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Nieuws en mededelingen  
 

Woord van de redactie 

Door Juan 

Alweer de een-na-laatste Korfpraat van dit jaar. Traditioneel is december de maand van terugblikken, evalueren en 

nieuwe plannen (=voornemens) maken voor het komende jaar. Op zowel macro- als microniveau. Van afstandsschot 

tot korte kans. Ook de eenkoppige redactie van de Korfpraat neemt zijn momentje hierin. Maar nu nog niet, deze… 

uhm… bezinning bewaar ik tot volgende week. Volgende week een terugblik op drie maanden redactie Korfpraat en 

een vooruitzicht op een – hopelijk – nog fijnere Korfpraat. 

 

Trek in “onion rings”, “chicken wings” of een “too-big-to-be-true-hamburger”? Terwijl je sport (vast ook korfbal) aan 

het kijken bent? Doe dan mee met deze wedstrijd en “score” een dinerbon voor twee! 

 

Over scoren gesproken, ons vlaggenschip Excelsior 1 kan er ook wel wat van. Willeke vertelt er ons hier alles over. 

 

Ken je dat, je maakt iets mee, een normale gebeurtenis, en even later (uren, dagen) krijg je vanuit een totaal andere 

hoek een signaal dat de gebeurtenis misschien wel voorbestemd was. Dat overkwam onze A1, lees het hier. Een dui-

delijk “twilight zone”-gevalletje, de 59 (5+9=14) en de 4 in het nummerbord, gecombineerd met de 3e plek van de A1 

in de poule (4+3=7), lijkt verdacht veel op de uitslag van de wedstrijd (7-14). Bijna eng, toch!? 

 

Ik weet niet hoe het er de afgelopen vrijdagavonden bij jullie thuis aan toegegaan is, maar in huize Redacteur is en was 

het gehele gezin in de ban van “The Voice”. Audities, live-shows en natuurlijk de battles! In deze Korfpraat vindt zo’n 

battle plaats: 

“In de linkerhoek, Róóóóóóó-my Verschoor, die met pen en inkt ter hand, de wedstrijd van de E2 tegen Weidevogels 

verslaat. Ze doorloopt het scoreverloop, beschrijft de wedstrijdsfeer, om te eindigen met de knaller van de uitslag van 

de strafworpen!!! 

“In de rechterhoek, Eéééé-rik (voor een enkeling ‘Ed’ ) de Koning, de routinier, een alleskunner, he.. is… da… bomb!! 

Met ferme toetsaanslagen stuwt hij zijn wedstrijdverslag van E2 vs. Weidevogels de Korfpraat in.” 

“Voor wie draai jij???” 

“Voor Romy, jong en fris talent?” 

“Voor Erik… jonge en frisse routinier?” 

“De lijnen staan ópen!!!” 

Afijn, oordeelt u zelf maar, en wel hier. 

 

Tot slot, Excelsior C3, let op!, de aanvangstijd van jullie wedstrijd aanstaande zaterdag is gewijzigd. 

 

Veel leesplezier  

Juan 

 

  



Nieuws en mededelingen  
 

Nieuwjaarsreceptie 

Beste leden, oud-leden, ouders en vrienden van Excelsior, 

 

Op zaterdag 4 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Vorig jaar hadden we een zeer gezellige receptie met een 

hoop mensen. Komen jullie dit jaar allemaal weer om te proosten op een mooi, gezond en sportief nieuw jaar? Te-

vens zullen er weer een aantal mensen in het zonnetje gezet worden, omdat zij al heel lang lid zijn bij Excelsior. 

De nieuwjaarsreceptie is van 16.00 – 19.00 in de kantine van ons clubhuis in sportpark Biesland. 

 

Win een dinerbon voor twee bij Sportsbar The Score 

Van de webredactie 

In samenwerking met de nieuwe Sportsbar The Score (Doelenplein 7) mogen wij 

onder onze leden en Facebookvrienden een dinerbon voor twee personen verlo-

ten! 

 

Kans maken op deze dinerbon? 

Hiervoor moet je een Facebookaccount hebben en de stappen verrichten die te 

vinden zijn op onze Facebookpagina. 

1. Ga naar https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570478599697886 

2. Like & deel het bericht 

3. Like de Facebookpagina van Sportsbar The Score 

4. Duimen!! 

We hopen samen met The Score een mooie actie neer te zetten met veel deelnemers. Wie weet kunnen wij in de 

toekomst dan nog meer van deze mooie acties verzorgen. 

