aangenomen door 
alle aanwezige leden. Maar wat gaat er nu verder gebeuren, wat kunnen we verwachten? 
Dit is de structuur van het bestuur  die we vanaf nu ook gaan uitvoeren. Wij als bestuur zullen een sturende/delegerende taak 
krijgen.   
 
 
 

 
 
Het bestuur zal verschillende commissies gaan aansturen. Elke commissie zal een voorzitter hebben die nauw contact heeft 
met één lid van het bestuur. De commissies zullen zelfstandig uitvoerend zijn.  
 
Sinds dit seizoen hebben we al één commissie die via deze nieuwe structuur  aan de slag is.  
Sharmaine Janssen is de voorzitter  van deze commissie, zij heeft nauw contact met bestuurslid Nicole Buis. Sharmaine heeft 
haar eigen team samengesteld, waardoor iedereen die in het team zit er ook met de volle 100% voor gaan. We hebben 
inmiddels al wat successen van deze groep mogen mee maken! Ga zo door!! 
 



 
 
De komende periode gaan we uitzoeken/bekijken wat Excelsior nodig heeft aan commissies. Wij 
willen dit natuurlijk niet alleen uitzoeken, juist jullie als leden kunnen tegen dingen aanlopen of missen 
juist iets.  Als er commissies zijn bedacht, zullen er profielen gemaakt worden waar ieder lid op mag 
reageren.  De commissies zullen worden geleid door een voorzitter hiervoor zetten we vacatures uit. 
Commissieleden mogen zich “gewoon”aanmelden.   
Daarom aan jullie de vraag maar ook zeker een oproep, laat ons weten wat Excelsior nodig heeft.  
Onze inzet is natuurlijk dat wij de leden dingen willen laten doen waar ze goed in zijn, zodat wij ook 
weten dat men er ook plezier in heeft. 
 
De volgende commissies zijn al bedacht maar zeker nog te verbeteren.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Heb je ideeën of weet je nu al dat je je ergens voor wil inzetten mail dan naar:  
slruitenbeek@gmail.com  
 
Ik, Simone Ruitenbeek zal alle ideeën en aanmeldingen verwerken en bespreken met  het voltallige 
bestuur. Schroom niet en vertel ons jou idee en mening!! 
 
Namens het bestuur van Excelsior, 
Simone Ruitenbeek.  
 
 

 

  
 
 
Schoolkorfbal 
 
Op zaterdag 22 juni wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden op de velden van DES, DKC 
en Excelsior en het toernooi wordt dit jaar ook door de 3 Bieslandverenigingen georganiseerd. Het 
toernooi duurt van 9:00-13:15.  
Voorafgaande aan het toernooi zal er door Excelsior aan de Excelsiorscholen (Talent, Bernadette 
Maria, Prins Maurits, De Bron, Max Havelaar en de Regenboog) op de woensdagen 5 en 19 juni 

mailto:slruitenbeek@gmail.com
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tussen 18:00-20:00 training worden gegeven. Excelsiorscholen leveren dit jaar 25 teams. 
Ondertussen heeft de 1e training plaatsgevonden. Er zijn de 1e training ongeveer 120 kinderen op de 
training aanwezig geweest. De trainers zullen ook (zoveel mogelijk) het getrainde team coachen 
tijdens het toernooi. De trainingstijden: groepen 2 tot en met 6 van 18:00-19:00. De groepen 7 en 8 
van 19:00-20:00. 
Willen de trainers zoveel als mogelijk om 17:45 (voor groepen 2 tot en met 6) of 18:45 (voor de 
groepen 7 en 8) aanwezig zijn ? 
Wij willen ook vragen of dat de coaches op de toernooidag zelf om 8:20 aanwezig willen zijn zodat de 
coaches al kunnen gaan staan bij de verzamelplaats van de juiste school (is op het rugbyveld direct 
naast het Excelsior hoofdveld kunstgras). Je ontvangt dan het wedstrijdschema en de namen van de 
kinderen die in jouw team spelen. 
 

School/groep  Wie op 19 juni? Wie op 22 juni? 
 

