
De Korfpraat nr. 15 23 november 2013 

Als ik denk aan ‘tante’ Janny… 
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Nieuws en mededelingen 
 

 

Woord van de redactie 

Door Juan 

Langs verschillende wegen heeft ons het droevige bericht van het overlijden van tante Janny bereikt. Niet iedereen zal 

weten wie tante Janny was en wat zij voor Excelsior heeft betekend, en daar moet ik mezelf helaas toe rekenen. De 

door het bestuur opgestelde necrologie geeft inkijk in hetgeen tante Janny voor Excelsior heeft betekend en ik nodig 

jullie uit om dit nu samen met mij te lezen, te koesteren en de gedachtenis voort te zetten. Ik heb de afgelopen dagen 

met enkele Excelsiorianen over tante Janny gesproken, en als ik het goed heb begrepen is de familietitel “tante” ei-

genlijk niet helemaal accuraat. Steeds hoorde ik weer: Janny, een moeder van Excelsior. Het overlijden van een tante 

is een groot verlies, het overlijden van een moeder is… <niet in woorden te beschrijven>. 

Speciale aandacht wil ik jullie vragen voor de woorden van Johan van den Bosch. Johan liet mij in een e-mail weten dat 

hij met zijn woorden eigenlijk niet zo prominent op de voorpagina hoefde (“…net alsof ik tante Janny beter kende dan 

anderen, en dat is zeker niet het geval…”). Zijn ‘bezwaar’ heb ik gepareerd, met als argument: "...de woorden die je 

hebt gekozen zijn eenvoudig, geen moeilijk gedoe, maar geven heel duidelijk de emoties weer. Door jouw woorden 

betreur ik het echt dat ik niet het voorrecht heb mogen hebben tante Janny gekend te hebben...", gevolgd door "...jouw 

stukje verdient wel degelijk een prominente plaats. Het verhaalt over tante Janny. En misschien biedt het aan mensen 

troost...". Ik hoop dat ik het goed heb ingezien en de woorden van Johan hun doel bereiken. 

 

Hoewel deze Korfpraat is opgedragen aan tante Janny en volledig in het teken staat van haar heengaan, is er natuurlijk 

nog meer te vermelden. Zoals: 

▪ De Lief&Leedcommissie heeft een coördinator gevonden. 

▪ Klaverjasnieuws 

▪ F2, even opletten: wedstrijdtijd komende zaterdag is gewijzigd. 

▪ En… een nieuwe “Even korfpraten met…” Niemand minder dan Jan Heemskerk geeft deze week een kijkje achter 

zijn persoon én de club. Ik heb ervan genoten. 

 

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! 

 

Datum Wedstrijd Team van de Week 

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 

 



Nieuws en mededelingen 
 

 

Lief & Leedcommissie 

Door Denise 

Graag stel ik jullie voor aan onze nieuwe coördinator voor de Lief & Leedcommissie: Helene Posthumus. Helene is de 

vrouw van Leon, onze trainer van het 1e team. Ook is zij de moeder van Beau (D1) en Xavier (nog iets te jong om te 

korfballen). 

 

Ik ben erg blij dat Helene deze taak op zich heeft willen nemen. Helene en ik horen en zien een hoop, maar er gaan 

vast ook dingen aan ons voorbij. Mochten jullie vinden dat iemand wat extra aandacht verdient neem dan even contact 

met ons op: secretaresse@ckv-excelsior.nl 

 

Klaverjassen 

Door Stephan van der Gaag 

Beste klaverjassers,            

Hieronder de stand na 5 kaartavonden vanaf september 2013. De eerstvolgende kaartavond zou 13 december zijn, 

maar omdat er veel klaverjasleden die avond niet kunnen, was 22 november al weer de laatste kaartavond van 2013. 

De eerstkomende kaartavond in 2014 is vooralsnog niet bekend. Hou dus de Korfpraat goed in de gaten. Het is wat 

vroeg, maar toch alvast hele fijne dagen toegewenst en tot in 2014. 