Actievoorwaarden: 

▪ De winnaar wordt gekozen op basis van loting 

▪ Deelnemen kan t/m 20 december 2013 

▪ Winnaar wordt bekend gemaakt op 21 december in de rust van de wedstrijd Excelsior 1 - EKVA 1 (aanvang 16.45 

uur) 

▪ Maximale waarde dinerbon is € 50,- 

 

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 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 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570478599697886
https://www.facebook.com/SportsbarTheScore
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Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Excelsior 1 en 2 gingen vroeg in de middag al op weg voor hun verste uitwedstrijd dit zaalseizoen, naar tegenstanders 

Hoogkerk 1 en 2 in Groningen, om dan ver na middernacht weer terug te keren in Delft. De afgelopen weken waren 

Frank, Robbert en Esther in training gegaan, om Excelsior 1 te versterken. Esther raakte helaas donderdag geblesseerd, 

maar beide heren konden in de basis starten. Vanwege de blessure van Esther en het nog niet helemaal, wel bijna, fit 

zijn van Elke, werd Emily op het laatste moment gevraagd als reservedame deze wereldreis te gaan maken. Bedankt! 

Jammer genoeg lukte het Excelsior 2 niet de belangrijke punten te pakken, het werd een nederlaag met 20-18. 

 

Excelsior 1 daarentegen slaagde er nu wel in te winnen, vooral Frank scoorde er flink op los, en al in de eerste helft 

liep het eerste uit naar een voorsprong van ca. vijf punten. In de tweede helft werd die voorsprong nog een beetje 

uitgebouwd, met ook een rijtje doelpunten van Robbert, terwijl ook de andere spelers veel doelpuntjes meepikten. 

Het aantal gescoorde doelpunten was ruim hoger dan in alle andere wedstrijden tot nu toe, en de overwinning met 

21-27 helemaal terecht. De eerste punten zijn binnen, het begin van de tocht omhoog lijkt er te zijn, met aanstaande 

zaterdag hopelijk de volgende twee punten tegen het ook onderaan staande EKVA. 

 

Excelsior 5 en 6 waren deze zaterdag vrij en de andere 3 teams speelden thuis.  

 

Voor Excelsior 3 was het zaak na de overwinning van de week ervoor nu ook het zwakke Phoenix 4 te verslaan. In 

eerste instantie vielen de doelpunten aan beide zijden moeizaam, maar bij rust stond het 3e met 7-4 voor. In de tweede 

helft werd die voorsprong met groot overwicht uitgebouwd naar 13-6, tot Phoenix in de laatste tien minuten wat meer 

fysiek geweld en irritatie in de strijd gooide, en toch nog terug kwam tot 13-11. Maar de winst was zeker en verdiend. 

Pauline en Nicole, nog bedankt voor bankzitten/schrijven. 

 

Excelsior 4, waar inmiddels vier van de zes heren geblesseerd zijn, ontving koploper Albatros 4 met twee invallers, 

Jeroen en Robertjan. Dit werd een hele pittige wedstrijd tegen een jonge, in hoog tempo spelende, tegenstander. De 

strijd ging gelijk op, maar in de eindfase kostten een paar vrije ballen voor Albatros het 4e net de overwinning: 15-16. 

 

Excelsior 7 speelde met Sven en al heel snel Marloes voor de geblesseerde Edith als invallers een leuke wedstrijd tegen 

Valto 6. Bijna de hele wedstrijd stonden de ploegen ongeveer gelijk, tot Valto in het laatste deel van de 2e helft ineens 

een gat sloeg. Met Bob in het veld werd het nog heel spannend omdat het 7e bleef knokken om alsnog weer gelijk te 

komen. Marloes en Wesley scoorden belangrijke doelpunten, maar net die laatste wilde er niet in: 11-12 voor Valto. 

 

Aanstaande zaterdag 21 december spelen alle teams behalve Excelsior 7; wel zijn een aantal spelers van het 7e reserve 

bij andere teams: kijk daar even naar!! Het is tevens de laatste wedstrijd van de eerste competitieronde, dus wel een 

belangrijk ijkpunt. 28 december en 4 januari zijn vrije weekeinden, waarna na deze winterstop de competitie op 11 

januari weer wordt hervat. In de weken tussen 21 december en 4 januari zijn er i.v.m. de feestdagen geen trainingen. 