    
De Bron 7, groep 2/3-  Pauline Valkenburg Pauline Valkenburg 
De Bron 6, groep 2/3- 
4 meisjes en 1 jongen 

 Lisane en Bertjan Lisanne en Bertjan 

De Bron 5, groep 4- 
gemengd 

 Job van der Berg & 
Jazz Heemskerk 

Job van der Berg & 
Jazz Heemskerk 

De Bron 4, groep4- 
gemengd 

 Sander de Hoog Sander de Hoog 

De Bron 3, groep 6- 
gemengd 

 Lisa Juijn&Hanna van 
Dam 

Lisa Juijn&Hanna van 
Dam 

De Bron 2, groep 6- 
gemengd 

 Danique Halbe Danique Halbe 

De Bron 1, groep 7- 
gemengd 

 Hugo ‘t Hart Hugo ‘t Hart 

Pr. Mauritsschool 1, 
groep 7/8- gemengd  

 Stephan Dijkgraaf, Rik 
Schrier 

Stephan Dijkgraaf, Rik 
Schrier 

Pr. Mauritsschool 2, 
groep 7- jongens 

 Joyce Dijkgraaf Florian Pijnacker 
Hordijk 

Pr. Mauritsschool 3, 
groep 5- meisjes 

 Shera Desaunois Shera Desaunois 

Pr. Mauritsschool 4, 
groep 4- 4jongens, 
1meisjes 

 Cristiane Hogeweg Cristiane Hogeweg 

Pr. Mauritsschool 5, 
groep2/3- 4meisjes, 1 
jongen 

 Okker van Batenburg Okker van Batenburg 

Max Havelaar1 , groep 
8 – gemengd 

 Erik van de Kramer Erik van de Kramer 

Max Havelaar 2, groep 
6- jongens 

 Wesley Nolet Wesley Nolet 

Max Havelaar 3, groep 
4- gemengd 

 Oscar de Boer Oscar de Boer 

Max Havelaar 4, groep 
2/3- gemengd 

 Rachelle Janssen Rachelle Janssen 

Het talent 1, groep 6- 
gemengd  

 Sander Renssen Sander Renssen 

Het talent 2, groep 5- 
meisjes  

 Wouter Kamps Wouter Kamps 

Het talent 3, groep 4 – 
gemengd  

 Bo Verbeek Bo Verbeek 

Regenboog 1, groep 8  Maarten de Boer Maarten de Boer 
Regenboog 2, groep 7  Marit Nieuwerf Marit Nieuwerf 
Bernadette Maria 1  Nathan op den Kelder Nathan op den Kelder 
Bernadette Maria 2  Daan Arkensteijn Daan Arkensteijn 
Bernadette Maria 3  Loes van Domburg Loes van Domburg 



Bernadette Maria 4  Loes van Domburg Loes van Domburg 
 
Groep 2/3/4/5/6 van 1800-1900 groep 7/8 1900/2000 
 
De volgende scheidsrechters worden om 8:30 verwacht:  
Bob, Anne-Linde, Nelis, Koen van Domburg, Joris, Charlotte. Wij moeten vanuit Excelsior 9 
scheidsrechters leveren. Als je wilt fluiten, meldt dit dan even aan Vito. Kom op!!! Meld je aan. We 
missen er nog 3. 
 
Vito, Linda, Henk, Simone en Erik 
 
 
Excelsior toernooi: 
 
Op 29 juni organiseren wij voor de zevende maal een aspiranten en pupillentoernooi.  
Dit jaar wordt het toernooi niet eind augustus gehouden omdat de schoolvakanties in onze regio zeer 
laat zijn en het KNKV in zijn wijsheid heeft besloten om de competitie 2013-2014 voor 
wedstrijdkorfbal te starten op zaterdag 31 augustus. 
 
Er wordt gespeeld op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2013-2014 
 
De volgende teams nemen deel aan het toernooi: 
 
Avanti B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, F3, F4 
ONDO B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 
Vitesse D1 
DES B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, F1 
DKC B1, B2, C1, D1, E1, F1 
Excelsior B1, B2, C1, C2, C3, D1, E1, F1/F2 
Valto C1 
KVS B1 
Phoenix B1, C1, D1 
 
De volgende scheidsrechters worden ingedeeld om te fluiten: 
 
Willeke Alberts, Robertjan Heemskerk, Ronald de Vreede, Nelis Bijl, Frido Kuijper, Johan vd Bosch 
(1e 3 rondes), Erik vd Voort, Pauline Valkenburg (2 rondes), Arjan Joosen, Elke Reurings, Koen van 
Domburg, Bob vd Leeden, Job vd Berg, Tom de Boer, Jorgen van Koppen, Jesse Ekelmans, Simon 
vd Berg, Roy van Leusden, Rachelle Janssen, Sander Renssen, Sander de Hoog, Emily Janssen, 
Thijs Arkesteijn, Jelle Schipper, Joris Timmerman, Marit Nieuwerf, Roos Willemse. 
 