 

 stand lid nr.  naam aantal keren geweest 

  

gemiddelde score van 

zes beste kaartavonden 

verschil met bo-

venste plaats 

totaal na zes 

beste speelrondes 

1 14 Riet van Tol 5 4.736 0 23.678 

2 13 Wim v/d Linden 5 4.640 480 23.198 

3 12 Sjaak v/d Linden 5 4.609 631 23.047 

4 3 Henk de Jong 5 4.603 661 23.017 

5 11 Gerrie 5 4.576 799 22.879 

6 9 Leen de Jongste 5 4.107 3.141 20.537 

7 5 Ank Schram 4 4.939 3.923 19.755 

8 18 Willem v/d Gaag 4 4.859 4.242 19.436 

9 6 Hans Schram 4 4.852 4.270 19.408 

10 10 Trees Zonderland 4 4.578 5.365 18.313 

11 20 Plonie Wagenmakers 4 4.527 5.570 18.108 

12 8 Lykele 4 4.415 6.018 17.660 

13 1 Jacob v/d Spek 4 4.203 6.868 16.810 

14 23 Monique Beijers 3 4.929 8.890 14.788 

15 16 Joke Schram-Rodenburg 3 4.473 10.258 13.420 

16 22 Erik de Koning 3 4.169 11.172 12.506 

17 17 Stefan v/d Gaag 2 4.415 14.849 8.829 

18 2 Jan Koedood 2 4.091 15.497 8.181 

19 7 Bas v/d Bruggen 1 4.827 18.851 4.827 

20 4 Wil  1 4.699 18.979 4.699 

21 19 Jaap Schreuder 1 4.663 19.015 4.663 

22 21 Riet de Koning 1 4.583 19.095 4.583 

23 24 Sale Westra 1 4.293 19.385 4.293 
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Even korfpraten met…  
 

 

Even korfpraten met… Jan Heemskerk 

Door Simon 

Een nieuwe Korfpraat, een nieuwe “Even korfpraten met…”! Deze week had ik het geluk om op bezoek te mogen bij 

één van de oudgedienden van de club. Voor de leden die nog niet zo heel lang lid zijn van Excelsior (zoals ikzelf), een 

volledig onbekende. Maar, man man man, wat een geweldig interessante man heb ik mogen ontmoeten. Tijd dus om 

even te korfpraten met: Jan Heemskerk! 

 

Meneer Heemskerk, u bent al meer dan 60 jaar lid van de club, kunt u iets vertellen over 

wat u allemaal voor de club heeft gedaan? 

Evenals vele anderen heb ik van alles in de club mogen doen. Ik heb natuurlijk gespeeld, 

en gecoacht. Daarnaast heb ik jaren in de TC gezeten, en ben ik secretaris en voorzitter 

van Excelsior geweest. Ook was ik redacteur van het clubblad, dat was vroeger sowieso 

anders, toen was de Korfpraat veel meer een blad met verhalen. Dat is steeds meer een 

mededelingenblad geworden, omdat het een gemakkelijke weg is te communiceren. Wij 

kregen de opstellingen via een briefje, de zogenaamde aanschrijving, die door eigen leden 

werd bezorgd. De Korfpraat kwam dan eens in de maand met allerlei meningen en be-

schouwingen. 

 

 

De club is door de jaren heen natuurlijk enorm veranderd, hoe kijkt u hier tegenaan? 

Nou ja, het is een vraag van jou, dus ik zal er ook ant-

woord op geven. Maar om het 

nu alleen over vroeger te heb-

ben, is altijd een beetje jam-

mer. Mensen zeggen weleens: 

“vroeger was alles beter”, maar 

vroeger was het anders. Heel 

veel dingen zijn nu een stuk 

verder ontwikkeld.  

Vroeger was een vereniging gewoon een soort ‘thuis’. 

Je had je familie, dan had je school, 

de straat en je had de vereniging. 

Tegenwoordig is dat heel anders. 

Mensen gaan makkelijker naar een 

andere club, in mijn tijd was daar 

gewoon geen denken aan. Dat 

deed je gewoon niet. 

 

En het korfbal zelf? Er zijn natuurlijk heel veel regels veranderd. Wat vindt u daarvan? 

Goed, eigenlijk allemaal goed. Vroeger had je het middenvak, daar was ik niet gek op. Dan ging je vanaf de aanval naar 

het middenvak en dan naar de verdediging. En ik hield meer van aanvallen, dus ik vond dat middenvak maar ophouden. 

Het spel is ook door de schotklok veel sneller geworden, ik vind dat heel positief. 

 

Dus korfbal is aantrekkelijker geworden? 

