
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De Korfpraat 
Wekelijks mededelingenblad van 

C.K.V. Excelsior Delft 

Seizoen 2013/2014 

 

16 november 2013 

 

 

 

nr. 14 
 

 

 

 
 

 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.zantmanbv.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.meerbouwrotterdam.nl/
http://www.inology.nl/
http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.dekoploper.nl/


Rubrieken 
Nieuws en mededelingen 

Commissies 

 Seniorencommissie 

 Juniorencommissie 

 Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

 Evenementencommissie 

Wedstrijden 

 Uitslagen 

 Programma 

 Opstellingen en reserves 

 Activiteiten zaalcommissaris 

Kalenders en roosters 

 Activiteitenkalender 

Contactgegevens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

5 

http://www.rustfood.nl/
http://www.vanbeekdenhoorn.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.batenburgbv.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
https://www.volksrepairs.nl/


Nieuws en mededelingen 
 

Woord van de redactie 

Door Juan 

December nadert, Sinterklaas en zijn zwarte Pieten zijn in Nederland gearriveerd (gelukkig maar, ook dit jaar was het 

weer even spannend of het allemaal ging lukken), de kop is eraf voor wat betreft het zaalseizoen, en… er vond afgelo-

pen zaterdag een soort-van-besloten-ontmoeting plaats tussen Leen (wie kent ‘m niet), bovengetekende (altijd weer 

grappig, die Juan) en… ene Sylvia. Wie-is-dat? Waarom? Hoezo? WTF! (<- jeugdpraat)? Ik zou zeggen, blijf de komende 

weken de Korfpraat volgen, en misschien vind je wel aanknopingspunten om het mysterie van “Mysterylvia” op te 

lossen  

 

Met het thema “Team van de Week” stelt het team Excelsior 1, boegbeeld van club, zich graag ten dienste om de 

toekomstige talenten van de club aan het publiek voor te stellen. De oplettende lezer zal na het lezen van de vorige 

zin meteen denken: ”huh, het is toch precies andersom!?”, en natuurlijk heeft hij/zij gelijk. De nog-meer-oplettende-

lezer zal intussen wel door hebben dat deze redacteur af en toe op slinkse wijze probeert zijn opinie over te brengen: 

van S1 tot F2, we zijn allemaal Excelsior! 

 

Wat heeft Excelsior wel, maar Sinterklaas niet??? De wijnpiet natuurlijk, in persoon van Piet Ekelmans! Wijnpiet Ekel-

mans heeft een erudiet verslag gedaan van de afgelopen wijnproeverij. Maar… zelf ben ik ook oud-student, en in mijn 

tijd ging het er niet zo beschaafd aan toe, zoals Piet beschrijft. Ik beklaag degene die opruimdienst had  

 

Verder, 

 de versterking van Robert Jan Heemskerk in de jeugd TC, 

 de mededelingen ten aanzien van de trainingen op Sinterklaasavond en 

 het wedstrijdverslag van Conno (…ik worstel en kom boven…) 

wil ik ook graag melden. 

 

Tot slot, al eerder verzocht vanaf deze plek en elders in het blad, Excelsior is dringend op zoek naar vrijwilligers voor 

de lief-en-leedcommissie.  

 

Veel leesplezier!  

 

Team van de Week bij Excelsior 1 

Bij iedere thuiswedstrijd van Excelsior 1 tijdens het zaalseizoen is er een Team van de Week. Het Team van de Week 

mag voorafgaand aan de wedstrijd van Excelsior 1 oplopen met de helden en heldinnen uit het eerste. Dit zaalsei-

zoen komen alle pupillen en C-teams een keer aan de beurt. 

 

Dus wil jij oplopen met Reinier van der Hoek of Lisanne Halbe? Kijk dan in onderstaand schema en zorg dat je aanwezig 

bent als jij aan de beurt bent! Moedig na het oplopen Excelsior 1 goed aan, zodat zij zeker weten winnen! 