Wel trainen Excelsior 1, 2 en 3 op donderdag 2 januari. 

Vanaf 6 januari gaan de zaaltrainingen weer van start. 
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Juniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

KVS/Maritiem A2 - Excelsior A1 

Door Conno van der Pijl 

Veni, vidi, vici. A1 zag, kwam en overwon in Scheveningen tegen KVS. Zaterdagmiddag was voor A1 een heerlijk ont-

spannend middagje korfballen. Binnen tien minuten stonden ze al met 1-5 voor, door doelpunten van Wouter, Char-

lotte, Sander R, Dominique en andermaal Wouter. Danique maakte het na een kwartiertje nog erger voor KVS, door er 

twee achter elkaar in te schieten. Bij 1-7 volgen twee plaagstootjes door KVS. Maar Sander R plaagt snel en effectief 

terug met ook twee prima scores. Charlotte, ook niet vies van een plaagstootje, ploft er dan ook nog 1 in. Zo staat het 

dan 3-10. KVS sluit de eerste helft af met een score in de laatste minuut: 4-10. Na rust probeert KVS het nog wel. Ze 

scoren als eerste: 5-10. Maar Danique en Okker houden KVS op een veilige afstand. 

In de tweede helft worden nog drie spelers gewisseld. Zo komen Jikke, Mart en Joris in het veld. Jammer dat ze niet de 

volle tijd kunnen spelen en van de euforie kunnen meegenieten. De scheidsrechter verkorte de wedstrijd met tien 

minuten, omdat voorgaande wedstrijden in De Blinkerd allemaal zijn uitgelopen. In de laatste minuten van deze ver-

korte tweede helft scoren Mart en ten slotte Wouter nog twee doelpunten. De eindstand na 50 minuten korfballen is 

7-14. We staan nu 3de in de poule. Volgende week gaan we winnen van GKV, zo houden we zicht op het kampioen-

schap! 

 

Op de terugreis kwamen we nog een verassend kenteken tegen net buiten Sche-

veningen: 59 - KVS - 4. Na onze overwinning tegen KVS is dit kenteken echt niks 

meer waard. Ik heb zelf vast een nieuw kenteken besteld voor als A1 kampioen is: 

A1-2014-1. 

 

 

Excelsior A2 - Dubbel Zes A1 

Door Marit 

Om dit stuk te beginnen, heb ik goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het weer gelukt is om 

de gehele wedstrijd netjes op papier te krijgen. Maar het slechte nieuws is dat de A2 met 10-15 deze wedstrijd heeft 

verloren (mag ik erbij zeggen dat dit ons eerste verlies is, dit zaalseizoen!). 

De wedstrijd begon en het was niet meteen raak, zoals vorige week. Heel lang zijn er steeds aanvallen heen en weer 

gegaan waar maar geen goal uitkwam. In de 22e minuut werd er dan eindelijk gescoord, helaas was dit aan de ver-

keerde kant, 0-1 voor Dubbel Zes. Maar gelukkig kwamen wij er ook een beetje in en Sven scoort in de 20e minuut een 

mooie wegtrekbal, 1-1. Gelukkig bleef het hier niet bij, want snel na dat doelpunt scoorde Hanna een mooi afstands-

schot, 2-1. De heer van Sven dacht: “ik moet het nog even goed maken van daarnet”, en hij scoorde helaas weer een 

gelijkmaker, 2-2. Toen werd er weer een tijdje heen en weer gespeeld en in de 10e minuut maakte een dame van 

Dubbel 6 helaas weer zo’n venijnig afstandsschot, 2-3. Gelukkig kregen wij in de vierde minuut een strafworp mee, die 

Sander er gelukkig ingooide, 3-3. Bij de vakwissel was daar ineens heel snel een doorloop en stond het 3-4. Nog geen 

minuut later dacht Dubbel Zes: “we mikken er ook nog even een afstandsschot in”, 3-5. Dit was natuurlijk niet de 

bedoeling zo vlak voor de rust… Maar met nog twee minuten op de klok knokten wij nog even door. Sven stond onder 

de paal met de bal en zijn heer stond achter hem. Hij dacht: “laat ik de bal er met één hand in gooien”, supermooi! 4-

5. En ja, met nog één minuut op de klok maakt Sander het nog even mooi gelijk met een afstandsschot, 5-5. Wat dan 

wel weer jammer is, is dat de dame van Cynthia weer zo’n vlakke bal erin schiet, 5-6. Nog zuurder, wij missen op de 

valreep een strafworp. Daarna is het rust met een stand van 5-6. 