Weet je nu al dat je niet kunt fluiten, laat dit dan voor zondag 16 juni weten. Begint jouw voornaam 
met de A tot en met L dan moet je afbellen bij Vito 06-41160405 of emailadres 
vito.heems@hotmail.com; begint jouw voornaam met de letters M tot en met Z dan kun jij je afmelden 
bij Erik 015-2611386 of emailadres edkoning@xs4all.nl  
 

Laat het niet aankomen op vrijdag 28 juni!!! 
 
 
 
Pasfoto’s: 
Als je naam een tijdje geleden is gepubliceerd in de oproep van Gerald en je hebt nog geen pasfoto’s 
ingeleverd: doe dit dan zo snel mogelijk!  Het liefst voor 1 juni zodat Gerald alles voor de 
zomervakantie compleet heeft. Als je volgend competitiejaar een verlopen spelerskaart hebt, mag je 
NIET deelnemen aan de competitie!!! 
 
Sponsorkleding: 
Heb je een trainingspak, inschietshirts en/of sponsorshirts en jouw team is uitgespeeld: lever de 
spullen dan vanaf komende week in de kantine af. Zet jouw naam erop. 

mailto:vito.heems@hotmail.com
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SCHOONMAAKROOSTER VOORJAAR 2013 
 
  14-jun    21-jun    28-jun 

Naam  Naam   Naam 
Anne Advocaat  Pauline Valkenburg  Reinier v.d. Hoek 
Marlies Bakker  Lisette Breedveld  Sharmaine Janssen 
Jikke Been  Tessa Hart  Roos Willemse 
Marieke van Esch  Maarten de Boer  Lisa Juijn 
Mart de Boo  Joris Timmerman  Nienke Sevinga 
Sander Rensen  Dingeman Pel  Dominique Verhagen 
Matthijs Schrier  Okker Batenburg  Charlotte vd Pijl 
      Roos Willemse 
      Marit Nieuwerf 
      Annabelle van de Werff 
 
Regels     
     
Je kunt niet afbellen    
De eerst genoemde zorgt voor een sleutel van de kantine  
De eerst genoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers 
De eerst genoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd 
Aanvang schoonmaken 19:00    
Als de eerst genoemde heeft geruild, dient dit aan de korfpraat te worden gemeld 
 
 
TC Jeugdzaken 
  
Beste kinderen en ouders van de B, C, D, E, F en pinguïns.  
Het seizoen 2012-2013 zit er weer op. We hebben een seizoen gehad met mooie sportieve 
momenten en misschien wat mindere. Eigenlijk hoort dat wel een beetje in de sport.  
Naast het sportieve gedeelte hebben we ook hele leuke andere dingen gedaan met elkaar. Dat 
waren absoluut hoogtepunten, zoals het pupillen- en aspirantenfeest, de paasbrunch, het geweldige 
kamp, het dubbelschiettoernooi en als klap op de vuurpijl een geweldige afsluitdag van afgelopen 
zaterdag.  
  
Op de JAV (dat is de jaarvergadering, waar alle leden 1 keer per jaar bij elkaar komen om zaken te 
bespreken) heeft het bestuur van de club aangegeven een andere structuur te willen gaan 
neerzetten. Daar zullen jullie ongetwijfeld meer over lezen in de komende korfpraten.  
 
Wat houdt dat voor de Jeugdzaken in? Normaal gesproken hadden we de aspiranten (B & C) en de 
pupillen (D, E & F), dat wordt nu 1 geheel en dat heet Jeugdzaken. Hieronder lees je de namen van 
de mensen die zich oa voor deze Jeugdzaken voor komend seizoen in zullen gaan zetten. De 
jeugdzaken TC (=technische commissie) heeft allerlei goede plannen voor komend jaar en deze 
zullen we allemaal snel met jullie gaan delen, maar eerst willen we dat onderling eens goed in kaart 
brengen. We informeren jullie hierover uiteraard.  
  
De Jeugdzaken TC houdt zich deze periode voornamelijk bezig met het samenstellen van de teams 
en het plaatsen van trainers op de teams en het komend toernooi van 29 juni. Dat wordt gehouden, 
omdat de grote vakantie laat valt en we eigenlijk vlak na de start van het nieuwe schooljaar, aan de 
competitie moeten beginnen, waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor oefenwedstrijden. Indien 
mogelijk zullen wij deze uiteraard plannen.  
  
In de samenstelling van de Jeugdzaken TC zijn Ron Heemskerk en Sanne Heemskerk (dat zijn oom 



en nichtje :)) dit jaar gestopt. Bij deze willen we Ron en Sanne bedanken voor hun bijdrage aan de 
club.  
  