Aantrekkelijker, maar vooral anders. Het korfbal is spectaculairder geworden, doordat het veel sneller en krachtiger 

gaat. Hoewel ik een hekel heb aan dat oplossen, hoor. Dat er iemand om de aangeef heen draait. Kijk, dat kan heel 

nuttig zijn, en dan moet je het zo nu en dan gebruiken, maar om dat de hele wedstrijd te doen, dat ziet er natuurlijk 

niet uit! Vroeger was het spel vaak wel vloeiender en daarom fraai om te zien. Had je heel mooie combinaties. Tegen-

woordig is het spectaculairder, ziet er toch wel veel gaver uit. 

 

Meneer Heemskerk anno 2013 

Mensen zeggen weleens: 

“vroeger was alles 

beter”, maar vroeger 

was het anders. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schotklok


Even korfpraten met…  
 

 

En als u dan kijkt naar spelers, wat vindt u vooral belangrijk voor spelers? 

Naast talent, enthousiasme. Maar dat geldt voor alles. Als je enthousiast bent, dan ben je 

positief, dan vind je dingen leuk, dan ga je dingen voor een club doen en zaken oppakken. In 

je werk is dat net zo; als je enthousiast bent, ga je ook beter werken, dan zie je oplossingen. 

En in het korfbal word je dan natuurlijk beter, omdat je vooruit wil. Een club draait op en-

thousiasme, de enthousiastelingen nemen het voortouw en pakken dingen op. Daar kan de 

rest in mee. Daarnaast is er nog iets heel belangrijk, en dat is integriteit. Bijvoorbeeld, als je 

naar een andere club wilt omdat die hoger speelt, ga dan ook gewoon, en zeg dat ook gewoon. 

Zoek dan niet iets op, ga dan niet op een club lopen zeuren dat het slecht geregeld is, maar 

wees gewoon eerlijk. 

 

Is er verder nog iets dat u kwijt wilt of veranderd wilt zien? 

Nee, niet echt. Ik hoop alleen dat talenten trouw blijven aan de club. Het gaat nu iets minder goed, sportief gezien, 

maar dat is vaker geweest. Dat komt wel weer. 

Verder, persoonlijke en bestuurlijke integriteit én enthousiasme, onthoud dat maar. Dat is het belangrijkste voor een 

club. Daar draait het om, en laat dat de boodschap van het verhaal zijn. 

 

 

Jan anno 1950 



Commissies 
 

 

Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Afgelopen zaterdag lukte het Excelsior 1 en 2 in de thuiswedstrijden tegen Tweemaal Zes uit Maartensdijk helaas niet 

om de punten te pakken. Voor Excelsior 2 moest in het begin van de middag nog geïmproviseerd worden, want Simon 

werd ziek, en met Wesley eigenlijk niet fit werd Ben opgetrommeld om te starten. In de eerste helft ging het min of 

meer gelijk op; Excelsior 2 stond op een kleine achterstand. Maar in de tweede helft schoot Tweemaal Zes 2 gemak-

kelijk raak ,en liep uit naar een uiteindelijke overwinning met 13-16.  

Excelsior 1 had grote moeite met de schotvaardigheid van Tweemaal Zes 1, al in de eerste helft kwamen de bezoekers 

op een voorsprong van 4 punten, en die werd in de tweede helft alleen maar uitgebouwd. Excelsior 1 leed daarmee 

een 20-35 nederlaag.  

Excelsior 7 speelde deze zaterdag als laatste in de Buitenhof, en met veel invallers werd het tegen ODO 7 een leuke, in 

hoog tempo gespeelde, wedstrijd. De invallers waren Marloes, en voor een halve wedstrijd Sven, Joris, Rachelle, Lisa, 

Mario en Erik. Er werden ook veel doelpunten gescoord, zodat er een 16-12 overwinning voor het 7e op het scorebord 

kwam. 

Al in de middag bezocht Excelsior 4 Nieuwerkerk 4, met ook hier - door zieke/heel en half geblesseerde heren - een 

invaller, Johan, en Marieke als reserve op de bank. In een gelijk opgaande wedstrijd wist het 4e in de eindfase een 

voorsprong van twee punten te pakken en die tot het eind toe vast te houden: winst met 13-15. 

Gelukkig was Excelsior 6 vrij, waardoor Excelsior 5 in hun uitwedstrijd tegen Achilles 3 in Den Haag een beroep kon 

doen op een aantal van deze spelers. Desiree, Thanim, Jesper, Jeroen en Renate bedankt. Ook dit werd een doelpunt-

rijke wedstrijd die helaas door de thuisploeg met 18-15 werd gewonnen. 

