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Nieuws en mededelingen 
 

Woord van de redactie 

Door Juan 

Waarschijnlijk zal het maar weinigen opvallen, maar deze week is de Korfpraat in opmaak ietsjes gewijzigd. Door een 

kleiner lettertype en kleinere marges ten opzichte van de rand van de bladzijden is getracht de loze witruimte te 

verminderen, zonder al te veel de functionaliteit van de witruimte (=leesbaarheid van de Korfpraat) aan te tasten. 

Dit, om het teveel aan pagina’s voor de papieren Korfpraat te verminderen. De papieren Korfpraat is namelijk 

gebonden aan een maximum van 16 bladzijden. De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat de digitale Korfpraat 

(via e-mail ontvangen en vanaf de site te downloaden) de afgelopen weken (ongeveer, zeg maar, uhmm… sinds ík de 

Korfpraat verzorg…) dit maximum een ietsiepietsie overschrijdt. Het is daarom onvermijdelijk dat er rubrieken wél in 

de digitale versie, maar niet in de “analoge” versie aanwezig zijn. Voor degenen die niet weten wat de “papieren 

Korfpraat” precies is: elke week wordt de Korfpraat in beperkte oplage afgedrukt en toegestuurd (zo ik heb 

begrepen, zelfs “toegefietst” door zeer bereidwillige leden) aan een aantal nestorleden van de club. Ook is er een 

exemplaar in de kantine te vinden. Aldus ende zodoende. 

 

Maar ik praat weer veel te lang, dus to the point: wat is er in deze aflevering van de Korfpraat onder andere te 

vinden: 

▪ Scheidsrechtercursus (direct hieronder). Wordt verderop in de Korfpraat bij de junioren- en jeugdcommissie extra 

aangestipt. 

▪ Kampioenswedstrijden. Schreeuw de kampioenskandidaten naar het erepodium! 

▪ Zaaltrainingsschema. Altijd handig om te weten wanneer je waar moet zijn. 

▪ Slaapfeest. Hoe meer ziel(en)(tjes), hoe meer vreugd. Sluit je aan bij de inschrijvers en maak dit fantastische feest 

tot een succes! 

▪ Overgang van zaal naar veld: op diverse plekken in deze Korfpraat wordt informatie gegeven over de trainings-, 

oefen- en wedstrijdschema’s voor de weken tussen de najaarsveld- en zaalcompetitie. Weet wanneer je in deze 

overgangsweken waar moet zijn. 

 

En, tot slot, een wedstrijdverslag dat mijn aandacht trok (de A1 verdient sowieso deze extra vermelding, daar de A1-

verslagen van de afgelopen twee weken niet in de Korfpraat waren verschenen, maar wel waren ingediend): 

thrillerwedstrijd A1 tegen HKV/Ons Eibernest A1 door Conno van der Pijl. 

 

Scheidsrechtercursus 

Wil jij wedstrijden fluiten, maar vind je het soms spannend?? Wij gaan je helpen!!!! 

 

Excelsior heeft een grote behoefte aan scheidsrechters. Maar het is soms lastig als je de spelregels niet goed kent, 

daarnaast is het best lastig hoe je moet reageren op ouders/coaches langs de kant. Dat snappen wij heel goed. 

Daarom willen we jou graag helpen.  

 

Wie zijn uitgenodigd? 

Sowieso alle A junioren spelers, Alle B1 en B2 spelers, alle trainers (A t/m F), maar daarnaast ook alle leden die graag 

zo nu en dan willen fluiten, maar de basisregels (nog) eens uitgelegd willen hebben.  

Heb jij je diploma al? Dan hoef je uiteraard niet te komen.  

 

Hoe gaan we dat doen? 
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Op dinsdag 15 oktober starten we met een spelregelcursus B.  

Kom in iedere geval in sportkleding want mogelijk gaan wij ook buiten oefenen. Er zal deze avond geen training zijn 

voor de A t/m F. Het duurt van 19:00-20:30. 

Op dinsdag 22 oktober zal de 2e theorieavond zijn (let op: het is dan is herfstvakantie). 

Je mag het ook in zelfstudie doen, maar voor eerstejaars A en de huidige B lijkt het volgen van de theorieavonden 

wel raadzaam. 

 

Oefenen in de praktijk: 

Tsja, daar sta je dan met je cursus. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?  

Daar bieden we het volgende voor aan: 

Op zaterdag 19 oktober spelen de B t/m F jeugd onderling oefenwedstrijdjes (Excelsior tegen Excelsior). Jij kunt op 

die dag komen fluiten om te oefenen (het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen hoe lang je precies fluit). Er is 

daar voldoende begeleiding om jou “over de drempel” te helpen, ervaringen uit te wisselen. Zo kun je direct met 

mensen in contact komen die het net als jij, wellicht heel leuk (maar ook spannend) vinden, zodat je straks bij de 

echte wedstrijden deze mensen ook kunt aanspreken om je te helpen.  