Commissies 
 
Na de rust waren we volgens mij allemaal nog met onze gedachten in de kleedkamer, want er vlogen ons twee door-

lopen om de oren, 5-8. Maar in de 23e minuut maakt Sander een mooie doorloopbal, 6-8. Koen maakte heel snel daarna 

een afstandsschot, 7-8. Kijk, zo ging het weer lekker. Helaas raakte Koen geblesseerd en kwam Dingeman er in. Helaas 

liet Dubbel Zes de stand niet even met rust, ze scoorden twee afstandsschoten en toen was het ineens weer 7-10. In 

de 15e minuut vallen onze heren goed aan, Sander neemt een doorloop, speelt de bal door op Sven en die maakt de 

korte kans, 8-10. Dubbel Zes maakt daarna een doorloopbal en een afstandsschot in drie minuten, dus de stand werd 

8-12. Met nog vier minuten op de klok spelen onze dames het mooi uit en maakt Cynthia een korte kans, 9-12. Weer 

twee ballen vlogen ons om de oren en dat maakt 9-14. Met nog één minuut op de klok scoort Joris een korte kans, 

maar we krijgen ook gelijk een korte kans tegen in de volgende aanval van Dubbel Zes. Dit maakt uiteindelijk de eind-

stand: 10-15. 

Jammer dat we verloren hebben, maar we hebben er wel voor gevochten! Goed gedaan A2, volgende week gaan we 

gewoon weer keihard voor de winst! Invallers, bedankt allemaal! 

 

Excelsior A3 – KZ Danaïden A3 

Vandaag was de tegenstander een oude bekende uit de veldcompetitie, waar ook al eerder tegen gewonnen was. 

Naast het betere duw-en-trekwerk konden met de heren aardig van afstand schieten. En we waren benieuwd of de 

goede vorm van vorige week kon worden vastgehouden. 

Tom, Jesse, Leonie en Zwaan begonnen in de aanval en Marijn, Marvin, Roos en Linda moesten beginnen de punten 

te voorkomen. In de tweede minuut was het al raak van afstand (0-1). Excelsior was er nog niet helemaal bij: de inzet 

was er wel, maar toch wat slordige ballen die de tegenstander weer in balbezit bracht. In de zesde minuut was er weer 

een afstandsschot wat raak was. Excelsior krabbelde weer wat op en ging beter spelen. In de tiende minuut resulteerde 

dat in dat Marijn zijn afstandsschot ook de korf in zag gaan (1-2) en even later liet ook Roos zien dat er van afstand 

gescoord kon worden (2-2). Net voor het kwartier wisten de Leidenaren weer van afstand te scoren, maar Jesse had 

kort daarop een passend antwoord door een doorloop netjes af te ronden. Excelsior ging langzaamaan zekerder spelen 

en Roos tekende vanuit de rebound de 4-3 aan. Kort was echter de vreugde, want De Danaïden antwoordden direct 

weer met een afstandstreffer (4-4). Je kon zien dat er goed getraind was op de aanval. Er werd goed rondgespeeld en 

er werd vaker ingesneden en continu bewogen. Dat resulteerde in dat Jesse zijn stempel op de wedstrijd kon drukken 

door kort achter elkaar er twee in te gooien. En met de twee punten voorsprong verslapte de aandacht ietsjes, waar-

door even onder de korf niet werd opgelet en de 6-5 gescoord kon worden. De Danaïden drongen nog wel aan, maar 

net voordat er werd gescoord, floot de scheids voor de rust…… 

Zwaan werd gewisseld voor Josanne. De tweede helft was weer lastig om de goede draad weer op te pakken. Toch 

weer wat slordigheidjes, maar de tegenstander kon er gelukkig niet van profiteren. Doordat Excelsior zich niet van de 

wijs liet brengen door het duw-en-trekwerk konden de Leidenaren niet in hun spel komen. Hierdoor konden Roos, 