  



Nieuws en mededelingen 
 

Datum Wedstrijd Team van de Week 

za 23/11 16:55 Excelsior 1 - Tweemaal Zes 1 E1/E2 

za 7/12 16:55 Excelsior 1 - Sporting Delta 1 C2 

za 21/12 16:45 Excelsior 1 - EKVA 1 C3 

za 18/1 17:00 Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 Pinguïns 

za 1/2 17:00 Excelsior 1 - Drachten / vd Wiel 1 C1 

za 1/3 16:50 Excelsior 1 - Hoogkerk 1 D1 

 

Versterking junioren-senioren TC 

Door Erik van der Voort 

Afgelopen week heeft Robert Jan Heemskerk zich aangesloten bij de junioren-senioren TC. We zijn erg blij dat Robert 

Jan zich bij de TC wil aansluiten. Robert Jan is op dit moment trainer van de A2 en heeft daardoor een goed zicht op 

de ontwikkelingen binnen de juniorengroep. Daarnaast is Robert Jan geen onbekende in de TC. In het verleden heeft 

Robert Jan al vele jaren verschillende rollen binnen de TC ingevuld. 

  

Met de komst van Robert Jan ziet de junioren-senioren TC er nu als volgt uit: 

 Willeke Alberts 

 Anke van der Voort 

 Simon Bolle 

 Robert Jan Heemskerk 

 Erik van der Voort 

 

Mochten jullie vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan hoor we dit uiteraard graag. 

 

Verslag van een drukbezochte wijnproeverij 

Door Piet Ekelmans 

Na intensieve voorbereidingen was de wijnavond afgelopen vrijdag daar. Rond zevenen druppelden de eersten binnen 

en zoals het hoort kwamen de oud-studenten iets later. Het was bij elkaar een mooie groep gevormd door jeugdige 

en oudere jongeren. Een goede basis voor een proefondervindelijke culturele bijeenkomst. En dat werd het en hoe 

verder de avond vorderde, hoe interessanter de onderlinge wijndiscussies werden. De ervaringen van de eerder op de 

avond geproefde wijnen werkten gestaag door en mondde tenslotte uit in een grootse port-finale. 

Louter tevreden gezichten? Ja en nee, voor de minder ervaren wijndrinkers waren er straffe wijnen die enig doorbijten 

rechtvaardigen, zoals prijswinnaar Chateau de l’Horte, waarvan supermarkt wijnkenner schrijft: “Een natuurzuivere 

wijn van een oud akkertje Carignan. Precies wat een ietwat onbehouwen maar ouderwetse huisdokter zou voorschrij-

ven”. En zo waren er meerdere witte en rode wijnen die vooral met een bijzonder geserveerd hapje uitstekend te 

nassen waren. Later op de avond kwam sponsor van deze avond, Martin Panis, ook nog een glaasje nippen. Het was 

goed van hem te horen dat dezelfde wijnstudie door hem en mij wordt gevolgd.  

Al met al een zeer leuke avond die, vooral door de restjes-opdrinkende oud-studenten, tot in de kleine uurtjes duurde. 

Mijn dank gaat uit naar de enthousiaste proevers en, vanzelfsprekend, naar sponsor Martin van de gelijknamige PLUS-

supermarkt. De geserveerde wijnen kunnen nog deze week met korting (6 flessen voor de prijs van 5) bij mij worden 

besteld. 

 

Tot een volgende proeverij! 

 



Nieuws en mededelingen 
 

Gezocht: Coördinator lief-en-leedcommissie 

Door Denise Ekelmans 

Heb jij altijd je oren en ogen open? Dan zijn wij op zoek naar jou! De lief-en-leedcommissie zorgt ervoor dat leden 

binnen de club, die even een steuntje in de rug kunnen gebruiken, een kaartje en/of presentje krijgen. 

 

Je moet hierbij denken aan: 

▪ Een kaartje bij geboorte/overlijden 

▪ Een presentje bij een langdurige blessure 

▪ Een bedankje voor de vrijwilligers, etc... 

 

Lijkt het jou leuk om dit samen met het secretariaat op te pakken, laat het ons dan weten! Zo kunnen we er met zijn 

allen voor zorgen dat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Aanmelden kan bij secretaresse@ckv-excelsior.nl. 

 

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


Commissies 
 

Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Een stijgende lijn? Hopelijk is de weg omhoog inderdaad ingezet, want afgelopen zaterdag wonnen vier van de zeven 

seniorenploegen hun wedstrijden weer. 

De eerste uitwedstrijden van Excelsior 1 en 2 waren nog lekker dichtbij, tegen Sporting Trigon 1 en 2. Excelsior 2 deed 

het goed, want het wist met 12-15 de winst te pakken. Excelsior 1 speelde vooral een slechte eerste helft, die resul-

teerde in een achterstand van 4 punten bij rust. Een inhaalrace bracht het eerste kort voor tijd bij 13-13 weer naast 

Sporting Trigon, maar in de eindfase werd het toch nog 15-14 voor de thuisploeg. 