Excelsior 3 trof laat op de avond in Leiden Sporting Trigon 4, een geroutineerde ploeg die steunend op een sterke 

rebound heel zuiver kon schieten, waardoor het 3e met een ruime nederlaag, 21-9, genoegen moest nemen. 

 

Aanstaande zaterdag gaan Excelsior 1 en 2 op reis voor hun eerste verre uitwedstrijd: zij gaan naar het Friese Drachten 

voor de wedstrijden tegen Drachten/van der Wiel 1 en 2. Hopelijk kunnen daar door het 1e de eerste punten worden 

gehaald. 

 

Mededeling trainingstijden 

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 19-20 uur. De teams die normaal op dit uur trainen, gaan van 18-19 uur trainen, en de trainin-

gen 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 

Excelsior A1 – Die Haghe A1 

Door Conno van der Pijl 

Deze week werd bekend dat Britte voor langere tijd nog 

aan de kant staat vanwege haar blessure. Voordat het 

wedstrijdverslag start, willen we haar van harte beter-

schap wensen!! Emily ging vandaag wel van start, welkom 

terug! 

Excelsior A1 begon zaterdagmiddag 

met het voornemen om de volle 

winst te pakken. Zoals je al kon le-

zen in het vorige wedstrijdverslag: 

vandaag zou een mooi moment zijn 

om de volle winst te pakken tegen 

Die Haghe! En dat is gelukt. 

De A1 ging snel uit de startblokken 

en kwam binnen 10 minuten op 

een 4-0 voorsprong door doelpun-

ten van Sander R (1-0), Sander de H 

(2-0) en Wouter (3-0, 4-0). Daarna 

kon Die Haghe een plaagstootje uitdelen (4-1), maar Da-

nique wist binnen een minuut de voorsprong weer op 4 

doelpunten terug te brengen (5-1). Halverwege de eerste 

helft scoort alleen Die Haghe (5-2). Daarna scoren Char-

lotte (6-2) en Sander de H (7-2). Net voor rust wordt het 

nog 7-3. 

Na de rust gaat het 15 minuten gelijk op, om de beurt sco-

ren Excelsior en Die Haghe. Wouter (8-3), Sander de H (9-

4), Wouter (10-5) en Danique (11-6) 

scoren voor de A1. Afgelopen wedstrij-

den ging het minder goed na de 15e mi-

nuut in de tweede helft. Maar nu niet. 

Nu blijft de A1 scoren. Met mooie doel-

punten persen Wouter (12-7), Charlotte 

(13-7) en Sander R (14-7) iedere laatste 

druppel hoop uit de gelederen van Die 

Haghe. Een doelpunt in de laatste minu-

ten was voor Die Haghe (14-8) dan ook 

een schrale troost. 

Tijdens de wedstrijd werden Emily en 

Anne-Linde gewisseld voor Nynke en Dominique, beiden 

vielen prima in en deelden daarmee in de feestvreugde 

van zaterdagmiddag. 

 

Excelsior A3 – Weidevogels A3 

Door Linda van der Burgh 

Het was de 2e wedstrijd van het seizoen. We begonnen 

zoals gewoonlijk met (1-0) achterstand op Weidevogels. 

Snel daarna scoorden ze weer (2-0). En ook daarna 

maakte Weidevogels de (3-0). En toen kwam er een mooi 

schot van Roos en het werd (3-1). Ook snel daarna 

scoorde Marvin met een mooi schot van de zijlijn (3-2). 

Marvin wist het weer gelijk te maken (3-3). De bal werd 

bij Weidevogels in de handen gegooid en ze wisten te sco-

ren (4-3). 

Na de rust begonnen we weer goed. Josanne werd gewis-

seld voor Linda. Dingeman (A4) werd gewisseld voor Koen 

(A4). 

Roos wist te scoren met een mooi afstandsschot (4-4). 

Maar ook Weidevogels wist weer te scoren (5-4). Maar 

Marvin hield hoop en wist het gelijk te maken (5-5). Maar 

ook Weidevogels wisten weer te scoren (6-5). Maar Koen 

(A4) wist een mooi schot van de zijlijn in te schieten en 

maakte het gelijk (6-6). We hebben het heel lang dicht ge-

houden, maar uiteindelijk kwam er een doorloop van 

Weidevogels (7-6). Het balverlies was echt slecht, bijna 

niks kwam in de handen. En Weidevogels wist te scoren 

(8-6) en snel daarna maakte ze een doorloop (9-6). En 

weer een doorloop van Weidevogels (10-6). Uiteindelijk 

lieten Jesse en Marvin hun jongen gewoon schieten (11-

6). Kans na kans gingen erin bij Weidevogels (12-6).  

