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Nieuws en mededelingen  
 

Woord van de redactie 

Door Juan 

De herinnering begint al enigszins te vervagen. U kent het wel, het ene moment laaf je je aan de zinderende zon op 

een stralende dag, het volgende moment doorwaadt je een mistig landschap. Maar de meeste hoogtepunten van drie 

maanden Korfpraat kan ik nog wel uit mijn geheugen opdiepen. Het begon allemaal met… mijn lieftallige echtgenote 

die op een avond zei: “Heb je het gezien op de site van Excelsior, ze zoeken een redacteur voor de Korfpraat, lijkt me 

iets voor jou.” Een mailtje, een gesprek met Johan van den Bosch en een proefexemplaar later was ’t een feit: ik ging 

de Korfpraat “doen”! En toen begon de zondagse rollercoaster. Het staat me nog helder voor de geest dat Johan zei: 

“kost je ongeveer twee uurtjes op de zondag”, maar ik had buiten de waard gerekend… en de waard bleek ikzelf te 

zijn. Want in plaats van een slobberbiertje uit de toog van de lokale herberg te drinken, zag ik de Korfpraat toch meer 

als het nuttigen van een eikenhoutgerijpt cognacje in een chique etablissement. Oftewel, ik wilde kwaliteit leveren. En 

ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Dat is aan u. 

 

Drie maanden Korfpraat… waar hebben we het over, qua periode!? Toch kent zo’n relatief korte periode al aardig wat 

diepte- en hoogtepunten. Het (per ongeluk) niet plaatsen van het logo van één van de belangrijkste sponsors van de 

club, de noodzaak om een aantal maal een rectificatie te moeten sturen… leermomenten! Daar staan tegenover 

e-mailreacties als: “Ik heb niet het genoegen je te kennen maar je intro’s zijn zonder meer heel aardig!” en “hahahaha, 

ik heb me rot gelachen om jouw inleidende tekst nr 39 en de battle!”… blijkbaar doe ik toch iets goed. En als dan 

afgelopen vrijdag de deurbel bij mij rinkelt, en ik een prachtig kerststukje in ontvangst mag nemen, begeleid met een 

kaartje met de volgende tekst: “Bedankt voor je inzet voor de Korfpraat 2013. Bestuur en leden CKV Excelsior”. 

Als jullie het niet erg vinden, ga ik in 2014 nog even door! Bij dezen, bestuur en leden, bedankt!!! 

 

De afgelopen maanden hebben jullie van mij een Korfpraat ontvangen in een lay-out, die ik zelf classificeer als “een 

opgepimpt word-documentje”. Zet er maar een streep door. De Korfpraten in 2014 worden, qua lay-out, een stukkie 

anders. Hierbij wil ik graag alvast twee namen noemen die dit mogelijk hebben gemaakt: Sylvia Pieterse en Leo Schou-

ten. Het hoe en waarom, dat staat in de Korfpraat van 4 januari (lezen, dus!). Voor wie het trouwens nog niet is opge-

vallen, de Korfpraat die voor u ligt, is niet alleen opgepimpt, maar ook versierd… we hadden hier thuis, na het optuigen 

van de boom, nog wat kerstornamenten over . 

 

Wat heeft de laatste Korfpraat van dit jaar jullie nog te vertellen: 

▪ Een nieuwe Even korfpraten met… Dit keer is Job van den Berg aan de beurt. 

▪ Het jaarverslag van de Evenementencommissie, inclusief compromitterende foto’s  Ik kan niet wachten op wat 

ze volgend jaar voor ons in petto hebben! 

▪ Een knappe prestatie van de A3, zie hier het wedstrijdverslag. 

▪ Nieuws van en voor de scheidsrechters: de nieuwe Rompregeling Arbitrage. 

▪ Demi en Julia uit F1, let op: op 3 januari op tijd naar bed, want jullie moeten invallen in E2 op 4 januari. 

▪ En, het leek me wel toepasselijk: een kerstverhaal… uhm, pardon… een kerstPRAAT. Op eigen initiatief, ik hoop dat 

het jullie waardering verdient. 



Nieuws en mededelingen  
 
 

Tot slot, 22 december 2013 gaat de boeken in als de dag dat de laatste Korfpraat van 2013 

verscheen. Maar 22 december 2013 is ook de dag dat in huize Redacteur de 8e geboorte-

dag van onze dochter Julia (F1) wordt gevierd! En mocht er nog getwijfeld worden over 

het plezier dat alle leden van huize Redacteur hebben met korfbal, en in het bijzonder 

Excelsior, zie op de foto het cadeau dat Julia graag wilde voor haar verjaardag… en heeft 

gekregen! Dus mocht er nog getraind willen worden in de kerstvakantie… 

 

Hele fijne dagen, kijk alsjeblieft uit met vuurwerk (een paar vingers minder korfbalt zo 

lastig…) en heel veel leesplezier  

 

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. 

 

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 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 



Even korfpraten met…  
 

Even korfpraten met… Job van den Berg 

Door Simon 

Tsja, het heeft even geduurd, maar we zijn er weer! Wordt het weer zo’n interview? Ja, het wordt weer zo’n interview. 

Deze keer, met Job van den Berg, speler van Excelsior 6. Het is natuurlijk bijna kerst, en dat betekent drukke tijden 

voor iedereen, en dus ook voor Excelsior. Gelukkig wilde ons eigen Excelsior-talent Job van den Berg wat tijd inruimen 

voor een interview met Even korfpraten met... 

Job, wil je even wat over jezelf vertellen? 

Ik ben natuurlijk een fanatiek korfballer, en daarbij ben ik groot supporter van voet-

bal. En als je van voetbal houdt, hou je natuurlijk van Ons Aller Ajax. Daarnaast ben 

ik marketeer. 

Je bent al 18 jaar lid van Excelsior, hoe ben jij bij korfbal gekomen? 

Nou ja, mijn moeder heeft vroeger jaar en dag bij Excelsior gekorfbald, en in het 

bestuur gezeten. Dan rol je als kleine jongen zo mee naar binnen, hè. Dan loop je al 

van jongs af aan rond op het veld, en ga je eigenlijk automatisch zelf korfballen. 

Wat maakt Excelsior zo mooi volgens jou? 

Eigenlijk voelt Excelsior als een familie, die je vaker ziet dan je eigen familie, en waar 

je dus een enorm sterke band mee hebt. Het is altijd gezellig en leuk, en het is ge-

woon een hele warme club. 

Wat doe jij allemaal binnen Excelsior? 

Een hele hoop, allereerst ben ik natuurlijk coach van de toppers van de E. Daarbij doe ik nog heel veel andere dingen. 

Zoals in het bestuur zitten van de Supportersvereniging van Excelsior, ik zit in de evenementencommissie én ik ben 

medeverantwoordelijk voor de website van CKV Excelsior, www.ckv-excelsior.nl. 

Als bestuurslid van de SVE, hoe vind je dat het dit jaar tot nu toe gaat met de SVE? 