 

Ook Excelsior 5 en 7 speelden uit; voor Excelsior 5 tegen Avanti 5 in Pijnacker waren de invalsters Denise en Esther, en 

Lynn en Marit voor ieder een halve wedstrijd geregeld. En Luuk was opgetrommeld als reserve. Marit liep alleen vroeg 

in de middag in haar eigen wedstrijd een knieblessure op, maar gelukkig was Hanna bereid nog even mee te gaan naar 

Pijnacker. Het werd een leuke wedstrijd met een flink aantal gemiste kansen, waarin de jeugddames het prima deden. 

In een spannende eindfase werd met 13-14 de winst gepakt op het jonge Avanti 5.  

 

Excelsior 7 zou in de Hoornbloem tegen DES 7 Marloes en Sven op de bank hebben, maar doordat Anne zich ’s ochtends 

ziek moest afmelden, mocht Marloes gewoon de hele wedstrijd spelen, en ze pakte ook nog een paar doelpuntjes mee. 

DES 7 werd met 7-12 duidelijk verslagen. 

 

In de thuiswedstrijden mocht Excelsior 6 als eerste aan de bak, tegen ODO 5. In een wedstrijd in hoog tempo nam ODO 

een kleine voorsprong, maar in de tweede helft kwam het 6e toch weer op gelijke hoogte. Helaas schoot ODO er toch 

net nog twee ballen in en werd het een 10-12 nederlaag. 

 

Hierna speelde Excelsior 4 tegen het fysiek sterke en felle KCR 4. Na een aardige voorsprong van het 4e kwamen de 

ploegen toch weer op gelijke hoogte; in de loop van de tweede helft werd Lisette tweemaal uitgespeeld en daarmee 

liep het 4e weer twee punten uit. In een hele hectische eindfase werd het verschil één punt, en kreeg KCR zelfs nog 

een strafworp te nemen, maar die werd gemist. Eindstand 12-11. 

 

Excelsior 3 was de laatste ploeg deze zaterdag, met als bezoekers VEO 3, een ploeg die het op het veld een klasse hoger 

goed doet. Het 3e speelde aanvallend niet slecht, maar had teveel kansen nodig om te scoren, waar VEO vrij gemakke-

lijk raak schoot. Dat leidde tot een 10-17 nederlaag. 

 

Aanstaande zaterdag weer thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2, zij krijgen Tweemaal Zes 1 en 2 uit Maartensdijk op 

bezoek. Excelsior 7 speelt daarna, het 6e is vrij en alle andere ploegen spelen uitwedstrijden. Veel succes gewenst. 

 

December nadert; van de feestdagen in deze maand is 5 december de eerste, en deze heugelijke dag valt dit jaar op 

een donderdag. Er zijn op die dag geen trainingen. De training van Excelsior 1 en 2 van de donderdag is verplaatst naar 

woensdag 4 december van 19.00 tot 20.00. De teams die normaal op dit uur trainen, gaan van 18.00 tot 19.00 uur 

trainen, en de trainingen van de teams die normaal dan trainen, vervallen. 

Nog even verder kijkend: zaterdag 21 december spelen alle teams!, daarna zijn 28 december en 4 januari vrije week-

einden.  



Commissies 
 

Juniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Weidevogels A1 – Excelsior  A1 

Door Conno van der Pijl 

Na de eerste verloren zaalwedstrijd tegen Fortuna, en nog 

steeds met enkele geblesseerden worstelt de A1 zich naar 

boven, naar het eerste wedstrijdpunt! Met weer een week 

van gerichte training en met pickup points uit de wedstrijd 

tegen Fortuna ging de winst tegen Weidevogels 

bijna naar Excelsior. Wat een enorme steile leer-

curve, doorzettingsvermogen en motivatie! 

Want Weidevogels is een lastige tegenstander, 

de vorige keer werd A1 er nog hard af gespeeld. 

Vandaag liep ieder vak echter weer beter en werd er nog be-

ter samengewerkt. De wedstrijd ging bijna verloren doordat 

de Weidevogels over een zeer apart wapen beschikten: een 

onbeperkte strippenkaart voor strafworpen en vrije ballen. 