 

Dit was onze wedstrijd. Wij willen Dingeman en Koen be-

danken voor het invallen. 



Commissies 
 

 

Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Afgelopen zaterdag speelden er drie aspirantenteams thuis. De C3, C2 en de B2. Als eerste startte de C3 tegen Velocitas 

C3. Velocitas wist al snel de 0-2 te scoren. De C3 gaf niet op en had kans om te scoren. Helaas was de uitslag 2-7. 

Daarna speelde de C2 tegen Weidevogels C2. De bezoekers waren iets feller dan de C2. Er werd verloren met 1-6. Na 

de C2 speelde de B2. De B2 was ook vandaag weer oppermachtig. Er werden leuke combinaties gemaakt en de bal 

ging snel rond. Het werd uiteindelijk 13-2. 

De C1 speelde tegen Weidevogels C1. Een team dat waarschijnlijk voor het kampioenschap zal gaan. Bij rust was het 

2-0 voor Weidevogels. Na rust scoorden jullie gelijk de 2-1. De C1 speelde goed. Aan het einde scoorde Weidevogels 

nog een aantal doelpunten waardoor de uitslag toch 10-1 werd, maar jullie zijn zeker niet weggespeeld. De coaches 

waren tevreden over het vertoonde spel. 

De B1 ging op weg naar Den Haag om te spelen tegen Futura B1. Vandaag was het scoren een groot probleem. De 

kansen waren er wel,  maar de afronding was minder goed. Hierdoor werd het 6-6. 

Alle pupillenteams speelden uit. De F1 speelde al om 9:00 uit. Het tijdstip deed er niet toe. Er werd overtuigend ge-

wonnen met 2-5 van ONDO F3. De F2 speelde tegen Weidevogels F1 met Zoë uit de pinguïins die haar eerste compe-

titiewedstrijd speelde. Zoë wist zelfs te scoren! Carolien, de moeder van Maud, wilde coachen (bedankt hiervoor!). 

Het was een goede wedstrijd waarin de F2 won met 0-6! De D1 ging op weg naar Achilles D2 met Lucien als coach (ook 

bedankt hiervoor!). Vorige week waren jullie al oppermachtig tegen Madjoe. Vandaag werd Achilles D2 verpletterd 

met maar liefst 0-20! 

 

Je kunt je nog aanmelden voor het Sinterklaasfeest bij Excelsior. Dit kan op de site. Ook kun je vriendjes of vriendinne-

tjes meenemen. Dus als je je nog niet opgegeven hebt, ga dan snel even naar de site! Sinterklaas zal aanstaande vrijdag 

langskomen bij Excelsior! 

 

Mededeling trainingstijden 

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 in de Buitenhof 

 Op 5 december is er helemaal geen training. 

 

Wijziging in aanvangstijd wedstrijd F2 van zaterdag 30 november 

Valto heeft gevraagd of de wedstrijd van Valto F2-Excelsior F2 op 30 november vervroegd kan worden naar 10.00, 

omdat Valto om 11.15 drie F-wedstrijden had en al vijf kinderen hadden afgebeld. Uiteraard wilden wij hieraan mee-

werken. Dus de wedstrijd wordt: 

wedstrijd vertrek aanv accommodatie autorijders 

Valto F2 - Excelsior F2 9:15 10.00 Vreeloo-hal, de Lier Dijkshoorn, van der Gaag 



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


Wedstrijden 
 

 

Uitslagen 

23 november 2013 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 12394 Excelsior 1 - Tweemaal Zes 1 20 35   

ROKA 16041 Excelsior 2 - Tweemaal Zes 2 13 16   

R6E 5190 Excelsior 7 - ODO 7 16 12   

A1F 18937 Excelsior A1 - Die Haghe A1 14 8   

A5C 7385 Excelsior A4 - KZ Danaïden A4 7 7   

B3B 5365 Excelsior B2 - Valto B2 13 2   

C3E 6172 Excelsior C2 - Weidevogels C2 1 6   

C5G 7475 Excelsior C3 - Velocitas C3 2 7   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 14275 Sporting Trigon 4 - Excelsior 3 21 9   