  

Let op: het is vrijwillig doch niet vrijblijvend want het kost de vereniging namelijk ongeveer € 25 per cursist 

(examengeld).  

   

Kijk hier alvast voor de nieuwe spelregels op KNKV site . 

 

Je kunt proefexamens doen (raden we aan): te vinden op site KNKV (onder kopje arbitrage, link (rechts in beeld) “test 

je spelregelkennis”, proefmodule examen spelregel B (mogelijk zowel met 10 vragen als met meerdere vragen). Of 

klik hier.). Je krijgt na afloop dan ook gelijk je score te zien en er wordt aangegeven welke vragen niet juist zijn 

beantwoord en waarom het een ander antwoord moet zijn (uitleg a.d.h.v. de spelregels verwijzend naar een 

paragraaf uit de spelregels). 

  

Meld je aan voor deze oefenwedstrijden fluiten op zaterdag 19 oktober bij Erik de Koning, voor de theoriecursus 

verwachten wij iedereen. 

edkoning@xs4all.nl 

 

Kampioenswedstrijden 

EXCELSIOR A2-DIJKVOGELS A1 

Aanvang: 11:00 

KOM ZATERDAG 12 OKTOBER DE A2 AANMOEDIGEN!!! BIJ WINST ZIJN ZIJ KAMPIOEN!! 

ZIJ HEBBEN DE STEUN HARD NODIG!!! 

Veld | A3E | Najaar  
# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering 

1 Dijkvogels A1 5 10 5 0 0 37 16 21 0 

2 Excelsior (D) A2 5 8 4 1 0 45 30 15 0 

3 DES (D) A2 5 2 1 4 0 29 44 -15 0 

4 VEO A3 5 0 0 5 0 23 44 -21 0 

 

http://arbitrage.knkv.nl/nieuws/11/arbitrage-nieuwsgroep/nieuw-spelregelboekje-2013/
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/test-je-spelregelkennis/
mailto:edkoning@xs4all.nl
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EXCELSIOR A3-KZ DANAIDEN A3 

Aanvang: 9:30 
KOM ZATERDAG 12 OKTOBER DE A3 AANMOEDIGEN!!! BIJ WINST OF EEN GELIJKSPEL ZIJN ZIJ KAMPIOEN!! 

ZIJ HEBBEN DE STEUN HARD NODIG!!! 

Veld | A5E | Najaar  
Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering 

Excelsior (D) A3 5 8 4 1 0 34 30 4 0 

VEO A4 4 5 2 1 1 25 18 7 0 

KZ Danaïden A3 5 3 1 3 1 23 34 -11 0 

GKV (H) A3 4 2 1 3 0 24 24 0 0 
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Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Afgelopen zaterdag was ondanks het fraaie weer een trieste dag voor de Excelsior seniorenteams, want er waren 

slechts nederlagen te melden. Excelsior 1 en 2 reisden helemaal naar Eindhoven voor hun wedstrijden tegen Rust 

Roest 1 en 2, tegenstanders waartegen beide ploegen gezien de competitiestand vooraf niet kansloos leken.  

Maar helaas, Excelsior 2 moest met 11-6 zijn meerdere erkennen in Rust Roest 2. En Excelsior 1 ging een groot deel 

van de wedstrijd gelijk op met Rust Roest 1, maar in de tweede helft liet het 1e de thuisploeg toch met de winst 

strijken: 19-16. Aanstaande zaterdag de laatste veldwedstrijden, thuis tegen De Meervogels 1 en 2, een goede 

gelegenheid om dan punten te gaan pakken. 

Excelsior 5 was vrij, en op Biesland stond Excelsior 6 al vroeg in het veld voor de uitwedstrijd tegen DES 7. Invalsters 

waren Marit en Tessa. Helaas speelde het 6e weer een goede eerste helft, stond ook voor bij rust, maar liet het in de 

tweede helft afweten, en de tegenstander teveel doelpunten maken, wat leidde tot een 11-7 nederlaag. 

Ook de thuiswedstrijden van Excelsior 3 en 4 leidden niet tot winstpunten. Excelsior 3 liet Avanti 4 eerst op een 

ruime voorsprong komen maar na 4-6 bij rust kwam het 3e steeds weer op gelijke hoogte. Na 9-9 leek het erop en 

erover, maar niets was minder waar. De verdediging verslapte even en het 3e liet Avanti met 12-14 de winst pakken. 

Hierna was het heel fysiek spelende Oranje Nassau 3 te sterk voor Excelsior 4. Na een achterstand van niet minder 

dan 1-7 bij rust, kwam het 4e in de tweede helft nog goed terug. Mario was met zijn hoofd tegen de paal geknald, en 

Johan vd Veen verving hem. Iets meer strijdlust bracht meer doelpunten voor en minder tegen, en de eindstand was 

8-13. 

 

Eindprogramma veld najaar 2013 

Aanstaande dinsdag 8 oktober dus de wedstrijd van Excelsior 5 tegen Atlantis 4 in Mijdrecht; de aanvangstijd is 20.00 

uur geworden, dat geeft iets meer speling in de reistijd.  