De scheids strooide met strafworpen en vrije ballen voor de 

Weidevogels. De Weidevogels bleven op deze wijze in 

de wedstrijd en kaapten een punt weg van onze A1. 

De eerste helft ging gelijk op, met een licht voordeel 

voor Excelsior. Wouter (1-1), Sander R (2-2), Okker (2-

3) en Anne-Linde (3-4) scoorden de eerste doelpunten 

voor Excelsior A1. Voor de rust scoorden Okker (4-5) 

en Sander R (5-6) nog een doelpunt. 

5-6 was ook de ruststand. In de 

tweede helft liep Excelsior eerst 

prima uit naar een ruime voorsprong 

(6-9) door doelpunten van Wouter (6-

7), Okker (6-8) en Danique (6-9). Daarna trok de Wei-

devogels de onbeperkte strippenkaart voor de vrije-

ballen en strafworpen. Wouter (8-10 en 10-11) pro-

beerde het tij nog te keren met 2 doelpunten, maar 

kon een gelijkspel niet voorkomen. De volgende week 

de wedstrijd tegen Die Haghe A1, een mooi moment 

om de volle winst te pakken.

 

Excelsior A3 – Madjoe A2 

Het was vandaag de eerste wedstrijd in de zaal voor de 

A3. Geen oefenwedstrijd (was afgezegd door de tegen-

stander) dus waren we benieuwd of de goede lijn van de 

veldperiode kon worden doorgetrokken. 

Het spel was nog geen 30 seconden bezig of Marvin wist 

het eerste schot er al gelijk in te gooien (1-0). Kijk, dat is 

lekker beginnen. In de minuten erna liet Madjoe zien dat 

het een tegenstander was die om de bal vocht en dat de-

den ze een stuk feller dan Delftenaren. In de 6e minuut 

trof een afstandsschot ook doel (1-1). Madjoe nam nog 

meer het heft in handen en in de 14e minuut draaide een 

aanvallende speler langs de verdediging en scoorde (1-2). 

Excelsior liet het er duidelijk bij zitten. Geen gevechten, 

elke bal meer dan een meter van je vandaan lieten we 

maar lopen, slordig balverlies. Het pitloze spel resul-

teerde dan ook vlot in de 1-4, en de schade viel nog enigs-

zins mee met een ruststand van 1-6. 

Coach Mario was uiteraard alles behalve tevreden, dus 

was het afwachten of hij het team in de tweede helft weer 

een beetje op de rails kon krijgen. Roos werd vervangen 

door Leonie.Net als in de eerste helft begon Excelsior 

goed aan de wedstrijd. Nu had Leonie binnen de minuut 

de korf gevonden (2-6). Maar in de 8e minuut werden de 

heren netjes uitgespeeld, nadat Tom Jesse poogde over 

te nemen (2-7). Excelsior toonde wel wat meer pit, in ie-

der geval bracht Leonie met meer onderscheppingen 

meer balbezit. Ook de aanval liep nu wat beter. Er waren 

momenten dat er een aantal keer geschoten kon worden 

en de afvang ook voor ons was. Toch viel in de 17e minuut 

de 2-8, maar Jesse wist hier direct op te antwoorden (3-8). 

Het liep nu allemaal wel wat beter, maar de wedstrijd ging 

niet keren. Madjoe had veel beweeglijke spelers, waar-

door weinig kansen gecreëerd konden worden. Een 

3m- schot van Madjoe was nog raak en Marijn kon 7 mi-

nuten voor tijd de eindstand op 4-9 brengen. 

De vorm op het veld was ver te zoeken. Doordat de 2e 

helft wat meer inzet werd getoond, liep het ook wat beter 

en hou je de score op 3-3. Positief punt is dat wij in de 

eerste minuten van de helften konden scoren i.p.v. tegen 

te krijgen. Maar dan moet erna wel meer gevolg aan ge-

geven worden.

Luctor et Emergo! 



Commissies 
 

Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Door Pauline 

Zaterdag 16 november, vol verwachting klopt ons hart. En niet alleen dat Sinterklaas deze dag zou aankomen in Ne-

derland, maar ook omdat er mooie wedstrijden op het programma staan. 

Zo begonnen er maar liefst drie teams tegelijk. De F1, de F2 en de E2. Omdat deze teams mono-korfbal spelen kunnen 

er drie teams naast elkaar in de zaal spelen. 