Wij als SVE staan voor het creëren van een goede sfeer op en rond het korfbalveld. Dit proberen wij te bereiken door 

onder andere het versieren van de zaal, maar ook door het 

presenteren van een team van de week, een zaalopening regelen 

en het liefst zien we natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen 

Excelsiorliederen zingen. Wij willen ervoor zorgen dat heel de 

vereniging als één groot team achter Excelsior komt te staan. 

Natuurlijk zien wij het liefst nog meer mensen meedoen met het 

steunen van Excelsior. 

Er is afgelopen tijd veel aan het veranderen binnen Excelsior? Wat vind je daarvan? 

Ik denk dat wij met Excelsior weer de goede richting op gaan. Ik denk dat de club weer steeds meer begint te leven 

onder de leden en andere relaties. Hiermee hoop ik dat het warme familiegevoel bij iedereen binnen weer terugkeert. 

Wil je nog iets kwijt aan de leden van Excelsior? 

Ik wil mijn zwart-witte familie graag hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar toewensen! Hopelijk wordt 

2014 voor Excelsior een succesvol jaar waarin mooie (sportieve) resultaten worden geboekt, en het verenigingsgevoel 

nog verder stijgt bij onze mooie vereniging!  

 

 

Hiermee hoop ik dat het 

warme familiegevoel bij 

iedereen binnen weer 

terugkeert. 

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


Een kerstpraat 
 

Het sneeuwvlokje 

Gekozen door de redactie 

Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. 

Het vroor dat het kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de 

sloten en er waaide een gure wind. Toch waren er veel 

mensen buiten. 

Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze 

door de straten naar de helder verlichte winkels om bood-

schappen te doen, kerstkransen kopen, kippen, kalkoe-

nen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de kerst-

boom. 

In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de 

mensen. Ze waren zo druk bezig met zoeken naar allerlei 

dingen dat ze niet merkten dat het buiten steeds donker-

der werd en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste 

sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, 

het werden er een heleboel. 

Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel 

hoog uit de hemel op weg was naar de aarde. Vrolijk 

dwarrelde het met de andere sneeuwvlokken mee naar 

beneden. Onder hen lag de aarde die langzaam dichterbij 

kwam. Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, grote ge-

bouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde het la-

waai van toeterende auto's en mensen die luid tegen el-

kaar spraken. 

“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje 

verschrikt aan de andere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons 

einddoel, daar vlijen we ons neer”, antwoorden de 

sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wáár we 

terecht komen. Misschien op de kerktoren, huizen, stra-

ten of het weiland, maar dat hindert ons niet. We hoeven 

alleen maar neer te dalen, dat is onze missie”. 

Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het 

vertraagde zijn snelheid en probeerde krampachtig op 

dezelfde hoogte te blijven zweven door nu eens naar 

rechts en dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen 

keek het naar die zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik 

niet heen”, kermde het, “het lijkt een verschrikkelijk oord. 

Het is er donker, druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer 

terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil 

en vredig”. 

Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een 

weg omhoog te banen, botste en buitelde tegen andere 

sneeuwvlokken aan die zich verbaasd afvroegen waarom 

het vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar be-

neden hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, 

zei een andere. “Ik wil weer terug naar mijn blauwe he-

mel.... ik ben bang om naar de aarde te gaan”..... snikte 

het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog pro-

beerde te worstelen. 

De neerdalende vlokken keken meewarig naar het hui-

lende vlokje en vertelden aldoor dat zoiets onmogelijk 

was. “Een sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar 

de aarde”, sprak opeens een rustige stem naast het snik-

kende vlokje. Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem 

vast. “Ik ben bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel... 

ik... ik wil niet verstikt of vertrapt worden...”. “Rustig 

maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke sneeuwvlok. 

“Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik 

je alles uitleggen over wat er gaat gebeuren en wat onze 

missie is”. 

Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide 

tot een stevigere vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, 

zei de dikke vlok. “Kom nu maar mee dan gaan we samen 

rustig beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon de 

sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. 

“De bedoeling is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed 

over de aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en straten 

zullen door ons worden bedekt waardoor alle geluiden 

die je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al die mensen 

hollen en draven met hun pakjes, eten, drinken of weet ik 

wat?” Het kleine vlokje knikte. “Het is nu bijna donker bui-

ten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen willen graag 

op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat wij 

vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vor-

men dat de mensen voorlopig hun huizen niet meer uit 

kunnen. 

En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen 

tijd zullen nemen om zich te bezinnen, zich zullen realise-

ren wat Kerst eigenlijk betekent. Namelijk dat er tweedui-

zend jaar geleden een kindje werd geboren in een stal om 

vrede, liefde en verdraagzaamheid te brengen”. 

Fijne Kerst!



Commissies 
 

Seniorencommissie 

Wedstrijdverslagen 

Door Willeke 

Afgelopen zaterdag stond de laatste ronde van de eerste competitiehelft op het programma. Excelsior 1 en 2 speelden 

deze laatste wedstrijd voor de kerstvakantie thuis.  

In Excelsior 2 speelde Elke na een lange blessureperiode weer haar eerste wedstrijd. De bezoekende ploeg, DVO 3, is 

ook niet één van de sterkere ploegen. Maar er werden in de eerste helft heel veel onnodige fouten gemaakt, en het 2e 

kon mede daardoor geen afstand nemen. In de tweede helft werd het spel iets beter en kwam er een kleine voorsprong 

op het scorebord. In de hele spannende eindfase lukte het niet de bal lang in bezit te houden en vlak voor tijd maakte 

DVO alsnog de gelijkmaker: 12-12, eigenlijk een verloren punt. 

Excelsior 1 kreeg het helemaal onderaan staande EKVA (0 punten) uit Almere op bezoek. Met Frank weer in de basis 

en Robbert nu op de reservebank werd het een leuke wedstrijd met veel doelpunten. Er werd al snel een verschil van 

8 à 9 doelpunten opgebouwd, tot EKVA in de tweede helft toch nog even op 20-17 kwam, maar het 1e zat lekker in de 

wedstrijd en met Robbert nog even voor Frank werd het gemakkelijk 28-22. Emiel en Dannie waren topscorers met 10 

en 9 doelpunten.  

 

Excelsior 7 was deze zaterdag vrij en de andere teams speelden uit.  

Excelsior 3 was in de stand gelijk gekomen met De Meervogels 3 en deze uitwedstrijd winnen zou een goede zaak zijn 

om weer een treetje te stijgen. Er misten wel een paar spelers, waardoor Jesse gevraagd was de ploeg als invaller te 

helpen, en Annelinde en Sander R. als reserves mee gingen. In de eerste helft was er een groot overwicht op de ren-

je-rot tegenstander, maar de ballen gingen er maar niet in. In de tweede helft veranderde er niet veel, en de laatste 

tien minuten werd Sander ingezet, die al met zijn eerste schot scoorde, en in een hele spannende eindfase, er ook nog 

de winnende in schoot: 12-13. 

Ook Excelsior 4 speelde met invallers, Jeroen en Daan deze week, de uitwedstrijd in Oud-Beijerland tegen Korbatjo 3. 