Aanstaande zaterdag voor 3 van de 6 seniorenteams de laatste veldwedstrijden: Excelsior 1 en 2 spelen thuis tegen 

De Meervogels 1 en 2, met een weertje als van gisteren kan dat een leuke afsluiting van de 1e helft veld worden. 

Excelsior 6 speelt dan als laatste om 17 uur. Excelsior 3, 4 en 5 spelen uit. We hopen opnieuw op mooi weer, en veel 

succes gewenst allemaal. 

Er zijn dan nog 3 veldwedstrijden te spelen: op donderdag 17 oktober Dijkvogels 3 – Excelsior 4, en op 19 oktober 

spelen Excelsior 5 en 6 nog hun laatste veldwedstrijd. 

 

Overgang naar de zaal 

Zaterdag 26 oktober staat al de eerste wedstrijd van Excelsior 1 in de Haagse Korfbaldagen gepland, met op maandag 

de 2e wedstrijd in een poule van 3.  

Zaterdag 2 november zijn voor alle seniorenteams oefenwedstrijden georganiseerd. En op zaterdag 9 november 

begint dan de zaalcompetitie. 

De eerste zaaltraining van de eerste selectie is op maandag 21 oktober; de eerste zaaltraining van Excelsior 3 op 

donderdag 24 oktober. 

De zaaltraining voor alle andere teams gaan van start met ingang van maandag 28 oktober. 
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Juniorencommissie 

Oefenwedstrijden zaal 

Het veldseizoen is alweer bijna ten einde en dus gaan we de zaal weer in. Er zijn al oefenwedstrijden voor de A2 en 

A3 gepland op 26 oktober. De herfstvakantie (19-10 t/m 26-10) staat ook voor de deur. Omdat de teams vrij krap zijn 

ingedeeld, is het van belang te weten wie er aanwezig zijn en wie niet. Willen jullie zo snel mogelijk aan het 

wedstrijdsecretariaat en de coaches doorgeven als je met vakantie bent zodat we volledige teams kunnen opstellen 

en geen wedstrijden hoeven af te zeggen omdat de helft met vakantie is. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Trainen 

In de week van 12-19 oktober wordt er nog op het veld getraind (vraag aan je trainer of er trainen is). 

In de herfstvakantie (19-26 oktober) wordt er niet getraind, behalve A1: zij trainen in de zaal op donderdag 24-10 om 

19.30 uur (en spelen de Haagse korfbaldagen op 26/10). 

De zaaltrainingen beginnen vanaf maandag 28 oktober volgens het trainingsschema. 

Op dinsdag 15 oktober is er voor alle A-spelers een spelregelavond. 

 

Scheidsrechtercursus 

Mocht je de rubriek “Nieuws en mededelingen” hebben overgeslagen, dan heb je de aankondiging van de 

scheidsrechtercursus gemist. Dus, hup en voort, lees de Korfpraat zoals het hoort! Voor ge verder gaat, terug naar 

het begin van de Korfpraat. 

 

Wedstrijdverslagen 

HKV/Ons Eibernest A1 - Excelsior A1 

Door Conno van der Pijl 

De spannendste korfbalwedstrijd op het Noordelijk Halfrond vond zaterdag 5 oktober plaats in Den Haag, op het veld 

van HKV/Ons Eibernest. Om 17.10 uur trad de A1 aan tegen de hoogst geplaatste uit hun competitie (HKV). Met 2 

gele kaarten, 8 strafworpen en 2 geblesseerde spelers aan de kant van Excelsior was het een felle strijd om de 

wedstrijdpunten. En ondanks dat de spanning nagenoeg niet te bevatten is in enkele woorden, hieronder toch een 

verwoede poging van de razende reporter om de sidderingen uit twee keer 35 minuten korfbal vast te leggen. 

  

De wedstrijd ging voor de A1 flitsend van start. De eerste zes schitterende pogingen gingen verassend mis, zelfs de 

zwaar verdiende strafworp viel er naast. Statistisch was het bijna onmogelijk om zoveel pech te hebben in maar 5 

minuten. Maar na een indrukwekkende aanwijzing van trainer Florian (“Nu een goeie”) scoorde A1 tot vier maal 

achter elkaar. Het effect van positief coachen werd zichtbaar: 0-1 (Danique), 0-2 (Sander R), 0-3 (Wouter) en 0-4 

(Britte). HKV was bruut wakker geschud. Maar wist ook verassend vlot tegen te scoren. Van 0-4, werd het in slechts 3 

minuten 4-4. Danique en Charlotte dubbelde vervolgens de tegenstanders het bos in en Danique wist deze actie 

fantastisch af te ronden (4-5). Sander probeerde daarna de 4-6 te scoren, maar de pechvogel en de scheidsrechter 

hielden hem van scoren af. HKV wist uiteindelijk wel te scoren (5-5). Even ging het gelijk op. Wouter scoorde de 

gelijkmaker 6-6. HKV liep daarna met veel geluk en hulp van de man met de fluit uit tot 8-6. Gelukkig vond Sander H. 

een gaatje in de laatste secondes voor de rust (8-7). Na 35 minuten even rust bij de stukken. 
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De opening van de tweede helft was voor A1. Wouter wist op miraculeuze wijze te dubbelen met de korf en scoorde 

de gelijkmaker. De gemoederen liepen snel op. Beide trainers gingen op het puntje van hun stoel coachen. Figuurlijk 

dan, want beiden stonden bijna op de middenstip. Florian werd door de scheids teruggewezen naar de (straf)bank. 