De Jeugdzaken TC voor de komende periode bestaat uit: 
Linda Heemskerk, In het verleden bestuurszaken & TC zaken aspiranten , oud selectiespeelster. 
Moeder van Noa, Indi en Isa. voor je eerste vragen bereikbaar op l.heemskerk@live.nl, of 06-
30073666. 
Lisanne Halbe, speelster van het 1e en afgelopen seizoen trainster van de E1.  
Laura Baks, afgelopen seizoen trainster van de D1 (kan helaas zelf niet meer korfballen vanwege 
een blessure).  
Simone Ruitenbeek, afgelopen seizoen trainster van de F en coördinator van de pinguïns, speelster 
in het 3e.  
Pauline Valkenburg, een "oud/nieuw" tc lid. Moeder van Sten (bij de pinguïns) en Tijn. Pauline heeft 
in het verleden veel betekent voor de pupillencommissie, is speelster van het 5e, oud 
selectiespeelster.  
Erik de Koning, al jarenlang trouwe dienst vb aspirantenzaken. Speler van excelsior 5.  
Leon Posthumus, ook een "oud/nieuw" tc lid. Oud selectiespeler, vader van Beau en Xavier. 
Afgelopen seizoen trainer van excelsior 2. Heeft in het verleden een grote bijdrage geleverd aan het 
nieuwe technische beleid van excelsior.  
Henk Halbe, het 3e "oud/nieuw" tc lid. Jarenlange ervaring in de pupillencommissie, oud 
selectiespeler en momenteel verzorger van de eerste selectie, vader van Lisanne en Danique.  
  
Wij zijn voor komend seizoen op zoek naar: 

• per team een contactouder (de inhoud van taken van een contactouder zullen we graag in 
een persoonlijk gesprek doornemen, omdat wij deze anders achten voor een B team dan 
voor een F team). Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met Linda Heemskerk via, 
l.heemskerk@live.nl of 06-30073666, of spreek 1 van de bovenstaande mensen aan 

• Iemand die de scheidsrechters (voor de B t/m F jeugd) wil indelen en afmeldingen wil regelen 
• Enthousiaste trainer(s) voor de F en/of pinguïns 

Belangrijke data: 
Ouderavond: Op dinsdag 25 juni houden wij een inloopavond voor ouders die vragen hebben 
aan de Jeugdzaken TC. Je bent van harte welkom vanaf 19.30 tot 21.00 uur op het veld.  
Vanaf maandag 26 augustus: start trainingen nieuwe seizoen  
zaterdag 7 september  start competitie  
(door vrijstellingen is er een kans dat de B1, B2 en C1 woensdag 4 september een uitwedstrijd 
spelen. Zodra we dit definitief hebben, horen jullie dat asap) 
In de week van 24 augustus komt de  eerste korfpraat uit na de grote vakantie:  
Zaterdag 31 augustus proberen we nog oefenwedstrijden in te plannen.  
 
Trainingstijden op donderdag 13, 20 & 27 juni: 

  kunstgras A kunstgras B 
17.30-18.30   F1 & F2 
17.45-18.45 E1,D1 C3 
18.45-19.45 C1,C2 B1,B2  
19.45-20.45 A  

 
Kinderen die doorgaan naar de A jeugd zijn:  
Ashley Ruskauff  
Cynthia Westerman 
Hanna van Dam  
Josanne van der Spek 
Linda van der Burgh 
Marloes van Egdom 
Stella van Bergen  
Zwaan Kampers 

Dingeman Pel 
Hugo ’t Hart 
Koen Rijpkema 
Koen Timmerman 
Matthijs Schrier 
Okker van Batenburg 
Sander van Vliet 
Sven de Vreede 
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Wij wensen jullie heel veel spelplezier toe in de A groep.  
 
In overleg met de A junioren TC worden de A opstellingen deze week nog niet gepubliceerd. Er wordt 
namelijk nog hard gewerkt aan de juiste opstellingen. We snappen dat jullie hier wel met smart op 
zitten te wachten. maar het is in ieders belang dat dit met de juiste zorg voor ingedeeld. Uiteraard 
worden jullie allemaal wel verwacht op donderdag as op de training van 19.45 tot 20.45 uur op t veld.  
 
Onderstaand staan de teams voor het komend seizoen 2013-2014 voor de B t/m de pinguïns. We 
starten met trainen in deze teams/groepen vanaf aanstaande donderdag 13 juni tot aan zaterdag 29 
juni (het toernooi).  
De B1 & B2 gaat als groep trainen en zal in selectievorm het toernooi in gaan. De teams zullen na 
het toernooi bekend worden gemaakt.  
De F zal gaat ook als groep trainen, hieruit zal een F1 en een F2 ontstaan. Onderstaande namen 
staan op alfabetische volgorde.  
 