Jesse en een strafworp van Leonie de stand naar 9-5 tillen. Het spel ging een poosje op en neer, waarin veel werd 

geschoten, maar niet werd gescoord. Na slordig balverlies kon de tegenstander de 9-6 scoren, en kreeg zowaar nog 

hoop toen na een niet toegekende strafworp aan Excelsior en de hieruit volgende aanval, een verdedigd schot wél 

geteld werd en de 9-7 betekende. Excelsior zette weer even een tandje bij. De aanvallen duurde langer, doordat de 

schoten goed werden afgevangen en verdedigend werd er niet veel meer weggegeven. Door het veelvuldig verdedigen 

in het aanvalsvak werden door de tegenstander nu geregeld fouten gemaakt. Tom bracht in de 21e minuut van afstand 

de marge weer naar 3. Kort daarop werd het toch wel beslissende gat definitief geslagen door Leonie (11-7). Nog even 

sputterde de Danaïden tegen (11-8), maar daar geloofde men er niet echt meer in. In de laatste vijf minuten konden 

Marijn, Jesse en Leonie de dikverdiende eindstand op 14-8 brengen. 

Wederom een goede wedstrijd van de A3, die in de eerste helft nog best spannend was. In de tweede helft werd er 

afgerekend met de tegenstander. Ga zo door!!  
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior E2 - Weidevogels E3 

Door Romy 

Wij moesten tegen Weidevogels E3 spelen. De invallers waren Julia 

en Demi uit de F1. We begonnen om 10 uur. Eerst was het 0-1, 

daarna 0-2 en toen 0-3. Het was wel spannend! Toen maakte Demi 

er eentje en stond het 1-3. Daarna scoorde Demi er weer eentje, 

dus stond het 2-3. Toen was de wedstrijd afgelopen. Dus we gingen 

strafworpen nemen. Dat was 1-1 geworden.

Door Erik 

Afgelopen zaterdag speelde de E2 als eerste 

thuis. Demi en Julia uit de F1 vielen in en jullie 

deden het super! Demi scoorde zelfs beide doel-

punten. Weidevogels wist er helaas drie te sco-

ren. Bij de strafworpen werd het 1-1. 

 

Andere jeugdwedstrijden 

Door Erik 

Daarna speelde de E1 een wedstrijd tegen Valto E4. Lange tijd bleef het 0-0. Gelukkig wist Excelsior er nog twee te 

scoren en te winnen met 2-0.  

De D1 speelde in Maasdijk tegen Dijkvogels D1. De kansen kwamen wel, maar afronden was een probleem. Dijkvogels 

D1 was hierin wel trefzeker. Helaas werd verloren met 9-6. Niet op een F-tijdstip vertrok de F2 met Carolien als coach 

naar Den Haag. Volgens de coach was het een goede wedstrijd waarin jullie netjes met 1-5 wonnen. 

Komende drie zaterdagen zijn voor alle pupillenteams vrije zaterdagen, behalve de E2, jullie spelen op 4 januari tegen 

Weidevogels E3. Jullie kunnen dan gelijk revanche nemen voor de verloren wedstrijd van afgelopen zaterdag. 

Dan speelden de aspiranten ook nog afgelopen zaterdag. Als eerste was het de beurt aan de B2. Zij speelden tegen 

Achilles B2. Ikzelf was de scheidsrechter. Jullie namen snel een voorsprong van 4 à 5 doelpunten. Achilles kon nog wel 

bij blijven, maar verder dan 10-5 kwamen zij niet. 

Na de B2 speelde de C2 tegen VEO C1. Omdat Ryan een weekend afwezig was en Wouter moest spelen in Scheveningen 

namen Esther en ikzelf de coaching voor onze rekening. Jullie waren redelijk aan elkaar gewaagd, alleen VEO was veel 

efficiënter in het afronden. Hierdoor werd met 2-11 verloren, maar jullie speelden zeker geen slechte wedstrijd. Daarna 

kwam C3 in actie tegen TOP C5. De wedstrijd begon iets later, omdat er op de A13 een groot ongeluk was gebeurd en 

hierdoor kon TOP niet op tijd in Delft zijn. Maar om 14:10 was TOP compleet en kon Nelis influiten. Het was een leuke 

en goede wedstrijd, waarin vijf minuten voor tijd de stand 2-4 was. Jullie kregen nog volop kansen op de gelijkmaker, 

maar helaas vielen de doelpunten niet. 