De trainer van HKV incasseerde de eerste geel van de wedstrijd. Door alle commotie en spanning is ook het 

wedstrijdverslag onleesbaar geworden. Het was ook bijna niet bij te houden. De ene na de andere bal viel er net 

naast, HKV miste vier strafworpen op rij. En het handjevol toeschouwers van de A1 moest een veld vol Hagenezen 

overschreeuwen. Gelukkig hebben wij Bart langs de kant. In het veld ging het gelijk op: 10 -10. Vervolgens had de 

scheidsrechter volgens mij een vuiltje op zijn bril.  Zonder duidelijk reden ging Wouter op de (gele) bon. Kort daarop 

misten we een strafworp. Een kwartier lang bleef het sidderend spannend, maar bleef het 10 – 10. Een kwartier lang 

twee teams vol adrenaline en de niet aflatende wil om te winnen. Prachtige combinaties tussen Wouter en Emily 

wilden er maar niet in. Ik zag zelfs enkele Hagenezen klappen, voor de mooie acties van Emily. Maar de bal vertikte 

het door de mand te vallen. Okker en Charlotte raakten daarna geblesseerd in een felle strijd met een heer van HKV 

bij het afvangen achter de korf. Een harde knal. Okker kreeg daarna last van zijn rug, en moest gewisseld worden 

door Fabian. Fabian viel goed in, maar kon ook het geluk niet afdwingen. Het noodlot sloeg toe in de laatste 4 

minuten. Twee geluksballen van HKV bracht ze op 12-10. Langzaam zakte ik door de grond. Wat een onrecht. Sander 

de H bracht de spanning nog terug op 12-11, in de laatste secondes van de kolkende strijd. Heel Den Haag durfde 

niet meer te kijken. Maar de laatste secondes waren te kort om de verdiende gelijkmaker er in te leggen.  Als je zo 

verliest is het geen schande…. 

 

Excelsior A3 – VEO A4 

Na 3 gewonnen wedstrijden moest er tegen VEO gestreden gaan worden. Ging de eerste wedstrijd met 10-2 

verloren, Excelsior was inmiddels gegroeid, maar was het voldoende? Het weer was prima en zelfs warm in het 

zonnetje. 

(verslag is uit mijn hoofd, daar ik bij thuiskomst mijn boekje kwijt was. Hopelijk ligt het nog op het veld en geeft 

iemand het af bij de kantine). 

 

Al vrij vroeg ging het mis met een vrije worp. Jesse stond aan de verkeerde kant opgesteld en alsjeblieft dankjewel 

zei de tegenstander (0-1).  Na ca. 5 minuten wist VEO weer te scoren via een doorloop (0-2). Ging het dan net zo 

voorlopen als die 1e wedstrijd? Voorlopig niet want de vakken waren nauwelijks gewisseld of Roos maakte met een 

doorloop de 1-2. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Maar doordat Excelsior toch regelmatig slordig balverlies 

leed, maakte het zichzelf daarmee lastig. Halverwege wist na een wat langere aanval Marvin de gelijkmaker te 

scoren. Langzaam maar zeker kreeg Excelsior een licht overwicht en liep uit naar 4-2. In de slotfase van de eerste 

helft wist VEO toch nog de aansluiter te scoren en gingen we met 4-3 de rust in. 

De tweede helft begon toch weer wat zenuwachtig. Een paar maal onnodig balverlies en het duurde niet lang 

voordat de 4-4 op het scorebord stond. Maar er kwam een negende man om de hoek kijken: voor de kantine zat een 

groepje spelers die begrepen dat de A3 nog wat aangespoord moest worden en ze zorgden voor het nodige gejoel en 

gejuich. Het spel golfde lange tijd heen en weer, maar uiteindelijk viel het doelpunt in het voordeel van Excelsior 

(5-4). De aanmoedigingen zorgden ervoor dat er weer meer grip op de wedstrijd kwam. En een kwartier voor tijd 

kwam dan ook loon naar werken: vanuit een vrije worp wist Linda de bal er netjes in te gooien (6-4). VEO zette nog 

een keer aan, maar het aanvalsspel was erg eentonig: de heren schoten van afstand en de dames poogden een 

doorloop, maar kregen weinig kans daarvoor. Met nog 10 minuten te spelen werd de wedstrijd beslist en viel de 7-4. 