Ben je komende donderdagen een keer verhinderd, bel dan vanaf 17.15 uur naar het veld  
015-2143972. Een goed voorbereide trainer is het halve werk, maar een trainer bereid zijn/haar 
training voor op het aantal mensen uit het team, dus blijf niet zomaar weg.  
 

B groep Dames Heren Trainers 
  Anouk de Vreede Daan Arkesteijn B1 
  Charlotte vd Pijl Fabian Mastenbroek Dannie Hoogeveen 
  Dominique Verhagen Floris v Willigen Ben Mevissen 
  Gina Atzei Job de Boo   
  Jazz Heemskerk Maarten den Boer B2 
  Jikke Been Mart de Boo Jill Koster 
  Kaleigh Verhagen Timo Popering Emiel de Kruijf 
  Lisa Groot Tjarko van Batenburg   
  Lisa Juyn     
  Maaike Westerman     
     
C1 Dames Heren Trainers 
  Danielle Razab-Sekh Arjan Pel Laura Baks 
  Isabella van der Mast Dirk van Leipsig Vito Heemskerk 
  Lonneke van Halem Jasper Koops   
  Myrthe Sevinga Timon Kuijper    
    Wouter de Boer   
     
C2 Dames Heren Trainers 
  Femke Rijpkema Reinier Koole  Ryan Heemskerk 
  Joanne Maartense Rick van der Reep Wouter Kamps 
  Noa Jorritsma Wesley Timp   
  Robin de Roo     
  Pom Labrie     
  Sanne Kleiborn     
     
C3 Dames Heren Trainers 
  Chimene Schut Hugo van de Ster Nathan op den Kelder 
  Denise Glaser Rik Schrier Wesley Nolet 



  Elise Dang   Erik vd Kramer 
  Fleur van der Burgh     
  Iris Heemstede     
  Nathalie van de Ham     
  Roxanne van de Mei     
  Stefanie Dijkgraaf     
  Veerle Muller     
     
D1 Dames Heren Trainers 
  Geeske van Batenburg Beau Posthumus Bert Jan Bron 
  Indi Jorritsma Mark Jansen Lisanne Halbe 
  Isa Jorritsma Nico Herman   
  Lucia Almeida Carrion Rick Herman    
  Yra Labrie    
      
E1 Dames Heren Trainers 
  Aniek Jansen Elco de Jong Shera Desaunois 
  Charlotte Schoon Joran van Eecken Danique Halbe 
  Eva Silvis Joshua Mangert Job van den Berg 
  Inger van Dieteren Thom van der Drift   
  Lindsey Pieterse     
  Pia Labrie     
     
F1 & F2 Dames Heren Trainers 
  Christina Almeida Carrion David Mangert Okker van Batenburg 
  Demi van der Reijken Martin Plomp Nienke Sevinga 
  Annelin Thijs de Block Sharmaine Janssen 
  Maud van der Gaag Tygo Dijkshoorn 4e trainer 
     
Pinquins+  Dames Heren Trainers 
  Eline Terlouw Samuel van rij Marlise Ruitenbeek 
  Wieke Silvis Norenzo Marit Nieuwerf 
      Rachelle Janssen 
       
     
Pinquins Dames Heren Trainers 
  Zoë ekelmans Adam Marlise Ruitenbeek 
  Britte albers Lars de Block Marit Nieuwerf 
  Fenna Luuk Rachelle Janssen 
  Jorinde Sem  
  Louarda Sten Berghout   
  Mara     
  Sarah     

 



Onze kleinste telgen  - de pinguïns trainen nog door t/m 6 juli.  
En waarom 2 pinguïn groepen, zou je misschien denken?  
We willen komend seizoen een onderscheid gaan maken tussen de wat jongere en oudere pinguïns 
(of kinderen die er wat meer aan toe zijn om wat meer speelelement aan te gaan). Daarbij willen we 
goed in de gaten houden wanneer de kinderen klaar zijn om een stapje verder te gaan, richting echte 
korfbalwedstrijden. Vandaar dat we een pinguïn+ groepje hebben ingedeeld.  
 