 

De F1 speelde een hele goede wedstrijd. Er werd heel goed verdedigd. De F1 was duidelijk beter dan Dijkvogels. Met 

goed spel werd er dik gewonnen met 8-1. Ook de strafworpen waren een eitje, daar was de winst 7-2. 

 

De F2 had wat meer moeite met de tegenstander. In de eerste helft ging het gelijk op. In de rust stond het 1-1. Maar 

in de tweede helft was Fortuna toch net iets beter en iets sneller bij de bal. Er werd jammer genoeg verloren met 1-3. 

Met strafworpen werd er gelijk gespeeld met 3-3. 

 

De E2 had ook een spannende wedstrijd, waar over en weer veel kansen waren. Soms was het lastig om om te scha-

kelen als we de bal kwijt waren. Gelukkig hielden we ons hoofd koel en werd er gewonnen met 5-2. Alleen nog even 

oefenen op de strafworpen, want daar werd verloren met 2-3. 

 

In plaats van een E team of D team, stond nu de B1 op het programma. Dat was wel even vreemd. En volgens mij 

hadden jullie daar ook even last van, want het scoren bleef in het begin van de wedstrijd uit. Veel balbezit en uitein-

delijk vonden jullie het mandje toch en toen ging het hard. 17-4, Fantastische uitslag en een prima wedstrijd. Hou dit 

vast! 

 

Hierna trad de D1 aan. Er werd goed verdedigd en vooral de eerste helft zag er goed uit. Mooie doelpunten uit de 

ruimte en leuke aanvallen. De tweede helft hadden jullie het wel gezien en werd het wat slordig en kwamen jullie wat 

minder aan aanvallen toe. Wel goed gewonnen met 8-1. 

 

De E1 had als laatste de thuiswedstrijd. Nu waren jullie goed uitgerust natuurlijk, dus dit moest de wedstrijd worden 

dat er gewonnen zou worden. Het ging erg gelijk op, maar er waren nog veel plaatsfouten. Het stond in de rust nog 

0-0, er kon dus nog van alles gebeuren. In het begin van de tweede helft scoorde Thom een mooie doorloopbal en 

toen was de spanning natuurlijk compleet. Gelukkig bleven jullie goed verdedigen en werd er gewonnen! Gefeliciteerd 

en goed gedaan! 1-0! 

 

De B2 en de C2 hadden de uitwedstrijden. De C2 had zelfs een hele late, pas om 18.30. De C2 heeft jammer genoeg 

verloren. Wellicht lag het aan het tijdstip, want er waren genoeg kansen, meer nog dan de tegenpartij. De kansen 

gingen er alleen niet in. 5-2 werd er verloren. 

 

Ook de B2 kon de punten niet mee naar huis nemen. Er werd met 9-8 verloren. Mooi om te melden dat de dames er 

zes(!) gescoord hebben! Heren, dat moet natuurlijk de volgende keer beter! 

 

De pinguïns hebben heerlijk getraind. Met een klein groepje weliswaar, maar het was erg gezellig. Volgende week zal 

de training een uurtje eerder zijn in verband met de intocht van Sinterklaas in Delft. Dus van 10.00 – 11.00! 



Commissies 
 
Over Sinterklaas gesproken je kunt je nog aanmelden voor het Sinterklaasfeest bij Excelsior. Dit kan op de site. Ook 

kun je vriendjes of vriendinnetjes meenemen. Dus als je je nog niet opgegeven hebt, ga dan snel even naar de site of 

klik hier! 

 

Mededeling 

Op woensdag 4 december zijn de volgende wijzigingen, omdat op 5 december de zalen niet gehuurd kunnen worden, 

maar de 1e selectie wel graag wil trainen (en omdat B2/C2/D1 al wel trainen op maandag en C1/A2/C3 niet trainen op 

donderdag, is dit besloten): 

 B2 - C2 - D1 trainen NIET! 

 C1 - A2 - C3 trainen van 18:00 – 19:00 

 Op 5 december is er helemaal geen training. 

Heel veel plezier tijdens de trainingen en tot volgende week. 