Even viel de druk eraf en al snel kon VEO scoren. Maar met de continue coaching en het joelende en juichende 

publiek (“We worden kampioen, we worden kampioen”) kon kort voor tijd de marge weer naar de veilige 3 punten 

worden teruggebracht (8-5). 
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Leuke wedstrijd die wel op gang moest komen. VEO heeft dezelfde spelers, maar een heel ander team gezien. 

Directe scherpte bij aanvang van de wedstrijd of 2e helft is iets wat nog kan worden verbeterd. Knap dat de A3 zich 

lekker in de wedstrijd terugvocht in plaats van het koppie te laten zakken. Prima gedaan hoor. 

Inmiddels staan we fier aan kop in de poule. Volgende week alweer de laatste wedstrijd.  Bij winst of gelijk spel krijgt 

het publiek gelijk: we worden kampioen!!!!...... 

 

Stand (volgens antilopen.nl): 

1. Excelsior A3  5-8 34-30 

2. VEO A4  5-7 31-21 

3. KZ De Danaiden 4-3 22-24 

4. GKV A3  4-0 17-29 
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Door Simone 

Zaterdag 5 oktober weer een mooie dag vol korfbal en gelukkig ook nog droog en zonnig weer. Excelsior F2 mocht 

het spits afbijten op deze prachtige dag tegen Fortuna F6. Het was een mooie wedstrijd om naar te kijken. Er werd 

goed gegooid en gevangen naar elkaar en er werd twee keer gescoord door Excelsior. De wedstrijd werd uiteindelijk 

gewonnen met 2-0!  

 

Ondertussen was op het hoofdveld de B1 zich aan het voorbereiden op hun wedstrijd tegen DES B1. Het was een 

opgaande wedstrijd, in de tweede helft wist DES een voorsprong van 3 punten te nemen. Gelukkig bleef de B1 rustig 

en goed spelen en wisten ze de stand op het einde nog gelijk te trekken naar 11-11. 

 

Ondertussen op het B-veld waren de F1 en de D1 zich aan het klaar maken voor de wedstrijd. De D1 had een 

spannende gelijk opgaande wedstrijd, waarbij ze in de slotfase met 1 punt voorstonden en door helaas een strafworp 

gelijk speelde met 8-8. Geeske van Batenburg weet net iets meer over de wedstrijd te vertellen, zie onder dit verslag. 

 

De F1 speelde hun wedstrijd tegen ODO F1. Er werd goed vrijgelopen en overgegooid naar elkaar ook wisten jullie er 

1 te scoren! De wedstrijd werd gewonnen met 1-0! 

 

Op het A veld had Excelsior C2 zich klaar gemaakt voor een pot korfbal tegen DES C1. Het was een goede wedstrijd, 

waarbij iedereen hard aan het werk was. Helaas wist DES C1 er iets meer in te gooien dan Excelsior en werd de 

wedstrijd verloren met 3-9. 

 

Dan hadden we ook nog de teams die uit mochten spelen. Zo vertrok de C1 richting Pijnacker om tegen Avanti C2 te 

korfballen. Het was een goede wedstrijd waarbij er hard gewerkt werd om te scoren. Helaas wist Avanti er 7 te 

scoren en Excelsior C1 wist er 4 te maken. 

 

Excelsior C3 vertrok met vol goede moed naar Valto C3. Helaas wilden bij deze wedstrijd de ballen van Excelsior C3 

niet in de korf vallen. Valto C3 wist de bal wel in te krijgen en won de wedstrijd met 8-0. 

 

Excelsior E2 ging op weg naar Lynx E1 om daar te punten te pakken. Het was een goede wedstrijd waarbij Excelsior 

E2 de bal er 3 keer in wist te gooien en zo met de winst naar huis kwam.  

 

De kampioenen van vorige week, de B2 ging vol goede moed naar VEO B2. Het was een mooie wedstrijd waarbij de 

B2 goed korfbalspel liet zien en er voor zorgde dat VEO moeite had met scoren. De B2 wist de wedstrijd te winnen 

met 4-13! 

 

Het was een mooie korfbaldag met mooie uitslagen. 

 

Excelsior D1 - ONDO D2 

Door Geeske 

We speelden zaterdag voor de tweede keer tegen ONDO. De voorbereiding ging goed, maar jammer genoeg was 

Lucia er deze keer niet bij. Na een goede start gingen we de rust in met 5-3 voorsprong. Aanvallend en verdedigend 
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ging het de 2e helft iets minder bij ons en ONDO kwam gelijk te staan met 5-5. Daarna was er een spannend spel 

waarbij wij steeds net voor stonden. In de laatste minuten stond het 8-7. Toen kregen we nog een strafworp tegen, 

en die scoorde ONDO (helaas) en de eindstand werd 8-8. 

 

Trainingen B t/m F komende weken 

Aanstaande zaterdag worden alweer de laatste veldwedstrijden van het veldseizoen deel najaar gespeeld door de B 

t/m de F (alleen C2 speelt nog op 19 oktober om 16:00 uit bij HKV/OE; LET OP!!! DIT IS HET BEGIN VAN DE 

HERFSTVAKANTIE). 