Gelukkig waren hier Charlotte en Sander de H. mee als reserves, want een kwartier voor tijd moest Eline met een flinke 

enkelblessure de strijd staken, en kon Charlotte haar prima vervangen. Hoewel Korbatjo met 0 punten onderaan staat, 

had de ploeg een goede dag en moest het 4e er nog hard voor werken om de punten mee naar Delft te nemen. Het 

werd 15-17. 

Excelsior 5 ging met Fleur als invalster naar Scheveningen voor de wedstrijd tegen KVS 5. De sterkere rebound van KVS 

maakte het het 5e moeilijk om lekker aan te vallen. Lange tijd ging het scoreverloop wel gelijk op, maar in de eindfase 

was het toch KVS dat de winst met 15-13 in eigen huis hield. Nathan en Anne, bedank voor het reserve zijn. 

Excelsior 6 speelde als laatste laat op de avond in Pijnacker tegen Avanti 7 met Roxanne als reserve en later Jeroen na 

zijn wedstrijd in het 4e. Het werd geen gemakkelijke wedstrijd met een ruststand van 4-5 en een eindstand van 8-9, 

maar twee puntjes zijn binnen. 

 

We hebben nu even een korfbalwinterstop van 2 weken: geen wedstrijden en geen trainingen. Excelsior 1, 2 en 3 

starten wel weer met trainen op donderdag 2 januari, op de normale tijden. 

Vanaf 6 januari gaan alle zaaltrainingen weer van start, en de eerste competitiewedstrijden op 11 januari 2014. 

 

Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling (houd alles heel), en dan weer tot in het 

nieuwe jaar.  



Commissies 
 

Juniorencommissie 

Door Bep 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen hele gezellige feestdagen toewensen. Hopelijk zien we iedereen in het nieuwe jaar 

weer gezond en wel terug na een heerlijke vakantie. 

 

Wedstrijdverslagen 

Avanti A6 - Excelsior A3 

Door Henk 

Langzaam dringt het tot me door dat ik wakker wordt. Het voelt nog midden in de nacht en draai me nog eens om. Ik 

hoor de wind om het huis waaien en de warmte van het dekbed voelt comfortabel aan. Lodderig doe ik een oog open. 

Het is nog stikdonker, ik werp een blik op de wekker en zie dat het 6:00 uur is. “Hmm, dan heb ik nog een kwartier! 

Kan ik nog effe dutten.” Voor m’n gevoel gaat 10 seconden later de wekker af. “Grrrrmmf”. Oude tijden herleven 

(F-jes-tijdperk) als we om 08:15 uur moeten verzamelen in Delfgauw en dus vroeg het bed uit moeten. 

Eenmaal bij de zaal is de beheerder druk bezig om alles van het slot te halen en de lichten aan te doen. De kantine is 

nog niet open dus we moeten het nog even heftig ontzien vanwege het niet kunnen voldoen aan de vraag naar koffie 

van ons hunkerende lichaam. Langzaam druppelen de spelers met ouders binnen. Over één ding zijn we het eens: dit 

is geen tijd om te spelen. 

Noodgedwongen zetten we ons neer op de gym-banken die langs de muur staan opgesteld. Even later blijkt dat er 

twee 2 spelers bij de verkeerde zaal staan en worden gauw opgehaald door Ed. Ruim voor tijd is het team toch com-

pleet, inclusief drie invallers. Als de kantine open gaat, stortten we ons nog even op het zwarte goud (nou ja, het was 

warm en donkerbruin en daar had je alles ongeveer mee gezegd) en konden zo aan onze eerste primaire behoeften 

voldoen. Daarna verplaatsten we ons naar de tribune alwaar we ons konden opmaken voor de strijd tegen koploper 

Avanti, die tot dusver alles had gewonnen. Dat team had lange heren in de gelederen dus het zou best wel eens een 

zware dobber kunnen worden. In ieder geval waren we benieuwd of de A3 de goede prestaties tegen deze ploeg 

konden vasthouden. 

Er werd begonnen met Leonie, Josanne, Jesse en Tom in de aanval, terwijl Lisa, Linda, Marijn en Marvin het dicht 

moesten zien te houden. Dingeman en Stella zaten op de bank. 

Vanaf de eerste minuut was er in ieder geval een goede inzet te zien. Helaas speelden de lange heren een belangrijke 

rol in de afvang, maar konden ook aardig van afstand schieten. In de 1e minuut kon een Avanti-dame in de drukte een 

doorloop scoren (1-0). De heren schoten in de 4e minuut vanaf een metertje of 4 twee keer raak (3-0), zodat we lang-

zaam moesten gaan vrezen voor de uitslag. Zonder dat je kan zeggen dat Excelsior nu slecht speelde, was het nog wel 

wat aftasten wat de tegenstander deed. Maar gelukkig knokte Excelsior zich goed terug. Een minuutje later schoot 

Marvin van grote afstand raak (3-1). In de eerstvolgende aanval liet Tom zien ook al van grote afstand de korf te kunnen 

vinden (3-2) en deed dat nog eens dunnetjes over van iets kortere afstand (3-3). Het leek wel of er engeltjes op de 

schouders meespeelden, want in de 8e minuut trof Marvin alweer van 4 meter raak “woew” (3-4) en herhaalde die 

stunt in de 11e minuut nog maar een keer (3-5). Avanti wist niet wat er gebeurde toen in de 12e minuut de bal werd 

heroverd, waaruit Leonie met een doorloop fraai afrondde (3-6). En zo was in 8 minuten een 3-0 achterstand omge-

bogen naar een 3-6 voorsprong. Je zag dat Avanti nu stugger en korter ging verdedigen. Ook aanvallend werd er scher-

per gespeeld. Dat leidde in de 15e minuut dat er vanuit een rebound kon worden gescoord (4-6) en binnen twee mi-

nuten was de stand vanaf een metertje of 4 weer gelijk getrokken (6-6). Ook Excelsior deed er nog een schepje bovenop 

en er ontstond (voor zover die er al niet was) een leuke pot met heen en weer golvend spel. De punten stokte nu even. 



Commissies 
 
Vijf minuten voor rust stapte een Avanti-heer weg van de paal en kon zo de 7-6 scoren. Maar in een eerstvolgende 

aanval kon Jesse met een doorloop de stand weer gelijktrekken. Was dit de ruststand? Nee, want (de overigens goed 

fluitende) scheids maakte hier een dwaling door een discutabele strafworp aan Avanti toe te kennen die nog werd 

benut (8-7). 