R3N 14323 Nieuwerkerk 4 - Excelsior 4 13 15   

R4M 14217 Achilles 3 - Excelsior 5 18 15   

A3C 6861 Avanti A3 - Excelsior A2 8 9   

A5B 7408 Weidevogels A3 - Excelsior A3 12 6   

B1F 19846 Futura B1 - Excelsior B1 6 6   

C1F 21041 Weidevogels C1 - Excelsior C1 10 1   

D2F 8754 Achilles D2 - Excelsior D1 0 20   

F2F 10568 ONDO F3 - Excelsior F1 2 5 4   3 

F3F 10965 Weidevogels F1 - Excelsior F2 0 6 4   6 

 



Wedstrijden 

 

Programma 

30 november 2013 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2G 14471 Excelsior 3 - IJsselvogels 3 17.45 18:40 Willeke L. Wesseling Vito 

R3N 14442 Excelsior 4 - Valto 3 16.45 17:30   O. Hoogerdijk   

R4M 16218 Excelsior 5 - Rapid 4 15.30 16:20   ??? (nog) niet aangewezen  

R5E 4902 Excelsior 6 - Tempo 7 19.00 19:50   Willeke Alberts  

A3C 6880 Excelsior A2 - Fortuna/MHIR A3 14:25 15:10 Robert Jan, Simon Jesper van de Putte  

A5B 7375 Excelsior A3 - VEO A4 13:15 14:00 Mario Dieter Bos  

B1F 20341 Excelsior B1 - Korbis B1 12:00 13:00 Ben, Dannie J. Besemer  

C1F 21412 Excelsior C1 - Trekvogels C1 11:00 12:00 Vito, Laura scheidsrechter Fortuna  

E8-3H 9639 Excelsior E1 - ONDO E4 10:15 11:00 Job Marloes van Egdom  

E4-2E 11386 Excelsior E2 - GKV (H) E2 9:30 10:00 Danique, Marieke Stella van Bergen  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKB 11596 Drachten/Van der Wie 1 - Excelsior 1 14.30 19:30 Leon Lasconhal Drachten, Sportlaan  regelt Mariska 

ROKA 14489 Drachten/Van der Wie 2 - Excelsior 2 14.30 18:00 Mirjam Lasconhal Drachten, Sportlaan  regelt Daan 

R6E 4318 De Meervogels 9 - Excelsior 7 14.30 15:45 Bob De Veur, Zoetermeer Wesley, Edith, Job 

A1F 18452 Valto A1 - Excelsior A1 aw 13:50  14:40 Florian, Kelly Vreeloo-hal, de Lier van Batenburg, Halbe, Heijink 

A5C 7386 Tempo A4 - Excelsior A4 14:45 16:15 Leanne, Wouter Limeshallen, Alphen ad Rijn v Bergen, Schrier, v Egdom 

B3B 5430 ONDO B3 - Excelsior B2 14:45 15:55 regelen Emiel en Jill De Hoekstee, Hoek van Holland Arkesteijn, Juyn, Westerman 

C5G 7610 Weidevogels C3 - Excelsior C3 13:00 14:10 regelen de coaches onderling Rijneveen, Bleiswijk Schut, Dang, van Gorp, Sen 

D2F 8854 HKV/Ons Eibernest D2 - Excelsior D1 12:45 13:50 regelen Lisanne & Bert Jan HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag Posthumus, Herman, Jorritsma 

F2F 10495 Valto F1 - Excelsior F1 10:15 11:15 Okker, Dik Vreeloo-hal, de Lier Mangert, Almeida 

F3F 10854 Valto F2 - Excelsior F2 9:15 10.00 Sharmaine, Dominique Vreeloo-hal, de Lier Dijkshoorn, van der Gaag 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie   

DHKC 21965 Fortuna/MHIR D1 - KZ/Hiltex D1 11:00 Fortuna-hal, Veld 1 Erik de Koning Excelsior  

R2I 16217 Olympia (S) 2 - Vlaardingen/Ridderhof 2 17:45 Olympia, Olympia Jos van Velzen KNKV  

C2H 21433 Ready C1 - Sporting Trigon C1 11:00 Transvaal Den Haag, Veld 1 Jos van Velzen Excelsior  

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 tm 21:30; 

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

14.00 16.00 Rob Prins    

16.00 18.30 Mara Landman    

18.30 21.00 Johan v.d. Veen (bol)    

1 december 2013 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie   

R3X 16144 OZC 4 - DeetosSnel 7 11:15 De Enk, OZC W. le Comte KNKV  



Wedstrijden 
 

 

Opstellingen en reserves 

30 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. 