 

 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/131-sinterklaasfeest-bij-excelsior


Commissies 
 

Evenementencommissie 

Sinterklaasfeest 

 

 

 

Vlak voor zijn vertrek naar Nederland stuurde Sinterklaas onderstaande brief naar de Evenementencommissie van 

Excelsior. Hiermee nodigt hij alle pupillen, pinguïns en kinderen van leden uit voor het Sinterklaasfeest op 29 november 

in de Excelsior kantine. Dit mag je niet missen, zorg dat je er bij bent en geef je op via www.ckv-excelsior.nl/sint. 

 

 

 

  

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


Commissies 
 

Halloweenparty 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/118-after-halloween-party-bij-excelsior


Wedstrijden 
 

Uitslagen 

16 november 2013 

klasse nr wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

R2G 13982 Excelsior 3 - VEO 3 10 17  

R3N 13953 Excelsior 4 - KCR 4 12 11  

R5E 4904 Excelsior 6 - ODO 5 10 12  

A3C 6836 Excelsior A2 - Dijkvogels A1 13 7  

A5B 7362 Excelsior A3 - Madjoe A2 4 9  

B1F 19724 Excelsior B1 - Nieuwerkerk B2 17 4  

D2F 8348 Excelsior D1 - Madjoe D1 8 1  

E8-3H 9968 Excelsior E1 - Phoenix E2 0 1  

E4-2E 11276 Excelsior E2 - TOP/Justlease.nl E7 5 2 2   3 

F2F 10551 Excelsior F1 - Dijkvogels F1 8 1 7   2 

F3F 10945 Excelsior F2 - Fortuna/MHIR F5 1 3 3   3 

klasse nr wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

OKB 11325 Sporting Trigon 1 - Excelsior 1 15 14  

ROKA 13883 Sporting Trigon 2 - Excelsior 2 12 15  

R4M 14100 Avanti 5 - Excelsior 5 13 14  

R6E 5127 DES 7 - Excelsior 7 7 12  

A1F 18262 Weidevogels A1 - Excelsior A1 11 11  

B3B 5356 Dijkvogels B2 - Excelsior B2 9 8  

C3E 6171 KZ Dana拉n C2 - Excelsior C2 5 2  

 



Wedstrijden 
 

Programma 

VOOR DE UITWEDSTRIJDEN: VERTREK VANAF SPORTHAL DE BUITENHOF 

23 november 2013 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 12394 Excelsior 1 - Tweemaal Zes 1 15.30 16:55 Leon R. Nouwt B TM F Erik de Koning 

ROKA 16041 Excelsior 2 - Tweemaal Zes 2 14.30 15:25 Mirjam J. Korteland  

R6E 5190 Excelsior 7 - ODO 7 17.30 18:20 Bob Robertjan Heemskerk  

A1F 18937 Excelsior A1 - Die Haghe A1 14:25 14:10 Florian, Kelly J. Deurloo  

A5C 7385 Excelsior A4 - KZ Danaïden A4 12:15 13:00 Leanne, Wouter Elke Reurings  

B3B 5365 Excelsior B2 - Valto B2 11:15 12:00 Jill, Emiel Nikki Koster  

C3E 6172 Excelsior C2 - Weidevogels C2 10:15 11:00 Ryan, Wouter Elke Reurings  

C5G 7475 Excelsior C3 - Velocitas C3 9:30 10:00 Erik, Nathan, Wesley Jesse Ekelmans  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 14275 Sporting Trigon 4 - Excelsior 3 19.30 21:00 Willeke Drie Oktoberhal, Leiden Wouter, Roy, Ben 

R3N 14323 Nieuwerkerk 4 - Excelsior 4 14.00 15:30  De Kleine Vink Hal, Nieuwerkerk ad IJssel Nelis, Erik, Simon Bo. 

R4M 14217 Achilles 3 - Excelsior 5 17.15 18:30  Ockenburgh, Den Haag Mark, Jesper P., Johan 

A3C 6861 Avanti A3 - Excelsior A2 aw 11:15  12:00 Robert Jan, Simon Emerald, Delfgauw  

A5B 7408 Weidevogels A3 - Excelsior A3 14:05 15:20 Mario Rijneveen, Bleiswijk  

B1F 19846 Futura B1 - Excelsior B1 16:15 17:25 Ben Zuidhaghe, Den Haag de Boo, Vreede,Heemskerk 

C1F 21041 Weidevogels C1 - Excelsior C1 12:00 13:15 Laura Rijneveen, Bleiswijk Pel, van Leipsig, Kuijper 