Heb je vragen en/of opmerkingen? Kom langs op de ouderavond van 25 juni tussen 19.30 en 21.00 
uur 
.  
Tot op de trainingen 
 
De Jeugdzaken TC 
Linda Heemskerk, Laura Baks, Simone Ruitenbeek, Lisanne Halbe, Pauline Valkenburg 
Erik de Koning, Leon Posthumus en Henk Halbe 
 

 
 

 
 

Wedstrijdsecretariaat senioren 
 
Zaterdag 1 juni 2013 stond de laatste competitieronde gepland. De weersomstandigheden hadden meer 
weg van begin april: spelers met lange mouwenshirts en publiek met shawls en dikke jassen. Wel 
speelden 4 van de 6 seniorenteams thuis zodat er veel te zien was, al zijn er in de hoogste teams door 
blessures en vakanties al een paar weken en ook nu weer de nodige verschuivingen doorgevoerd: 
Excelsior 3 opende het bal tegen de afgetekende kampioen Avanti 2 met Bo als invalster. In de eerste 
helft kon het 3e goed meekomen, een puntje achterstand bij rust, maar in de tweede helft liep Avanti heel 
snel weg naar een dikke 10-22 overwinning.  
Excelsior 1 en 2 kregen daarna KCC/Delta Logistiek 1 en 2 op bezoek. Voor al deze ploegen stond niets 
meer op het spel, en er zouden dus leuke wedstrijden gespeeld kunnen worden. Helaas was KCC 2 
meteen te sterk voor Excelsior 2, dat al een paar weken Esther in de basis heeft, en gelukkig ook weer 
Sanne. Uiteindelijk werd het een 12-18 nederlaag. Excelsior 1 speelde met Kelly, Jill en Bertjan als 
invallers. Helaas ging er vooral ook aanvallend teveel verkeerd om enigszins tegenstand te kunnen 
bieden aan KCC 1. Dit leidde tot een 9-18 nederlaag. Als afsluiter fungeerde de wedstrijd van Excelsior 5 
tegen ODO 4, met Marlise en Annemieke als invalsters. Het sterk vertragende spel van ODO bracht het 
5e behoorlijk van slag, want scoren was deze week echt een probleem. Ook vrije kansen werden gemist, 
ruststand 2-8. In de tweede helft kon het 5e nog wel iets terugdoen, maar verder dan 5-11 kwam het niet. 
Wel heel leuk was, dat Robertjan in zijn afscheidswedstrijd ook nog even samenspeelde met dochter 
Lynn, die prima inviel. 
Veel afscheidswoorden voor spelers die stoppen, maar wat hier nog wel even vermeld mag worden dat 
Piet Ekelmans na 45(!!) jaar zijn laatste training gaf (op donderdag) en als coach op de bank zat. Heel 
veel Excelsior teams heeft hij getraind en gecoacht, van jong tot oud. 
De 2 uitwedstrijden waren voor Excelsior 6, dat al heel vroeg aan de bak moest: om 10 uur in Leiden 
tegen één van de koplopers, Pernix 7. Nadat Erik van z’n bed was gelicht was de ploeg compleet. Het 
was een leuke wedstrijd maar helaas bleven de punten in Leiden: 11-8. 
Excelsior 4 moest in ’s-Gravenzande tegen ONDO 4 minimaal een punt halen om zich definitief vrij te 
spelen van de degradatiezone; bij verlies zou een beslissingswedstrijd tegen ONDO het gevolg zijn. Met 
Pauline en kleine Johan als sterke reserves op de bank was het inderdaad geen probleem. Na een 
ruststand van 5-4 werd Pauline ingezet voor de nog halfzieke Mara, en daarna Johan in het vak dat 
moeite had met scoren. Het laatste deel was helemaal in handen van het 4e, en dat leidde tot een 7-11 
overwinning, met 3 doelpunten van de invallers.  
 
Volgende week een overzicht van deze hele tweede helft van de competitie 2012-2013, die voor de helft 
van de seniorenteams niet goed is geëindigd. 
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Sponsorkleding 
Nu alle wedstrijden achter de rug zijn, dienen alle shirts/trainingspakken/ inschietshirts/(eventueel) 
tassen weer te worden ingeleverd.  
Doe je schone en hele kleding bij elkaar in een plastic tasje of je sporttas, met je naam en team erop. En 
lever dat deze week in bij Excelsior. 
 
Zomerreces 
Er wordt vanaf nu geen training meer gegeven, maar wil je in de zomer je schot bijhouden of wat aan je 
conditie blijven doen, op donderdag is het clubhuis voorlopig open, voor alle senioren: kom vanaf 20.00 
uur een balletje schieten/ partijtje doen. 
 
Willeke 
 

 

   
 

Wedstrijdsecretariaat Junioren 
 
Het seizoen is alweer ten einde. Zo ben je nog volop met wedstrijden bezig, en dan is het ineens op. De A1 
moest zaterdag 1 juni nog tegen VEO A1 aantreden. Daar hebben ze een flinke nederlaag geleden. De 
eindstand 6-16. De A1 eindigt hiermee op een 7e plaats in de poule. 
 