Simone 

Roy 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle 

Ben, Bob, Dieter, Wouter 

dame Exc. 4 

Arjan 

4 Lisette E., Nicole, Pauline, Denise 

Erik de K., Henk, Johan B. ?, Mario, Nelis 

Marlise 

Johan V. (dun) 

5 Astrid, Marlise, Fleur, Willeke 

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

Lynn, Marieke 

Jesper W. 

6 Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

Jeroen, Micke, Patrick, Johan V. (bol)/Arjan 

Rachelle 

 

7 Anne, Edith, Roxanne, Tessa  

Erik Kr., Lars, Nathan, Wesley  

Roos, Marijn (A3)  

(later naar Zoetermeer rijden) 

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

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

Dominique, Jikke 

Florian, Mart (allen B1) 

A2 Lynn, Marieke, Nynke, Hanna (A4) 

Joris, Sander v.V., Thijs, Sven  

Jazz, Anouk 

Maarten, Floris (allen B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jelle ( ?), Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 

Hugo (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

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

Zwaan (A3) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren 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 Vrij  

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

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucia  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

 

Joshua (D1) 

E2 Romy, Ryanne 

Roy Invallen Paul (E1), Joran (E1) 

 

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 

29 november Sinterklaasfeest   10-15 februari Actie Jantje Beton 

30 november Kantine bezet: Astrid Mastenbroek  14 februari Valentijnborrel 

6 december Darttoernooi   28 februari Klaverjassen 

7 december 16.55 wedstrijd 1e. Team van de Week: C2  1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 

7 december Kantine bezet: Gijs Schotel  7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

13 december Klaverjassen  14 maart Aspirantenavond 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten  21 maart Klaverjassen 

21 december 16.45 wedstrijd 1e. Team van de Week: C3  11 april Klaverjassen 

31 december Oliebollen bakken en verkopen  12 april Junioren/seniorenfeest 

4 januari Nieuwjaarsreceptie: 16.00-19.00  21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

10 januari Bezet bestuur  1 mei Klaverjassen 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen  17 mei 25+ feest 

18 of 25 januari Aspirantenfeest en junioren/seniorenfeest  29 mei Dubbelschiettoernooi 

18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns   31 mei Klaverjassen 

24 januari Klaverjassen  14 juni Kampioenendag 

31 januari Pokeravond  20 juni Voetbaltoernooi 

februari Het grote Excelsior-Diner  21 juni Schoolkorfbal 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1  28 juni Jeugdtoernooi 

7 februari Klaverjassen     

       

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/
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl


De Korfpraat nr. 15 23 november 2013 

 

Verdrietig, maar ook dankbaar hebben wij afscheid genomen 

van onze zorgzame en lieve Janny. 

Ze heeft mogen genieten van haar kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Nu is zij weer samen met degene die zij zo heeft moeten missen. 

 

Janny de Jong - van Oosten 
weduwe van Dirk Adriaan de Jong 

 

Naaldwijk, 27 februari 1929 Delft, 20 november 2013 

 

 Joost en Wijnanda 

 Barry en Jessica 

 Sander, Emmelie 

 Viona 

 Remco 

 Martien en Lidwien 

 Marije en Daan 

 Thijs en Emma 

 Arjan en Nicole 

 Manon 

 Karina en Eric 

 Anoeska 

 Tjarda 

 

 Jo en Sale Westra 

 

U kunt afscheid nemen van Janny in het RGU DELA uitvaartcentrum, 

Sammersweg 4 te Rijswijk, op maandag 25 november van 18.30 tot 19.15 uur. 

 

De uitvaart wordt gehouden op woensdag 27 november om 13.00 uur 

in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 te Delft. 

Na de dienst begeleiden wij haar naar het familiegraf op begraafplaats Jaffa, 

Jaffalaan 10 te Delft. Aankomst aldaar omstreeks 14.15 uur. 

 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

in de ontvangkamer van de begraafplaats. 

 

Wij willen het verplegend personeel van De Lindenhof bedanken 

voor hun liefdevolle verzorging. 
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