In de 2e helft kwam Stella in de plaats van Lisa en waren we erg benieuwd of dit ook dezelfde spanning kon brengen 

als de eerste helft. De eerste minuten gingen weer over en weer, maar in de 4e minuut werd Linda zwaar gehinderd 

bij een doorloop (“Heeeee”, joelde de Delftse aanhang) en Linda mocht de hierdoor verkregen strafworp benutten. De 

bal rolde nog even een rondje op de rand, maar verdween toch door de korf heen (8-8). Nog geen minuut later mocht 

Leonie met een strafworp pogen Excelsior weer aan de leiding te brengen. Helaas rolde hier de bal over de verkeerde 

kant van de rand van de korf weer naar beneden. Het spel ging weer heen en weer. Soms zwijnde Excelsior, maar soms 

mocht ook Avanti de handen in elkaar knijpen. In de 12e minuut wist ook Jesse van afstand te scoren en hiermee 

Excelsior weer aan de leiding te helpen. Hij had de smaak te pakken, want even later herhaalde hij dit huzarenstukje 

(8-10). Je voelde de spanning stijgen: Avanti werd nerveuzer. Kwam hier hun eerste nederlaag aan? Hoe kan dat tegen 

een nr. 5 op de ranglijst? Het spel werd door Avanti opgejaagd, maar Marvin scoorde in de 18e minuut vanaf 4 meter 

droogjes de (8-11). Dingeman mocht in het laatste stukje Jesse vervangen en had de opdracht de lange heer vooral 

bezig te houden met loopwerk. Avanti ging nu vol gas geven en Excelsior kreeg moeite om de bal goed uit te verdedi-

gen. Dit leidde in sommige gevallen tot balverlies, maar nog zonder gevolgen. In de 20e echter werd de bal verloren en 

kon een vrijstaande dame met een doorloop scoren (9-11). De druk werd nog meer verhoogd en de zenuwen van 

Avanti sloegen nu ook over naar Excelsior. Een paar keer balverlies bracht de bal niet naar het veilige aanvalsvak. In de 

24e minuut werd de bal veroverd en kon er weer met een doorloop gescoord worden (10-11). Deze thriller kwam 

langzaam tot zijn hoogtepunt met nog een paar minuten op de klok. Wie kon het zeggen? In de 26e minuut maakte 

Tom een schijnbeweging om een doorloop te maken, stapte vervolgens achteruit en scoorde vanaf 4 meter (10-12). 

Woeeehoeee!!! Twee minuten voor tijd maakte de tegenstander van Leonie een schijnbeweging, waardoor Leonie de 

verkeerde kant uitging, maar zij zelf struikelde. Ze stond echter gauw weer op en kon zo via een doorloop scoren (11-

12). Njjjjniiie!!! We willen nu geen Halloween-scenario!! Avanti zette nog alles op alles en konden via een langlopende 

aanval een aantal keren schieten, maar met nog 30 seconden op de klok heroverde Excelsior de bal, welke via via naar 

het aanvalsvak werd gespeeld en alwaar de tijd werd volgemaakt. 

Avanti verslagen!! De wedstrijd van het jaar voor de A3 leidde tot een staande ovatie van de Excelsioraanhang wat 

zeker twee minuten lang applaudisseerde voor deze prestatie. Dat diezelfde aanhang echter ook 10 jaar ouder was 

geworden werd op de koop toegenomen….. 

Lisa, Stella en Dingeman worden hierbij natuurlijk (ook namens het team) bedankt voor hun bijdrage aan deze over-

winning. 

Rest me om een ieder prettige feestdagen toe te wensen. 

 

Excelsior A1 - GKV A1 

Door Conno 

Na drie wedstrijden met vijf punten zijn we zaterdag geëindigd in een wedstrijd zonder punten, maar wel met veel 

leerzame momenten. Dat geluk tref je niet altijd! Het was ook een wedstrijd met een goede tweede helft, waarin beide 

teams bijna gelijk opgingen. Wat me het meest opviel: dat er bij niemand het kopje ging hangen, ondanks de 22 te-

gendoelpunten. We bleven knokken voor een volgend doelpunt. En dat is 9 keer gelukt! En wat we helemaal super 

vinden: Britte is back! Na een periode van blessures was Britte er weer helemaal. Goed gedaan, Britte! Last but not 

least, weer dank aan de invallers, Joris en Mart. Volgende week zeker geen verliespunten, want dan zijn we vrij! 
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GKV A2 - Excelsior A2 

Door Marit 

Ik had mij voorgenomen om dit stukje te beginnen met: ‘Yes, deze week alleen maar goed nieuws!’. Maar helaas is het 

niet ‘alleen maar goed nieuws’ bij de A2. En deze minder leuke wedstrijd begon in Den Haag bij GKV. 

 

De wedstrijd begon met een erg divers team aan de kant van Excelsior. Verschillende invallers, maar uiteraard gingen 

we weer knokken met zijn allen. In de 27e minuut gingen we goed van start met een mooi afstandsschot van Sven, 1-0, 

zo hoort het! Helaas kwam er twee minuten later een schot aan de kant van GKV en dat bracht de stand op 1-1. Bijna 

gelijk daarna dacht een heer van GKV, ‘laat ik er nog eentje maken’, 2-1. Gelukkig schoot Hanna snel daarna er ook een 

bal in, wat de stand weer gelijk maakte. Een paar aanvallen werd er niet gescoord en helaas viel het volgende doelpunt 

aan de verkeerde kant. Eén van de dames van GKV scoorde weer een afstandsschot, 3-2. Ik kan u vertellen dat wij de 

scheidsrechter nou niet echt mee hadden. Nou hoeft dat ook niet, maar constant alles tegen ons fluiten, is niet bepaald 

prettig kan ik u vertellen. Het kon ook niet anders dan dat wij de eerste strafworp om onze oren kregen. Jammer, maar 

helaas zat deze en dat bracht de stand op 4-2. Inmiddels aangekomen in de 14e minuut bleven de dames van GKV 

scoren met die afstandsschoten, 5-2. Met nog tien minuten speeltijd komt de bal ongelukkig onder de paal terecht, de 

heer wordt in de rug gehouden en de heer van GKV mikt de bal er onder de paal in, 6-2. Dit ging natuurlijk niet de 

goede kant op! Maar gelukkig bestaat er zoiets leuks als een openingsbal! De heer van GKV roept over het veld: “Let 

allemaal op jongens, hier komt de openingsbal, let op, let op!” En het allerleukste is dan nog dat Marieke er vol langs 

gaat en een prachtige doorloop scoort dóór de openingsbal, ik zeg: háhá! Dit brengt de stand op 6-3. Helaas krijgen 

we snel daarna weer een schot om onze oren, 7-3. Helaas wordt het in de zeven minuten die daarna nog volgen steeds 

dramatischer. Met de scheids die goed zijn best doet voor GKV, spelers in het veld die steeds ruiger worden en een 

stand die alleen maar hoger wordt aan de kant van GKV loopt het niet echt lekker. We krijgen nog een doorloopbal, 

een afstandsschot en een wegtrekballetje onder de paal tegen en dat brengt de stand op 10-3. RUST. 