 

Komende week vanaf maandag 7 oktober tot en met donderdag 10 oktober wordt nog door de B t/m F tweemaal 

getraind op de normale tijden op het veld. 

 

Voor de week vanaf maandag 14 oktober tot en met donderdag 17 oktober wordt er alleen op donderdag 17 oktober 

getraind op het veld omdat er op dinsdag 15 oktober een theoriecursusavond wordt georganiseerd. 

In de week vanaf maandag 21 oktober tot en met donderdag 24 oktober (is de herfstvakantie) wordt er helemaal 

niet getraind. 

 

Vanaf maandag 28 oktober wordt gestart met de zaaltrainingen. Het schema is verderop in het clubblad opgenomen. 

Denk er aan dat dit op andere dagen is dan op het veld!!! In de zaal is geen sporthal beschikbaar op dinsdag en wel 

op woensdag. I.v.m. een oefenwedstrijd van C1 tegen Valto C1 traint de C3 EENMALIG NIET op woensdag 30 oktober. 

De A2 TRAINT DAN EENMALIG OP MAANDAG 28 oktober IN DE WIPPOLDERHAL VAN 18:00-19:00 IPV WOENSDAG 30 

OKTOBER. 

 

Scheidsrechtercursus 

Natuurlijk heb je ook de rubriek “Nieuws en mededelingen” gelezen en ben je wellicht dolenthousiast om mee te 

doen met de scheidsrechtercursus. Voor degenen die nu denken: “huh, waar heeft die meneer van de Korfpraat het 

nu over?”, blader dan nog even terug naar het begin van de Korfpraat.   



Commissies 
 

Evenementencommissie 

 
 

Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior 

Zoals waarschijnlijk reeds bij je bekend wordt er van 1 op 2 november een speciaal slaapfeest georganiseerd voor 

alle jeugdleden (F t/m B teams) van Excelsior. Het wordt een avond en nacht om nooit te vergeten. 

 

Voor iedere leeftijdscategorie heeft de Evenementencommissie een speciaal en passend programma. Een passend 

programma en feest dus voor jong tot oud.  

Er hebben al erg veel kinderen zich aangemeld, maar we rekenen op nog vééél meer aanmeldingen! Zorg dat jij er 

net als onderstaande (teamgenoten) bij bent! 

 

(bijgewerkt tot 5 -10, 17.00 uur) 

Naam Team Naam Team 

Anouk de Vreede B1 Timon Kuijper C1 

Dominique Verhagen B1 Femke Rijpkema C2 

Jazz Heemskerk B1 Chimène Schut C3 

Jikke been B1 Denise Glaser C3 

Gina Atzei B2 Iris Hemstede C3 

Kayleigh Verhagen  B2 Stefanie Dijkgraaf C3 

Timo van Popering B2 Inger Dieteren E1 

Danielle Razab-Sekh C1 Lyndsey Pieterse E1 

Isabella van der Mast C1 Paul Sijbring E2 

Jasper Koops C1 Roy Schut E2 

Lonneke van Halem C1 Ryanne van der Linden E2 

Myrte Sevinga C1 Maud van der Gaag F2 

 

Klik hier voor meer info en meld je direct aan!  

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


Commissies 
 
 

 
 

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


Schema en uitslagen 
 

Competitie 

Dinsdag 8 oktober 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G opstelling reserves autorijders 

R5C 325 Atlantis 4 - Excelsior  5 17.45 19.30   sportpark Hoofdweg, Mijdrecht KG Annebertien ??, Desiree, Thanim, Corinne 
Jesper, Patrick, Jörgen, Nathan, ?? 

 ? zelf regelen 

 

Zaterdag 12 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G opstelling reserves dagdienst 

OKC 1735 Excelsior  1 - De Meervogels 1 14:30 15:30 Leon R.L. Zwart KG Bo, Elke, Kelly, Lisanne 
Bertjan, Dannie,  Emiel, Reinier 

Excelsior 2 B en C:  

ROKC 5572 Excelsior  2 - De Meervogels 2 13:00 14:00 Mirjam P. Andressen KG Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 
Jesse, Ryan, Simon Be., Vito, Wesley T. 

 D tot en met Pinquins: 

R6D 1285 Excelsior  6 - De Meervogels 8 16:00 17:00 Bob Willeke Alberts KG Anne A., Roxanne, Annemieke, reservedame A2 
Erik v.d. K., Job, Nathan, Wesley N., Lars 

Edith ? 
 