De B1 speelde uit bij DES. Jullie wisten te winnen met 8-11 en staan nu derde met één punt achterstand op koploper 

RWA. RWA is zaterdag jullie tegenstander. Van de C1 weet ik alleen de uitslag: 10-5 verloren. De C1 moet in de zaal 

nog wel een aantal punten halen. Zaterdag kan dit tegen RWA C1. 

Aanstaande zaterdag spelen de B1, B2, C1 en C3 nog een wedstrijd in 2013. Op 28 december en 4 januari zijn alle 

aspiranten vrij. 

Rest mij een ieder alvast prettige feestdagen te wensen en tot in 2014! 

 

Trainingstijden komende weken 

Komende week wordt gewoon getraind. De training van de E1/E2 op woensdag 18 december gaat niet door i.v.m. 

kerstvieringen. De trainingen van B1 en F1/F2 op donderdag 19 december gaan niet door i.v.m. kerstvieringen op 

scholen. De training van B1 is verplaatst naar woensdag 19 december van 20:00-21:00.  
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Evenementencommissie 

Kerstdiner bij Excelsior 

Opgeven kan nog t/m maandag 16 december!  

Geef je dus snel op! 

www.ckv-excelsior.nl/kerst  

 

 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/kerst
http://www.ckv-excelsior.nl/kerst
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Uitslagen 

14 december 2013 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 14717 Excelsior 3 - Phoenix 4 13 11   

R3N 14689 Excelsior 4 - Albatros 4 15 16   

R6E 5189 Excelsior 7 - Valto 6 11 12   

A3C 6909 Excelsior A2 - Dubbel Zes A1 10 15   

A5B 7365 Excelsior A3 - KZ Danaïden A3 14 8   

B3B 5447 Excelsior B2 - Achilles B2 10 5   

C3E 6187 Excelsior C2 - VEO C1 2 11   

C5G 7643 Excelsior C3 - TOP/Justlease.nl C5 2 4   

E8-3H 9914 Excelsior E1 - Valto E4 2 0   

E4-2E 11463 Excelsior E2 - Weidevogels E3 2 3 1  1 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 12740 Hoogkerk 1 - Excelsior 1 21 27   

ROKA 16681 Hoogkerk 2 - Excelsior 2 20 18   

A1F 19162 KVS/Maritiem A2 - Excelsior A1 7 14   

B1F 20445 DES B1 - Excelsior B1 8 11   

C1F 21513 Valto C1 - Excelsior C1 10 5   

D2F 8522 Dijkvogels D1 - Excelsior D1 9 6   

F3F 10812 GKV (H) F1 - Excelsior F2 1 5 2 2 

 



Wedstrijden 
 

Programma 

21 december 2013 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 12814 Excelsior 1 - EKVA 1 15.30 16:45 Leon W. Verheul ?? 

ROKA 16855 Excelsior 2 - DVO 3 14.30 15:25 Mirjam P. Huisman   

A1F 19201 Excelsior A1 - GKV (H) A1 13:25 14:10 Florian, Kelly M. de Groot  

A5C 7423 Excelsior A4 - Pernix A2 12:15 13:00 Leanne, Wouter Jorgen van Koppen  

B1F 19963 Excelsior B1 - RWA B1 10:30 11:00 Ben, Dannie J. van der Horst  

C1F 21111 Excelsior C1 - RWA C1 11:15 12:00 Vito, Laura Fortuna  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 14791 De Meervogels 3 - Excelsior 3 16.45 18:00 Willeke De Veur, Zoetermeer Marilyn, Wouter, Roy 

R3N 14778 Korbatjo 3 - Excelsior 4 17.15 19:00   De Boogerd, Oud-Beijerland, Hortensiastraat Erik, Lisette, Henk 

R4M 16875 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 5 18.00 19:15   De Blinkerd, Scheveningen Mark, Jesper, Astrid 

R5E 5048 Avanti 7 - Excelsior 6 19.30 20:45   De Viergang, Pijnacker zelf regelen 

A3C 6918 GKV (H) A2 - Excelsior A2 16:35 17:45 Robert Jan, ??? Sporthal Overbosch, Den Haag Heemskerk, Nieuwerf, Zelisse 

A5B 7366 Avanti A6 - Excelsior A3 aw 8:15 9:00 Mario Emerald, Delfgauw op eigen gelegenheid 

B3B 5448 DES B2 - Excelsior B2 aw 12:00 13:00 Jill, Emiel De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