 

Na de rust hebben we het nog niet op gegeven. We knokken door, maar helaas wil het nog niet echt baten. We krijgen 

in de 28e minuut weer een strafworp tegen, 11-3. Met nog een schot aan de verkeerde kant is de stand inmiddels 12-

3. Gelukkig scoort Fabian een prachtige bal aan de achterkant van de paal, 12-4. De heer van Fabian laat dat niet op 

zich zitten en scoort snel daarna een afstandsschot, 13-4. Lynn scoort een mooi afstandsschot en dan is de stand 13-

5. Met nog 15 minuten op de klok en een beetje optimisme zou het nog kunnen. Jammer genoeg houdt GKV niet op 

met scoren. Twee korte kansen achter de paal door de heren van GKV maakt 15-5. Met een schot, korte kans en ook 

nog een strafworp zijn we steeds verder van huis. De stand is inmiddels tot een dieptepunt gedaald, 18-5. Ik kan u 

vertellen, dit ben ik ook niet van de A2 gewend, maar het was me ook wel een wedstrijd. Het duwen, beuken, rammen 

en schelden aan de kant van GKV ging rustig verder en de scheids deed of zijn neus bloedde. Ook de coach van de 

tegenpartij was in zijn nopjes. Erg irritant. Sven en Marieke werden gewisseld voor Marloes en Koen. Met nog drie 

minuten op de klok kregen we weer een korte kans tegen, 19-5. Koen maakte een schot van afstand en Job scoorde 

een mooie korte kans achter de paal, 19-7. Met nog één minuut op de klok schiet een van de heren van GKV ongeveer 

vanaf de middenlijn en ja hoor, het zal eens niet, deze bal gaat raak. Dit maakt een eindstand van 20-7. Erg zuur dat ze 

dan ook nog die 20 halen. 

 

Maar goed, al met al was het een ruige wedstrijd en ik vind dat wij ons netjes hebben gedragen. De scheids was ver-

schrikkelijk en de vele duw-en-trekpartijen waren niet eerlijk, maar toch vind ik dat wij goed ons best hebben gedaan. 

Invallers, dankjewel! En nog één belangrijk puntje: in het nieuwe jaar zijn we hopelijk weer compleet.  

 

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar namens de hele A2!  
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Jeugdcommissie (B t/m pinguïns) 

De jeugdcommissie heeft deze week geen mededelingen. 
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Evenementencommissie 

Jaaroverzicht Evenementencommissie 2013 

Afgelopen vrijdag stond alweer het laatste Excelsior Evenement van 2013 op 

het programma. Ruim 65 kinderen kwamen op z’n mooist naar het clubhuis 

voor een heerlijk kerstdiner. Er werd heerlijk gegourmet en na het diner was 

er een gezellig gala voor alle aspiranten. 

 

Na het laatste evenement van het jaar is het een mooi moment om als 

“nieuwe” evenementencommissie nog even terug te kijken op het jaar 2013. 

Een jaar waarin we veel evenementen hebben mogen organiseren die vaak 

erg goed door jullie werden bezocht. Onze dank daarvoor. 

 

Jongens tegen de meisjes 

In januari begonnen we met het eer-

ste aspirantenevenement georgani-

seerd door de nieuwe Evenementen-

commissie. We hebben de tv-show 

Jongens tegen de Meisjes gespeeld in 

de kantine van Excelsior. Dit was erg 

gaaf! Zelfs Chantal Janzen (Mariska 

de Vroed) en Tijl Beckand (Reinier 

van den Hoek) waren erbij! De foto’s zeiden genoeg!  

 

Foute Valentijn 

Rond Valentijnsdag verkeerden de leden van Excelsior in hogere romantische sferen, tij-

dens het Foute Valentijnfeest. Er waren hele gekke outfits gespot en veel hartjes in de 

kantine. Het was een gaaf feest met wederom dj’s The Blacklights, die de beats lieten ho-

ren tijdens het feest. 

 

 

Pasen voor pupillen 

Op tweede paasdag hebben we met 

heel veel pupillen en hun ouders heer-

lijk ontbeten en vervolgens allemaal 

leuke paasspelletjes gedaan en tot slot 

met de paashaas nog paaseitjes ge-

zocht en natuurlijk gegeten! Het was 

heel erg gaaf en zowel de kinderen als 

de ouders hebben een leuke och-

tend/middag gehad. 
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Full Moon Party  

Op 6 april hebben we flink uitgepakt! De eerste editie van Full Moon bij Excelsior! De dj’s leverden dit enorm gave 

concept en zorgden ervoor dat er genoeg verf was om iedereen goed te versieren. Full Moon is afkomstig uit Thailand 

en is erg bekend in Nederland. Dit was het best bezochte feest van de afgelopen jaren! In totaal waren er ongeveer 

200 feestbeesten binnen en de sfeer was enorm goed! Door middel van de blacklights gaf iedereen licht! Het was gaaf! 

   

 

25+ feest: 80’s 90’s party!  

Het eerste 25+ feest vanuit deze Evenementencommissie is afgelopen seizoen een feit geworden! Veel oude bekenden 

kwamen weer eens gezellig feesten bij Excelsior! Het was erg gezellig! Hopelijk volgend jaar met nog meer oude be-

kenden van Excelsior en natuurlijk met nog meer ouders van de jeugd! Het 25+ feest zal nog een keer gegeven worden 

en is weer gericht op 25+ en hun kader!  

 

De afsluitdag 

De afsluitdag van het seizoen 2012-2013 was zo gaaf 

dat wij als commissie er bijna geen woorden voor heb-

ben! Het oversteeg al onze verwachtingen. De opkomst 

was enorm, de activiteiten waren gaaf, de ouders had-

den het naar hun zin, de buikschuifbaan was glad en de 

barbecue was heel erg lekker! Ook het aansluitende 

feest was erg gezellig en uiteindelijk erg goed bezocht! 

Om dit te kunnen overtreffen zullen we volgend jaar 

voor een hele opgave staan! Maar we gaan het zeker 

proberen. 

 

Seizoenopening 

Na een heerlijke zomervakantie openden 

we het nieuwe seizoen met een 

spandoekenwedstrijd voor de aspiranten 

en pupillen rondom de eerste 

thuiswedstrijd van Excelsior 1. Na de 

wedstrijd waren er ook mooie posters 

waarmee er handtekeingen van Excelsior 

1 en 2 konden worden gescoord. Ook was er een openingsfeest voor junioren en senioren, met de nieuwe dj’s Niels 

en Marijn. 
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Slaapfeest 

Hierna volgde misschien wel het 

allergaafste evenement voor de pupillen 

en aspiranten! Het slaapfeest bij Excelsior! 

Wat was het een feest, en wat hebben we 

weinig geslapen! Na veel spelletjes, film 

kijken en een dropping werden de bedden 

opgezocht, waar het nog lang onrustig 

bleef – zoals het hoort bij een slaapfeest! 

 

After Halloweenparty 

Eind november stond er weer een junioren- en seniorenfeest op het programma. Ditmaal een bloederige Halloween-

party, waar weer vele feestbeesten genoten van de muziek van de dj’s Niels en Marijn. Weer veel leuke kostuums, van 

bloederige zusters tot echte heksen! 

 

Sinterklaasfeest 

Uiteraard sloten we het jaar af met de altijd drukke decembermaand, 

die natuurlijk begon met het Sinterklaasfeest. Er waren dus ruim 50 

(!) kinderen in de kantine bijeengekomen om de goedheiligman te 

verwelkomen bij Excelsior. Toen Sinterklaas uiteindelijk onze kantine 

had gevonden, kon het feest niet meer stuk. Hij werd toegezongen 

door alle kinderen, en hij had allemaal goede verhalen over de kin-

deren. Uiteindelijk had hij natuurlijk ook voor alle kinderen een ca-

deautje meegebracht. 