De A2 verraste iedereen dit weekend met een mooie overwinning op Dijkvogels A1. De eindstand was 3-10. 
Hiermee staat de A2 op een 6e plaats. 
De A3 mocht dit weekend al van de zon genieten, als die aanwezig had geweest. In de poule is de A3 op 
een 3e plek geëindigd 
. 
We nemen helaas weer afscheid van een aantal leden wegens studie en andere zaken. Deze wensen we 
succes met hun studie en verdere bezigheden. 
Volgend seizoen weer nieuwe teams met doorstroming van de B en naar de senioren. 
Wens ik voor nu iedereen een hele fijne vakantie toe en tot ziens op het veld voor weer een nieuw 
korfbalseizoen. 
 
Mappen en shirts 
Willen de aanvoerders/coaches er voor zorg dragen dat de mappen (compleet met alle spelerskaarten) in 
het daarvoor bestemde rek (naast de ingang) komen te liggen? Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Wil iedereen er aan denken dat de shirts/inschietshirts/trainingspakken weer ingeleverd dienen te worden? 
Stop je gewassen kleding in een plastic tasje met je naam en team er op. Vermeld ook wat er ingeleverd 
wordt. Dan kan de kleding weer klaargemaakt worden voor het volgende seizoen. 
 

 

  

 

 
Wedstrijdsecretariaat aspiranten 
 
Zaterdag 1 juni werden de laatste veldwedstrijden gespeeld van het seizoen 2012/2013. Voor de B3 en de 
C2 was dit een belangrijke dag: bij een gelijkspel of bij winst zouden zij kampioen zijn! De B3 begon om 
klokslag 9:30. De B3 moest het opnemen tegen Die Haghe B2. Jullie moesten duidelijk nog wennen aan 

http://www.madvertising.nl/�
http://www.acdhyundai.nl/�
http://www.treinen.nl/�
http://www.reno-etib.nl/construction/�


het veld. Gelukkig wist ook Die Haghe voor rust niet veel te scoren. In de tweede helft ging het beter lopen 
bij Excelsior B3 en werd een gat geslagen van 4 punten. Er werd gewonnen met 7-3.  
 

B3 GEFELICIEETRD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 
 

Ook de C2 speelde en ware kampioenswedstrijd. Bij winst of een gelijkspel zouden wij kampioen zijn en bij 
een verlies zou ONDO C4 kampioen zijn. Ook dit werd een spannende wedstrijd. Kansen over en weer 
maar helaas wist ONDO met 2-4 te winnen. 
De C3 wist dit seizoen winnend af te sluiten: een mooie 9-3 overwinning. Jullie sluiten het seizoen af met 
een mooie tweede plaats. 
Ikzelf mocht de B2 fluiten. Omdat de C2 iets was uitgelopen begon deze wedstrijd een kwartier later als 
gepland. Dijkvogels ging naar de kampioenswedstrijd van het eerste dus speelden wij 20 minuten. Het was 
een wedstrijd waarin toch vrij veel strijd werd geleverd. Uiteindelijk wist de B2 de winnende te scoren. Het 
werd 4-3. Ook de B2 is tweede geworden. 
Afgelopen zaterdag was de afsluitdag, maar wij blijven wel trainen. 
 

 

 
 

 

Wedstrijdsecretariaat pupillen 
D1 KAMPIOENEN!!  
 
Zaterdag 1 juni was het zover de aller laatste wedstrijd van het seizoen brak alweer aan. En wat voor 
wedstrijd: de kampioenswedstrijd!  
Na tweede geworden te zijn op het eerste gedeelte veld en ook in de zaal, waar de kids dus al aan 
het kampioenschap hadden geroken mochten ze het nu echt zelf gaan afmaken.  
De D1 moest het gaan opnemen tegen Ondo D2, de hekkensluiter van de poule. Maar met zo'n 
belangrijke wedstrijd zegt dat niks.  
Na meteen een 1-0 voorsprong van onze D1 wist Ondo toch de voorsprong over te nemen met 1-2. 
De D1 bleef rustig en speelden hun eigen spelletje, waardoor de doelpunten vanzelf kwamen. Al 
snel werd de voorsprong weer overgenomen en uitgebreid met drie punten. In de tweede helft 
merkten je dat de spanning wat begon toe te nemen en de vermoeidheid begon op te spelen. Dat 
was ook niet gek, want er werd met zijn allen voor de 100% gevochten. De coaches hadden het niet 
meer aan de kant van de spanning!! Maar de winst werd netjes binnen gehaald met 10-6. En dat 
betekende maar Ã©Ã©n ding: de D1 is KAMPIOEN!!!  
 