D2F 8754 Achilles D2 - Excelsior D1 14:00 15:05 regelen Lisanne & Bert Jan Ockenburgh, Den Haag Mangert, van Batenburg, Jorritsma  

F2F 10568 ONDO F3 - Excelsior F1 8:15 9:00 Okker, Jikke, Dik? De Hoekstee, Hoek van Holland Zondervan, van der Reijken  

F3F 10965 Weidevogels F1 - Excelsior F2 11:15 12:15 Sharmaine, Dominque Rijneveen, Bleiswijk Plomp, de Block 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie zaal 

BHKD 19841 Weidevogels B1 - Vitesse (Ba) B1 14:20 KNKV Jos van Velzen Rijneveen, Bleiswijk veld 1 

                

         

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 t/m 19:00;  

10.00 13.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden  

13.00 16.00 Reinier v.d. Hoek    

16.00 18.00 Anne Advocaat  F1 MAP MEENEMEN TIJDENS TRAINING!!  

18.00 19.30 Lars Nieuwerf  D1 spelen in oranje shirts !  

 

 



Wedstrijden 
 

Opstellingen en reserves 

23 november 2013 

team opstellingen reserves 

1 Bo, Elke (?), Kelly, Lisanne 

Dannie, Emiel, Reinier, Ryan 

Excelsior 2 

2 Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

Bertjan, Jesse, Simon Be., Vito, Wesley T. 

 

3 Christiane, Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter 

 

 

4 Eline, Lisette E., Nicole, Pauline 

Erik de K., Henk, Johan v.d. B., Mario, Nelis, Simon Bo.  

Marieke (A2) 

5 Astrid, Marlise, Desiree, Thanim 

Jesper P., Johan V. (dun), Mark, Rob 

? 

Jesper W. 

6 VRIJ  

7 Anne, Edith, Roxanne, Tessa ? 

Erik Kr., Lars, Nathan, Wesley  

Marloes (A4) 

Joris (A2) 

A1 Charlotte, Danique, Nynke (A2), Annelinde (A2) 

Okker, Sander de H., Sander R., Wouter  

Dominique, Jikke 

Florian, Mart (allen B1) 

A2 Lynn, Marit, Marieke, Hanna (A4) 

Joris, Sander v.V., Thijs, Sven  

Jazz, Anouk (B1) 

Maarten (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jelle, Jesse, Marijn, Marvin 

 

Dingeman (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T., Matthijs 

Roos (A3) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Lisa J, Gina (B2) 

Tjarko, Daan (B2) 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Floris (B1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Robin, Joanne, Veerle, Pom, Sanne 

Reinier, Wesley, Rick 

 

C3 Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, Elise, Nadine, Özlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua 

 

E1 VRIJ  

E2 VRIJ  

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 Maud, Annelin 

Tygo, Martin, Thijs  

 

  



Wedstrijden 
 

Activiteiten zaalcommissaris 

Excelsior is verplicht in De Buitenhof voor een zaalcommissaris te zorgen. De eerste zaalcommissaris, meestal de dag-

dienst B t/m F, opent de sporthal. Dit kan vanaf een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd met de sleutel. Dit 

zijn codesleutels en zijn geprogrammeerd wanneer CKV Excelsior heeft ingehuurd. De daarop volgende zaalcommissa-

rissen zijn steeds verantwoordelijk voor de tussentijdse overdracht aan zijn/haar opvolger. Uiterlijk een half uur na de 

eindtijd van de laatste wedstrijd dient de sporthal weer te worden afgesloten De aanwijzingen van de zaalcommissaris 

moeten door iedereen worden opgevolgd (vergelijkbaar met de scheidsrechter in het veld). 

 

Taken: 

1. Ontvangen van binnenkomende externe scheids-

rechters: je bent het visitekaartje van Excelsior. 

2. Zorgen dat alle wedstrijden worden gespeeld! 

Als een kwartier voor de geplande aanvangstijd nog 

geen aangewezen scheidsrechter aanwezig is, een ver-

vangende scheidsrechter vragen - zo mogelijk een an-

dere aanwezige scheidsrechter, of in overleg met 

beide partijen, een derde persoon - indien noodzake-

lijk zelf de wedstrijd leiden. 