C5G 7647 VEO C2 - Excelsior C3 10:45 12.10 Erik, Nathan, Wesley Essesteyn, Voorburg Schrier, Glaser, Heemstede 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie   

               

         

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 10:30 t/m 18.30;  

11.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden  

14.00 16.00 Bo Verbeek    

16.00 18.00 Danique Halbe    

 

4 januari 2014 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

A5C 7384 GKV (H) A3 - Excelsior A4 17:45 19:00 Leanne, Wouter Sporthal Overbosch, Den Haag ‘t Hart, Pel, Rijpkema 

E4-2E 11308 Weidevogels E3 - Excelsior E2 11:00 12:15 Danique, Marieke Rijneveen, Bleiswijk Schut, Verschoor 

        

      SPORTHAL IS GESLOTEN  

      E2 MAP MEENEMEN OP LAATSTE TRAINING VAN DECEMBER!! 

  



Wedstrijden 
 

Opstellingen en reserves 

21 december 2013 

team opstellingen reserves 

1 Bo, Kelly, Lisanne, Jill, Esther ?, Elke 
Dannie, Emiel, Reinier, Ryan, Frank, Robbert 

Excelsior 2 

2 
 

Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 
Bertjan, Jesse, Simon Be., Vito, Wesley T. 

worden nog gevraagd 

3 Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 
Ben, Bob, Dieter, Roy, Wouter ? 

Annelinde (A1) 
Sander Rensen (A1) 

4 Eline, Lisette E., Nicole, Pauline 
Erik de K., Henk, Daan, heer 5 of 6 

Charlotte (A1) 
Sander de Hoog (A1) 

5 Astrid, Marlise, Fleur, ?? 
Johan V. (bol), Mark, Jesper P., Rob 

Anne (S7) 
Nathan (S7) 

6 Annebertien, Corinne, Desiree, Renate 
Jeroen, Jesper W., Patrick, Micke, Martijn 

Roxanne (S7) 
Erik v.d. Kr. (S7) 

7 VRIJ  

A1 Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 
Okker, Sander de H., Sander R.,  

Jikke, Dominique (B1) 
Mart (B1) 

A2 Anouk (B1), Lynn, Marieke (?), Hanna  
Fabian (B1), Joris, Sven, Maarten (B1) 

Jazz (B1), Cynthia (A4),  
Floris (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda 
Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

Stella (A4), Lisa G. (B2) 
Dingeman (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella, Hanna  
Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T., Matthijs  

 
Marijn (A3) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 
Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 
Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa 
Timo, Tjarko, Jop, INVALLEN Wesley/Reinier (C2 ½ wedstrijd ieder) 

Sanne (C2) 
Rick (C2) 

C1 Isabella, Lonneke, Daniëlle, Noa 
Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 VRIJ  

C3 Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, Elise, Nadine, Özlem 
Hugo, Rik, Daan 

 

D1 VRIJ  

E1 VRIJ  

E2 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 VRIJ  

 

4 januari 2014 

team opstellingen reserves 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella, Hanna  
Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T., Matthijs  

 
 

E2 Romy, Ryanne, INVALLEN Demi (F1)/ Julia (F1) 
Roy 

 

  



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 

20 december Kerstdiner pupillen en aspiranten  7 maart Wat maak jij voor lekkers? 

21 december 16.45 wedstrijd 1e. Team van de Week: C3  14 maart Aspirantenavond 

4 januari Nieuwjaarsreceptie: 16.00-19.00  21 maart Klaverjassen 

17 januari Spelletjesavond voor iedereen  11 april Klaverjassen 

18 januari Junioren/seniorenfeest Beachparty  12 april Junioren/seniorenfeest 

18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns   21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

31 januari Pokeravond  1 mei Klaverjassen 

februari Het grote Excelsior-Diner  17 mei 25+ feest 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1  29 mei Dubbelschiettoernooi 

7 februari Klaverjassen  31 mei Klaverjassen 

10-15 februari Actie Jantje Beton  14 juni Kampioenendag 

14 februari Valentijnborrel  20 juni Voetbaltoernooi 

28 februari Klaverjassen  21 juni Schoolkorfbal 

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

  



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  Ronald en Gerdien de Vreede 

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 simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl 

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

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

Activiteiten Zaken Nicole Buis nicole.buis@ckv-excelsior.nl  

 

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 
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mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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