 

Afsluiting 

Zoals gezegd sloten we het jaar afgelopen vrijdag, wat evenementen betreft, af met het kerstdiner. Als 

Evenentencommissie willen wij iedereen hele fijne feestdagen wensen en alvast een heel gelukkig en gezellig 2014! 

Enne…. in 2014 hebben wij weer heel veel leuke evenementen op het programma staan, wij hebben er nu al zin in! 

 



Wedstrijden 

 

Uitslagen 

21 december 2013 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 12814 Excelsior 1 - EKVA 1 28 22   

ROKA 16855 Excelsior 2 - DVO 3 12 12   

A1F 19201 Excelsior A1 - GKV (H) A1 9 22   

A5C 7423 Excelsior A4 - Pernix A2 27 11   

B1F 19963 Excelsior B1 - RWA B1 9 16   

C1F 21111 Excelsior C1 - RWA C1 4 13   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 14791 De Meervogels 3 - Excelsior 3 12 13   

R3N 14778 Korbatjo 3 - Excelsior 4 15 17   

R4M 16875 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 5 15 13   

R5E 5048 Avanti 7 - Excelsior 6 8 9   

A3C 6918 GKV (H) A2 - Excelsior A2 20 7   

A5B 7366 Avanti A6 - Excelsior A3 11 12   

B3B 5448 DES B2 - Excelsior B2 5 7   

C5G 7647 VEO C2 - Excelsior C3 5 3   

 

Opstellingen en reserves 

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 

 

 

Programma 

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!! 
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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 

4 januari Nieuwjaarsreceptie: 16.00-19.00  21 maart Klaverjassen 

18 januari Aspiranten/Junioren/seniorenfeest Beachparty  11 april Klaverjassen 

18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns   12 april Junioren/seniorenfeest 

31 januari Pokeravond  21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

februari Het grote Excelsior-Diner  1 mei Klaverjassen 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1  17 mei 25+ feest 

7 februari Klaverjassen  29 mei Dubbelschiettoernooi 

10-15 februari Actie Jantje Beton  31 mei Klaverjassen 

14 februari Valentijnborrel  14 juni Kampioenendag 

28 februari Klaverjassen  20 juni Voetbaltoernooi 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1  21 juni Schoolkorfbal 

7 maart Wat maak jij voor lekkers?  28 juni Jeugdtoernooi 

14 maart Aspirantenavond      

       

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  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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Rompregeling Arbitrage 
 

Nieuws van de scheidsrechters 

Door Erik 

Op de Bondsraadvergadering van 15 juni 2013 is een nieuwe Rompregeling Arbitrage (in het kort: het fluiten en be-

oordelen van scheidsrechters van Excelsior op neutraal terrein) aangenomen, die is ingegaan op 31 augustus 2013. De 

nieuwe regeling wordt hieronder uitgelegd en toegelicht voor Excelsior. De regeling geldt voor iedere korfbalvereni-

ging in Nederland. De impact is voor de ene vereniging groter dan voor de andere, omdat het afhankelijk is van het 

aantal teams dat uitkomt in de wedstrijdsport korfbal. 

 

Wat houdt de nieuwe Rompregeling Arbitrage precies in? 

De Rompregeling Arbitrage houdt in: 

▪ Er is een totale arbitrageverplichting in plaats van een gescheiden verplichting voor het leveren 

▪ van scheidsrechters en beoordelaars (in de oude situatie was het zo dat te fluiten wedstrijden niet gecompenseerd 

konden worden met te beoordelen wedstrijden; beide regelingen stonden los van elkaar; nu mag je een overschot 

bij scheidsrechters compenseren met een tekort bij beoordelaars). 

▪ De totale arbitrageverplichting in de zaal- en veldcompetitie mogen niet met elkaar verrekend worden. 

▪ De afrekening van de totale arbitrageverplichting vindt plaats op basis van de totale verplichting in plaats van op 

het aantal aangewezen wedstrijden (aangewezen wedstrijden zijn wedstrijden die door het KNKV, korfbalbond, 

worden toegewezen aan leden van Excelsior die op eigen naam fluiten en wedstrijden die worden toegewezen op 

verenigingsnaam Excelsior).  

▪ Scheidsrechters op naam en scheidsrechters die wedstrijden, die zijn aangewezen op vereniging, fluiten, moeten 

het certificaat KNKV scheidsrechter hebben. 

▪ Als de afrekening van de totale arbitrageverplichting een tekort geeft dan moet je per te weinig gefloten/beoor-

deelde wedstrijd 10 rekeneenheden boete ad € 5,75 per eenheid, is € 57,50 boete betalen aan het KNKV (korfbal-

bond) per te weinig gefloten wedstrijd of als je een overschot hebt ontvang je een bonus van 7 rekeneenheden, ad 

€ 5,75 per eenheid, is totaal € 40,25 per teveel gefloten wedstrijd van het KNKV. 

▪ Alle klassen in het wedstrijdkorfbal tellen mee in de totale arbitrageverplichting (betreffende klassen zijn standaard 

4e klasse en hoger, reserve 4e klasse en hoger, A2, B2 en C2 jeugdkorfbal en hoger); 

▪ Verenigingen kunnen zich inschrijven voor wedstrijden in bepaalde klassen (reserve 4e klasse, B2 en C2 klassen 

jeugdkorfbal) om het tekort tussen te fluiten wedstrijden en aangewezen wedstrijden te verkleinen. 

▪ Ben je aangewezen als vereniging of als scheidsrechter op naam en je komt niet opdagen dan moet per niet opge-

komen wedstrijd een boete van 15 rekeneenheden (dus 15 maal € 5,75 is € 86,25) worden betaald aan het KNKV 

en dit ontheft je niet van de totale verplichting. Oftewel, bij een tekort moet je nogmaals 10 rekeneenheden betalen 

is € 57,50. 

 

Aan welke verplichting moet Excelsior dan als vereniging voldoen? 

In de Rompregeling Arbitrage is een totale arbitrageverplichting opgenomen. Deze arbitrageverplichting houdt in dat 

Excelsior een aantal wedstrijden moet fluiten en beoordelen bij elkaar opgeteld in zowel de veldcompetitie 2013-2014 

als de zaalcompetitie 2013-2014. Dit aantal wedstrijden is per competitie als volgt uit te rekenen: 

 

Het aantal thuiswedstrijden van de teams uitkomend in het wedstrijdkorfbal x 1,3* 

 

*Indien van toepassing, het aantal thuiswedstrijden van teams waar een assistent-scheidsrechter bij 

verplicht is worden hier nog bij opgeteld (in ons geval Excelsior 1). 
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Voor Excelsior vallen in de zaalcompetitie 2013/2014 onder de werking van de Rompregeling Arbitrage de volgende 

teams: Excelsior 1, 2, 3, 4, 5, A1, B1 en C1 en een assistent-scheidsrechter voor Excelsior 1. 

 

Voor Excelsior vallen in de veldcompetitie 2013/2014 onder de werking van de Rompregeling Arbitrage de volgende 

teams: Excelsior 1, 2, 3, 4, A1, B1 en C1 en een assistent-scheidsrechter voor Excelsior 1. 