 

A1G 7858 Excelsior  A1 - GKV  A1 11:30 12:30 Kelly, Florian P. Bodde KG Britte, Charlotte, Danique, Emily 
Okker, Sander de H., Sander R., Wouter  

Jikke, Dominique, Fabian, 
Maarten (allen B1) 

 

A3E 1322 Excelsior  A2 - Dijkvogels A1 10:00 11:00 Robert Jan, Simon Piet Ekelmans KG Annelinde, Lynn, Marit, Marieke, Nynke 
Jelle, Joris, Sander v.V., Thijs, Wouter, Sven 

  

A5E 208 Excelsior  A3 - KZ Dana拉n A3 08:45 09:30 Mario Lars Nieuwerf KG Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 
Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 
 

 

C5L 2537 Excelsior  C3 - ONDO  C5 10:30 11:15 Erik, Nathan, Wesley Dieter Bos KG Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, Elise, 
Nadine 
Hugo, Rik, Daan 

  

D2K 392 Excelsior  D1 - Dijkvogels D1 09:45 10:15 Lisanne, Bert- Jan Jesse Ekelmans KG Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucia  
Nico, Rick, Beau, Mark  

 
Joshua (E1) 

 

F2K 833 Excelsior  F1 - ONDO  F2 09:45 10:15 Okker ,Jikke, Dik Lisette Ekelmans KG Demi, Cristina, Julia, David   

F3M 2206 Excelsior  F2 - DES  F1 08:45 09:15 Sharmaine,Nynke,Dominique Rachelle Janssen KG Maud, Annelin, Tygo, Martin, Thijs    

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G opstelling reserves autorijders 

R2K 5506 Vlaardingen/Ridderho 2 - Excelsior  3 12:15 14:00 Willeke Korhoenlaan, Vlaardingen KG Christiane, Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 
Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter 

 regelt Simone 

R4N 3595 Avanti  5 - Excelsior  4 16:00 17:00   Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker KG Eline, Lisette, Nicole, Pauline 
Arjan ?, Erik K., Johan B .?, Nelis, Mario, Simon Bo. 

Corinne (?) Erik, Nelis, Eline 

R5C 2494 De Meervogels 5 - Excelsior  5 12:45 14:00   Vernedesportpark, Zoetermeer KG Annebertien , Desiree, Thanim, Corinne 
Jesper,  Patrick, Jörgen ( ?), Nathan 

? 
Mario 

zelf regelen 

A5F 2685 ONDO  A4 - Excelsior  A4 13:25 15:00 ????? Juliana Sportpark, 's-Gravenzande KG Cynthia, Hanna, Marloes, Stella 
Dingeman, Koen R., Koen T., Matthijs 

Linda (A3) 
Jesse (A3) 

Ruskauff, Schrier, Timmerman 

B3C 381 Refleks B2 - Excelsior  B2 11:00 12:05 Jill, Emiel Sportpark Prinses Irene, Rijswijk KG Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 
Timo, Tjarko, Daan, Jop 

Jasper (C1) 
 

Batenburg, Atzei, Juyn 

C3F 3000 Fortuna/MHIR C2 - Excelsior  C2 AW 9:30 10:00 Ryan, Wouter Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft KG Femke, Noa, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne 
Reinier, Wesley, Rick 

 op eigen gelegenheid 

E8-3K 361 Valto E2 - Excelsior  E1 08:00 09:00 Shera, Job Sportpark De Zwet, de Lier KG Aniek, Inger, Eva, Lindsey  
Elco, Thom, Joshua, Joran  

 
Paul (E2) 

Silvis, van Dieteren, Pieterse 

E4-3I 3752 Achilles  E2 - Excelsior  E2 11:00 12:00 Danique, Marieke Pomonaplein, Den Haag KG Romy, Ryanne 
Paul, Roy 

 van der Linden, Sijbring 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie KG/G       

BHKC 8434 DeetosSnel B1 - Oranje Wit (D) B1 12:10 KNKV Jos van Velzen Sportterrein Vorrinklaan, 1K KG     

R3V 5603 Oranje Nassau (V) 2 - Vriendenschaar 14:30 KNKV Frido Kuijper Sportcomplex Claudius Civilislaan KG     

            

bardienst  Kunstgras B     

09:00 11:30 Anita van Egdom A3, Ed van der Spek A3, Maarten of Sylvia de Boo B1/B2  09:00 DES E1     

11:30 14:00 Carolien, Annemieke  12:30 DES D2     

14:00 16:45 Joris, Marit, Sander, Nynke  13:30 DES D3     

16:45 19:30 A1, regelt Wouter, 4x       

 

 



Schema en uitslagen 
 

Uitslagen 

5 oktober 2013 

    