Knappe prestatie D1! Jullie zijn met zijn allen een echt team geworden en hebben goede en 
mooie  wedstrijden laten zien. Jullie kunnen stuk voor stuk trots op jullie zelf zijn!  
 
Jullie trotse coaches!  
 
 
De F2 speelde zaterdag 1 juni de laatste wedstrijd van dit seizoen, we moesten naar Den Haag om 
tegen Die Haghe te spelen. De eerste tien minuten waren niet heel goed, niet iedereen leek wakker, 
ook al was het al drie uur. Na die eerste tien minuten ging het een stuk beter. Uiteindelijk ging de 
wedstrijd met 5-1 verloren, maar de strafworpen werden wel gewonnen, met 2-5, dus sloten we het 
seizoen toch nog goed af.  
Om dat te vieren hoop ik dat jullie volgende week allemaal naar de afsluitdag komen... Ik jullie dan 
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allemaal te zien. 

   

 
Uitslagen 1 juni  

nr klasse wedstrijd Uitslag   Strafworpen 
HKB 1323 Excelsior  1 - KCC/Delta Logistiek 1 9 18   
RHKB 4913 Excelsior  2 - KCC/Delta Logistiek 2 12 18   
R1G 7085 Excelsior  3 - Avanti  2 10 22   
R4O 6988 Excelsior  5 - ODO 4 5 11   
AOKD 7893 Excelsior  A1 - VEO A1 6 16   
B3E 12783 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 4 3   
B4B 12792 Excelsior  B3 - Die Haghe B2 7 3   
C5K 13142 Excelsior  C3 - Avanti  C7 9 3   
D1A 13885 Excelsior  D1 - ONDO  D2 10 6   
nr klasse wedstrijd       
R3P 7070 ONDO  4 - Excelsior  4 7 11   
R6D 3033 Pernix 7 - Excelsior  6 11 8   
A2J 8575 Dijkvogels A1 - Excelsior  A2 3 10   
E8-2E 14137 Sporting Trigon E1 - Excelsior E1 5 4   
F4E 14842 Die Haghe F3 - Excelsior  F2 5 1 2   5 

 
 

AGENDA 2013 
 

Datum Activiteit 
15 juni Voetbaltoernooi 
22 juni Schoolkorfbal 
29 juni Toernooi Excelsior  
Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen 
met het secretariaat van CKV Excelsior via secretaresse@ckv-excelsior.nl 
   

 
  

 

 

Het bestuur 

Bestuur Naam e-mail adres 

Dagelijks bestuur   
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Voorzitter Leen v.d. Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl  

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl  

Penningmeester Wilco de Koning penningmeester@ckv-excelsior.nl  

Leden   

Vrijwilligersbeleid  vrijwilligers@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken Erik vd Voort tc@ckv-excelsior.nl 

Aspiranten Zaken Erik de Koning aspiranten@ckv-excelsior.nl 

Pupillen Zaken Nicole Buis pupillen@ckv-excelsior.nl 

 

www.ckv-excelsior.nl 
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 -  2.143.972 
Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtongstraat 2 015 – 2.611.925 

 
Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

 
Inleveren copy: zondag voor 15.00 uur mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

 
Aan/afmelden of wijzigen e-mail adres voor het ontvangen van de korfpraat via de mail: 

secretaresse@ckv-excelsior.nl 
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	De komende periode gaan we uitzoeken/bekijken wat Excelsior nodig heeft aan commissies. Wij willen dit natuurlijk niet alleen uitzoeken, juist jullie als leden kunnen tegen dingen aanlopen of missen juist iets.  Als er commissies zijn bedacht, zullen ...
	Daarom aan jullie de vraag maar ook zeker een oproep, laat ons weten wat Excelsior nodig heeft.
	Onze inzet is natuurlijk dat wij de leden dingen willen laten doen waar ze goed in zijn, zodat wij ook weten dat men er ook plezier in heeft.
	De volgende commissies zijn al bedacht maar zeker nog te verbeteren.
	Heb je ideeën of weet je nu al dat je je ergens voor wil inzetten mail dan naar:
	slruitenbeek@gmail.com
	Ik, Simone Ruitenbeek zal alle ideeën en aanmeldingen verwerken en bespreken met  het voltallige bestuur. Schroom niet en vertel ons jou idee en mening!!
	Namens het bestuur van Excelsior,
	Simone Ruitenbeek.
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