 

In de zaalcompetitie zijn genoemde Excelsiorteams ingedeeld in een poule van 8 ploegen, behalve Excelsior 5 en C1, 

zij spelen in een poule met zeven ploegen. 

 

De berekening van de verplichting in de zaalcompetitie 2013/2014 is voor Excelsior dus als volgt: 

4 seniorenteams x 7 thuiswedstrijden = 28 wedstrijden 

1 seniorenteam x 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

1 A-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

1 B-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

1 C-jeugd team maal 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

 

Totaal aantal thuiswedstrijden = 54 wedstrijden 

 

Het totaal aantal thuiswedstrijden dient nu vermenigvuldigd te worden met de factor 1,3 (0,3 voor beoordelaars). De 

uitkomst van deze som is voor Excelsior 70,2 wedstrijden. De afronding vindt altijd plaats naar beneden, dus onze 70,2 

wordt 70. 

 

Doordat Excelsior 1 speelt in een klasse waarbij een assistent-scheidsrechter verplicht is (overgangsklasse) wordt dit 

aantal thuiswedstrijden bij de uitkomst van 70 wedstrijden opgeteld. Dit zijn 7 thuiswedstrijden voor Excelsior 1. 

 

De totale verplichting voor de zaalcompetitie 2013/2014 wordt voor Excelsior dus 70 wedstrijden + 7 wedstrijden = 

77 wedstrijden.  

 

De berekening van de verplichting in de veldcompetitie 2013/2014 is voor Excelsior dus als volgt: 

 

4 seniorenteams x 7 thuiswedstrijden = 28 wedstrijden 

1 A-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

1 B-jeugd team x 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

1 C-jeugd team maal 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

 

Totaal aantal thuiswedstrijden = 47 wedstrijden 

 

Het totaal aantal thuiswedstrijden dient nu vermenigvuldigd te worden met de factor 1,3 (0,3 voor beoordelaars). De 

uitkomst van deze som is voor Excelsior 61,1 wedstrijden. De afronding vindt altijd plaats naar beneden, dus onze 61,1 

wordt 61. 

 

Doordat Excelsior 1 speelt in een klasse waarbij een assistent-scheidsrechter verplicht is (overgangsklasse) wordt dit 

aantal thuiswedstrijden bij de uitkomst van 61 wedstrijden opgeteld. Dit zijn 7 thuiswedstrijden voor Excelsior 1. 

 

De totale verplichting voor de veldcompetitie 2013/2014 wordt voor Excelsior dus 61 wedstrijden + 7 wedstrijden = 

68 wedstrijden. 
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De verplichting (van in totaal 68 en 77 is 145 wedstrijden) dient Excelsior bij te dragen door het leveren van scheids-

rechters en/of beoordelaars. De verhouding hierin maakt geen verschil, echter er wordt wel een beroep gedaan op de 

verantwoordelijkheid van verenigingen om op beide vlakken hun bijdragen te leveren. 

 

Wat nu als je meer of minder wedstrijden fluit dan nodig is volgens de Rompregeling Arbitrage? 

Als de afrekening van de totale arbitrageverplichting een tekort geeft dan moet je per te weinig gefloten/beoordeelde 

wedstrijd 10 rekeneenheden boete, ad € 5,75 per eenheid, is € 57,50 boete betalen aan het KNKV (korfbalbond) per 

te weinig gefloten of beoordeelde wedstrijd of als je een overschot hebt ontvang je een bonus van 7 rekeneenheden, 

ad € 5,75 per eenheid, is totaal € 40,25 per teveel gefloten of beoordeelde wedstrijd van het KNKV. De zaalcompetitie 

2013/2014 en de veldcompetitie 2013/2014 zijn gescheiden. Je kunt niet een tekort in de zaalcompetitie compenseren 

met een overschot in de veldcompetitie. 

 

Als het totaal aantal gefloten wedstrijden aan het einde van het zaalseizoen en het veldseizoen minder is dan 75% van 

het te fluiten wedstrijden (beide competities worden gescheiden bekeken) dan volgt puntenaftrek in de volgende 

competitie (dus veldcompetitie 2014-2015 en zaalcompetitie 2014-2015).  

Het percentage wordt berekend over het lopende seizoen 2013-2014 maar als het percentage aan het eind van het 

zaalseizoen 2013-2014 en/of veldseizoen 2013-2014 lager is dan 75%, dan wordt de puntenmindering meegenomen 

bij de teams die uitkomen in de veld- en zaalcompetitie 2014-2015 (en spelen in reserve seniorenklassen t/m 4e klasse) 

en beginnen deze teams aan het begin van de competitie 2014-2015 met min 1. 

 

De ploegen die zijn ingedeeld in de reserve Topleague tot en met reserve 4e klasse zaal en reserve ereklasse tot en met 

reserve 4e klasse veld ontvangen deze puntenaftrek. De eerste teams senioren en teams in de jeugdcompetitie krijgen 

geen aftrek, maar tellen wel mee voor de aftrek bij de overgebleven senioren teams (vanaf seniorenteam 2 dus). 

 

Indien een vereniging niet voldoet aan het genoemde percentages van 75% bedraagt de aftrek tenminste 2 punten. 

 

Daarboven worden wedstrijdpunten in mindering gebracht op basis van de volgende rekenregel: het tekort gedeeld 

door 12. Dit getal wordt naar beneden afgerond op een geheel getal, 

waarbij elk geheel getal een extra wedstrijdpunt in mindering betekent. 

 

Per team wordt begonnen met een punt aftrek. Indien noodzakelijk volgt hierna in dezelfde volgorde een tweede punt 

in mindering. Per team kunnen per competitie per seizoen maximaal 2 punten in mindering worden gebracht. 

 

Hoe kom je nu aan wedstrijden en wanneer tellen ze mee? 

Excelsior kan aan het verplichte aantal wedstrijden (77 in de zaalcompetitie en 69 in de veldcompetitie) voldoen mid-

dels haar KNKV-scheidsrechters, KNKV-beoordelaars, KNKV-waarnemers, verenigingswedstrijden of via de verenigings-

inschrijving.  

Er zijn minimaal 14 competitieronden in de zaalcompetitie en 14 competitieronden in de veldcompetitie. Dit betekent 

dat Excelsior per weekend gemiddeld tussen de 5 en 5,5 wedstrijd moet fluiten en/of begeleiden op neutraal terrein. 

 

Per dit seizoen fluiten er drie scheidsrechters op naam namens Excelsior te weten: Jos van Velzen, Wouter Le Comte 

en Frido Kuijper. Deze scheidsrechters zijn wekelijks beschikbaar en worden door het KNKV ingedeeld. 
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Voor de verenigingswedstrijden en verenigingsinschrijvingen zijn beschikbaar: Willeke Alberts, Nelis Bijl, Henk Smienk, 

Mick Vrolijk, Piet Ekelmans en Erik de Koning. Job vd Berg en Bob vd Leeden zijn bijna klaar met de cursus KNKV 

scheidsrechter en zullen ook gaan fluiten. 