wedstrijd uitslag strafworpen 

Excelsior  3 - Avanti  4 12 14   

Excelsior  4 - Oranje Nassau (V) 3 8 13   

Excelsior  A2 - DES  A2 14 8   

Excelsior  A3 - VEO A4 8 5   

Excelsior  B1 - DES  B1 11 11   

Excelsior  C2 - DES  C1 3 9   

Excelsior  D1 - ONDO  D2 8 8   

Excelsior  F1 - ODO F1 1 0 4   2 

Excelsior  F2 - Fortuna/MHIR F6 2 0 3   5 

wedstrijd uitslag strafworpen 

Rust Roest 1 - Excelsior  1 19 16   

Rust Roest 2 - Excelsior  2 11 6   

DES  7 - Excelsior  6 11 7   

HKV/Ons Eibernest A1 - Excelsior  A1 12 11   

Weidevogels A3 - Excelsior  A4 7 8   

VEO B2 - Excelsior  B2 4 11   

Avanti  C2 - Excelsior  C1 7 4   

Valto C3 - Excelsior  C3 8 0   

DKC E1 - Excelsior  E1 7 0   

LYNX E1 - Excelsior  E2 0 4 3   1 
 



Kalenders en roosters 
 

Schoonmaakrooster 

  11 oktober  18 oktober 

   Job Berg  Dannie Hoogeveen 

   Jazz Heemskerk  Lisanne Halbe 

   Anouk de Vreede  Pauline Valkenburg 

   Rachelle Janssen  Jesse Dirkzwager 

   Sven  de Vreede  Matthijs Schrier 

   Emily Janssen  Zwaan Kampers 

   Linda vd Burgh  Sander Rensen 

        

25 oktober  1 november    

Joyce Dijkgraaf  Elke Reurings    

Simon Bolle  Marloes van Egdom    

Shera Desaunois  Kayleigh Verhagen    

Sander van Vliet  Simon vd Berg    

Annelinde Pijl, van der  Lynn Heemskerk    

Jelle Schipper  Maarten de Boer    

Tom van Dorp  Marvin Batenburg    

 

Bardienstrooster 

  bardienst 12 oktober 

9.00 11.30 Anita van Egdom. A3, Ed van der Spek , A3, Maarten of Sylvia de Boo B1/B2 

11.30 14.00 Carolien, Annemieke 

14.00 16.45 Joris, Marit, Sander, Nynke 

16.45 19.30 A1, regelt Wouter, 4x 

 

  



Kalenders en roosters 
 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

25 oktober Klaverjassen 

1 november Slaapfeest voor jeugd 

2 november Kantine bezet: Familie Bron 

8 november Klaverjassen 

22 november Klaverjassen 

23 november Junioren/seniorenfeest 

29 november Sinterklaasfeest  

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek 

13 december Klaverjassen 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten 

31 december Oliebollen bakken en verkopen 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest 

januari Nieuwjaarsreceptie 

februari Het grote Excelsior-Diner 

14 maart Aspirantenavond 

12 april Junioren/seniorenfeest 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

17 mei 25+ feest 

29 mei Dubbelschiettoernooi 

14 juni Kampioenendag 

20 juni Voetbaltoernooi 

21 juni Schoolkorfbal 

28 juni Jeugdtoernooi 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het 
secretariaat van CKV Excelsior via secretaresse@ckv-excelsior.nl 

  

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


Kalenders en roosters 
 

Trainingsschema 

Zaaltrainingen vanaf maandag 28 oktober 

 

  maandag maandag woensdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Wippolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof 

17.30 - 18.30     E1/E2      C3 - C1 - F1/F2 

18.00 - 19.00 C2 - E1/E2 - F1/F2 A4 - D1   B2 - C2 - D1   

18.30 - 19.30     A3 - A4   A1 - B1 

19.00 - 20.00 A1 - A3  B1 - B2    C1 - A2 - C3   

19.30 - 20.30                                  3 - A2 

20.00 - 21.00                                4/5 - 6   

20.00 - 21.30   1 + 2       

20.30 - 22.00         1 + 2 

21.00 - 22.00       3 - 7   

      

Let op!!! Excelsior 5 (veld) wordt in de zaal Excelsior 6    

Let op!!! Excelsior 6 (veld) wordt in de zaal Excelsior 7    

Excelsior 5 (zaal) is een team dat alleen in de zaal speelt   

      

Wijzigingen in het trainingsschema i.v.m. oefenwedstrijden:   

Excelsior A2 TRAINT EENMALIG OP MAANDAG 28 OKTOBER IN DE WIPPOLDERHAL IPV WOENSDAG 30 OKTOBER!!! 

Excelsior C3 TRAINT OP WOENSDAG 30 OKTOBER EENMALIG NIET!!!   



Contactgegevens 
 

Afbellen 

Categorie Functie Naam Telefoonnummer 

Senioren  
spelers  Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

Junioren A 

spelers  Bep van Dorp 

scheidsrechters  Frido Kuijper 

autorijders  
Anja Verwolf 
Hans ‘t Hart 

Aspiranten B,C  

spelers  
Erik de Koning* 

scheidsrechters  

autorijders  Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F  

spelers  Joke Schram 

scheidsrechters  Nicole Buis  

autorijders  Laura Baks  
* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds 

overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

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

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Leden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek slruitenbeek@gmail.com 

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

Technische Zaken Jeugd: aspiranten, pupillen, pinguïns Erik de Koning Jeugdzaken-excelsior@outlook.com 

Activiteiten Zaken Nicole Buis niccie84@hotmail.com 

 

Algemeen 

 www.ckv-excelsior.nl  
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 - 2.143.972 

Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 015 - 2.611.925 

Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

Inleveren kopij op zondag voor 15.00 uur aan: voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan/afmelden of wijzigen e-mailadres voor het ontvangen van de korfpraat via: secretaresse@ckv-excelsior.nl 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:niccie84@hotmail.com
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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