3. Zorgen dat het programma niet uitloopt! 

De wedstrijden en de rusttijden dus steeds op tijd la-

ten beginnen en eindigen. Eventueel de duur van de 

wedstrijd inkorten: dit moet vóór de wedstrijd aan de 

scheidsrechter worden gemeld (de eerste helft altijd 

normaal spelen, de tweede helft inkorten). 

4. De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en 

zorgen dat geen schade of verontreiniging wordt toe-

gebracht aan gebouw, materialen en installaties. Wijs 

iedereen erop dat lege flesjes en ander afval in de prul-

lenbakken gedumpt moeten worden. 

5. Na afloop van de laatste wedstrijd regelen dat het 

laatst spelende team de palen en overige materialen 

opruimt, en zorgen dat de kast van Excelsior op slot 

gaat en de bergingen worden afgesloten. 

 

Een kwartier na het einde inhuurtijd gaat het licht in de hal uit, en een half uur na het einde van de inhuurtijd moe-

ten de kleedkamers verlaten zijn en de hal afgesloten met de codesleutel. Zo niet, dan zal de gemeente de extra tijd 

in rekening brengen. 

 

De zaalcommissaris dient op de hoogte te zijn van: waar? 

a. het wedstrijdprogramma en de namen van de aangewezen scheidsrechters in de Korfpraat 

b. de plaats van de verbandtrommel bergkast Excelsior 

c. de eisen die voor toegestaan schoeisel op de speelvloer gelden geen straatschoenen!!! 

d. het gebruik van het scorebord/systeem van automatische tijdsignalering beheerdersruimte 

e. de instructies voor zaalcommissarissen deze Korfpraat  

 

Speeltijden  Wisselen 

senioren/junioren: 2 x 30 minuten met 5 minuten rust na 2 doelpunten 

aspiranten B en C: 2 x 25 minuten met 5 minuten rust  na 2 doelpunten 

pupillen D: 2 x 25 minuten met 5 minuten rust na 12,5 minuut* 

pupillen E1: 2 x 20 minuten met 5 minuten rust na 10 minuten* 

pupillen E2: 4 x 10 minuten met 5 minuten rust** geen 

pupillen F: 4 x 10 minuten met 5 minuten rust** geen 

*in de eerste helft wordt na 12,5 c.q. 10 minuten van vak gewisseld; in de rust wordt van speelrichting gewisseld. De spelers blijven 

dan in hetzelfde vak, maar wisselen van functie. Na 12,5 c.q. 10 minuten in de tweede helft wordt weer van vak gewisseld. Voor 

rust neemt de thuisclub 2x de uitworp, na rust 2x de bezoekende club. Vakwisseling is ook functiewisseling. 

**bij de F-pupillen en E2 worden na de wedstrijd strafworpen genomen (12 per team).



Kalenders en roosters 
 

Activiteitenkalender 

datum activiteit  datum activiteit 

22 november Klaverjassen   18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns 

23 november 16.55 wedstrijd 1e. Team van de Week: E1/E2   31 januari Pokeravond 

23 november Junioren/seniorenfeest   februari Het grote Excelsior-Diner 

29 november Sinterklaasfeest    1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1 

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek   14 februari Valentijnborrel 

6 december Darttoernooi    1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 

7 december 16.55 wedstrijd 1e. Team van de Week: C2   7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

7 december Kantine bezet: Gijs Schotel   14 maart Aspirantenavond 

10-15 december Actie Jantje Beton  12 april Junioren/seniorenfeest 

13 december Klaverjassen   21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten   17 mei 25+ feest 

21 december 16.45 wedstrijd 1e. Team van de Week: C3   29 mei Dubbelschiettoernooi 

31 december Oliebollen bakken en verkopen   14 juni Kampioenendag 

10 januari Bezet bestuur   20 juni Voetbaltoernooi 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen   21 juni Schoolkorfbal 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest   28 juni Jeugdtoernooi 

4 januari Nieuwjaarsreceptie: 16.00-19.00     

        

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


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 an-

derzijds overmacht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

 

Bestuur 

Bestuur Naam E-maildres 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter Leen van den Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl 

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Penningmeester Hillie Beentjes penningmeester@ckv-excelsior.nl 

Bestuursleden     

Algemene Zaken Simone Ruitenbeek slruitenbeek@gmail.com 

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

Technische Zaken Jeugd: aspiranten, pupillen, pinguïns Erik de Koning jeugdzaken@ckv-excelsior.nl 

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/
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