 

Excelsior is onderdeel van een samenwerkingsverband te weten OEVADO (staat voor de verenigingen ONDO, Excelsior, 

Valto, Avanti, Dijkvogels en ODO). Dit samenwerkingsverband wordt aangewezen door het KNKV onder de naam van 

Excelsior. Jos van Velzen verdeelt deze aangewezen wedstrijden onder de aangesloten verenigingen na rato van te-

korten t.o.v. de verplichting per vereniging. Dit zijn dan eigenlijk verenigingswedstrijden. Het voordeel van een samen-

werkingsverband is dat je flexibeler bent met de inzet. Je hebt keus uit meer wedstrijden. De wedstrijden die worden 

toegewezen aan verenigingen zijn vaak wedstrijden in de A2 klasse junioren, reserve 3e klasse senioren en de B1 en 

C1-klassen aspiranten en D hoofdklasse. 

 

Vanaf het seizoen 2013-2014 kun je ook inschrijven op wedstrijden die staan gepland in de reserve 4e klasse senioren, 

B2 en C2 jeugdklassen. Met de drie Biesland-verenigingen (DES, DKC en Excelsior) is de volgende afspraak gemaakt: 

zodra jij je kunt inschrijven op een wedstrijd in hierboven genoemde klassen dan schrijft DKC zich in op de wedstrijden 

die bij DES worden gespeeld (in de zaal en veld betreft dit DES 4 en 5), DES schrijft in op de Excelsiorwedstrijden (op 

het veld C1 en Excelsior 4; in de zaal Excelsior 5) en Excelsior schrijft zich in op de wedstrijden van DKC (DKC B1 en DKC 

4, zowel veld als zaal). Inschrijving gaat naar tijdstip van binnenkomst. Naast de wedstrijden van DKC B1 en 4 schrijft 

Excelsior zich in op wedstrijden van Avanti C2 en B2 die worden gespeeld in de Emeraldhal. Maar indien deze wedstrij-

den niet beschikbaar zijn, wordt gekeken naar wedstrijden in de directe omgeving. Erik de Koning schrijft namens 

Excelsior in op deze wedstrijden. 

 

Als bij een thuiswedstrijd van een Excelsiorteam en dat team valt onder de Rompregeling Arbitrage, de scheidsrechter 

niet komt (voor de korfbalbond is dat een SNO, scheidsrechter niet opgekomen, waarvoor de niet opkomende vereni-

ging dus € 86,25 moet betalen aan het KNKV), moet een gediplomeerde KNKV scheidsrechter van Excelsior fluiten. 

Deze wedstrijd telt dan wel mee in de tellingen voor Excelsior. 

 

Wedstrijden beoordelen op neutraal terrein levert een halve wedstrijd op. Helaas heeft Excelsior momenteel geen 

beoordelaars ter beschikking. 

 

Stand van zaken per 21 december 2013 

Zowel in de zaal- als veldcompetitie zijn nu 7 competitieronden gespeeld. Dit is dus op de helft van beide competities. 

Excelsior zou dan eigenlijk de helft van de genoemde 68 en 77 wedstrijden hebben moeten fluiten (is 34 om 39) om 

geen boete opgelegd te krijgen. Het is van belang dat teams die spelen in bovengenoemde klassen en waarvan de 

aangewezen scheidsrechter of grensrechter niet opkomt bij een thuiswedstrijd, dit meldt aan Jos, Erik of Willeke 

omdat Excelsior dan meer wedstrijden heeft gefloten dan waarop was gerekend. 
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De stand is als volgt: 

Veld 

▪ KNKV: 15 

▪ Oevado: 5 

▪ Inkoop: 5 

▪ Wegens SNO: 1 

▪ Totaal veld: 26 

Geen grensrechter aanwezig bij Excelsior 1: twee wed-

strijden. Hiermee wordt 68 wedstrijden verlaagd naar 66 

te fluiten wedstrijden. 

 

Zaal 

▪ KNKV: 14 

▪ Oevado: 4 

▪ Inkoop: 8 

▪ Wegens SNO: 3 (3 maal Fortuna niet opgekomen; 

boete voor Fortuna 3 maal € 86)  

▪ Totaal zaal: 29 

Geen grensrechter aanwezig bij Excelsior 1: twee wed-

strijden. Hiermee wordt 77 wedstrijden verlaagd naar 75 

te fluiten wedstrijden. 

Gelukkig hebben wij dit seizoen geen SNO ’s opgelopen, omdat niemand beschikbaar was om te fluiten op het aange-

wezen tijdstip. Dit betekent dat als wij doorgaan met dezelfde aantallen te fluiten wedstrijden in het tweede deel van 

beide competities een tekort zullen hebben van 16 wedstrijden in de veldcompetitie en 17 wedstrijden in de zaalcom-

petitie. Dit is dus 33 maal 10 rekeneenheden van € 5,75 is in totaal € 1.900 ! Maar de boete wordt eigenlijk veroorzaakt 

omdat wij geen beoordelaars hebben (is de 30% die komt om te fluiten). Puntenaftrek bij Excelsior 2 en 3 zal dan nog 

niet plaatsvinden in de competitie 2014-2015, maar als een scheidsrechter geblesseerd raakt of door andere omstan-

digheden even niet kan fluiten dan zal dit wel plaatsvinden en de boete zal dan omhoog gaan. 

In oktober zijn wij gestart met een theoriecursus spelregels. Het examen zal in januari en/of februari worden afgeno-

men. Voordat je aan de praktijkcursus KNKV scheidsrechter begint, moet je dit theoretisch examen hebben behaald. 

Wij zijn nog op zoek naar scheidsrechters die graag wedstrijden voor onze vereniging willen fluiten! Het hoeft niet 

wekelijks te zijn. Omdat wij dit jaar mogen inschrijven op verenigingswedstrijden in bepaalde klassen zijn wij hierin 

ook flexibeler geworden. Als je nu al weet dat je in een bepaald weekend kunt fluiten, meldt dit dan aan Jos en/of Erik. 

Momenteel vindt de inschrijving plaats voor het weekend van 25 en 26 januari. En ook als je nog geen diploma hebt: 

meld je aan. Dan regelt Excelsior een plaatsing bij de juiste cursus. 

Maar ook beoordelaars zijn van harte welkom!  

Op de site van het KNKV onder de kopje arbitrage, algemene informatie, rompregeling, stand van zaken veld en zaal is 

de telling tot en met 8 december opgenomen. De genoemde puntenaftrek en boete is niet geëxtrapoleerd. Dit houdt 

in dat alle wedstrijden van na 8 december nog niet in het overzicht zijn verwerkt. Je kunt van iedere vereniging in 

Nederland zien of dat zij boetes betalen of bonussen zullen gaan ontvangen. Wat wel opvalt, is dat de verenigingen 

die uitkomen in de Topleague en Ereklasse het verhoudingsgewijs zeer slecht doen en zeer hoge boetes moeten beta-

len. In de overzichten zijn de SNO boetes (wegens niet opkomen door verenigingen nog niet eens meegenomen). 

 

Rest mij iedereen nog prettige feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen en scheidsrechters die afgelopen jaar 

hebben gefloten: bedankt hiervoor!!! 
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