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COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad 

van korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

biedt informatie over wedstrijdschema’s, trainings-

tijden en wedstrijdverslagen, maar bericht ook over 

belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 
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Voorzitterpraat 

Afgelopen zaterdag werd het jaar geopend met 

een zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie. Een 

mooi moment om terug te blikken naar 2013, maar 

vooral om richting de toekomst te kijken. Als je terugkijkt, kan je eigenlijk een 

grote lijn trekken. Teren op de successen is mooi, maar je zal altijd bezig moeten 

blijven om dat succes vast te blijven houden en te verbeteren. Verslap je daarin, 

dan kom je, als je niet snel bij de les bent, in een vrije val terecht die moeilijk te 

stoppen is. Dus probeer elke teleurstelling om te zetten in positieve energie. Dat 

is dan ook het motto voor 2014. Excelsior 1 heeft de draad in de laatste twee 

wedstrijden van het seizoen al opgepakt om de neerwaartse spiraal te doen 

stoppen. Nu dit vasthouden en van daaruit weer verder bouwen. Ook de wer-

ving is hard bezig de doelstelling om 

door te groeien richting de 350 leden 

op te pakken en op sponsorgebied lig-

gen er ook een aantal uitdagingen. Ook 

daarin hebben wij alle vertrouwen dat 

we er uit gaan komen. Uitdagingen ge-

noeg dus voor 2014. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie was het 

ook een mooi moment om een aantal 

leden in het zonnetje te zetten. Anke 

v.d. Voort kreeg het speldje voor 25 jaar lidmaatschap. Daarna was het Coby 

Mangert die het beeldje voor 60 jaar lidmaatschap in ontvangst mocht nemen. 

Coby heeft, nadat zij gestopt was met actief spe-

len, altijd de club op de voet gevolgd. 

Hierna werd Wilco de Koning compleet verrast. 

Wilco heeft gedurende een periode van 28 jaar 

in het bestuur 

van de vereni-

ging gezeten. 

Eerst als be-

stuurslid alge-

mene zaken en 

daarna 25 jaar als 

penningmeester. 

Het bestuur was 

van mening dat deze lange periode, maar ook 

zijn activiteiten daarnaast, trainer van Excelsior 2, 

actief lid van de onderhoudscommissie van het 

clubhuis, het rechtvaardigde om hem niet te be-

noemen tot lid van verdienste van de vereniging, maar hem direct te benoemen 

tot ERELID van de C.K.V. Excelsior.  

Rest mij nog om iedereen vanaf deze plek een mooi, gezond en sportief 2014 

te wensen. 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

Senioren scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A spelers 

Bep van Dorp 

Junioren A scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A autorijders 

Anja Verwolf 

Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F spelers 

Joke Schram 

 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Nicole Buis 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

Secretaresse: Denise Ekelmans 

Penningmeester: Hillie Beentjes 

BESTUURSL EDEN  

Algemene Zaken: Simone Ruitenbeek 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik vd Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

ACCOMODATI ES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSIT E  

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

Webredactie: Wesley Toet 
 

Redactiepraat  

Allereerst, aan een ieder die ik het nog niet heb 

kunnen toewensen, gelukkig nieuwjaar en laat 2014 

een jaar zijn vol superlatieven, effectieven en collectie-

ven. 

En dan… heel misschien is het jullie opgevallen dat de Korfpraat er een tikkie 

anders uitziet… Een ietsepietsie. Zo hebben we Sharmaine op de cover, vastge-

legd in een te gekke actiefoto! Met dank aan Leo Schouten, een hobbyfotograaf 

en tevens een collega van mij, die geheel belangeloos een fotoshoot heeft ge-

houden tijdens de laatste wedstrijden van het eerste en tweede in 2013. 

Sharmaine, je staat er prachtig op, maar volgende week ruil ik je in voor een 

ander, zo ben ik dan ook wel weer  

Wat zien we nog meer? Doorlooplinks op de coverpagina, om met een muisklik 

door te lopen naar… afijn, lijkt me duidelijk. Een uitgebreidere inhoudsopgave 

bevindt zich op pagina 2. Verder op pagina 2, een heus colofon (profi, toch?), 

waarin de personen staan vermeld die elke week weer bijdragen aan de tot-

standkoming van ons geliefd clubblad. Het afbelschema bevindt zich op pagina 

3. En tevens op pagina 3 de verenigings-/contactgegevens, waarbij de e-mail-

adressen niet meer zijn uitgeschreven, maar als link zijn gekoppeld aan de per-

soonsnamen (u weet nog wel, zo’n “clickable”). De evenementencommissie is een 

aparte rubriek geworden en dit geldt ook voor de wedstrijdverslagen, nu staan 

alle wedstrijdverslagen bij elkaar. Alleen zijn er deze week geen verslagen, om-

dat er afgelopen zaterdag nauwelijks gespeeld is, dus het oogt nog een beetje 

leeg. Enkele rubriekstitels zijn gewijzigd… tja, je verzint wat om lollig te zijn 

(waarschijnlijk heb ik dit bedacht tijdens de jaarwisseling, na mijn tweede glas 

champagne). Ik hoor de feedback wel. 

Ook aan de sponsoren is gedacht, hun logo’s staan op of in de buurt van de 

meest bekeken/gelezen rubrieken, nl. het wedstrijd- en opstellingenschema. 

Tot slot, heel misschien is het jullie opgevallen dat de vormgeving van de Korf-

praat een tikkie anders is… Een ietsepietsie. Als je denkt “WOW! GAAF! VET! 

DOPE!”, dan is hier maar één persoon voor te bedanken: Sylvia Pieterse, moeder 

van Lyndsey uit E1. Sylvia heeft deze prachtige, deze – zoals ik het noem – vol-

wassen lay-out ontworpen. Vanaf moment één, ergens begin november, was ik 

helemaal enthousiast! Maar misschien denk je wel “jeetje, weer anders, moet ik 

wéér wennen…” of “dat lijntje, die kleuren, dat blauw… niet mijn ding!”… dan 

komt het doordat ik het verpest heb. Mea culpa, my bad… 

Genoeg over de verpakking, per slot van rekening gaat het om de inhoud en 

deze Korfpraat wil graag het volgende met jullie delen: 

▪ Vanzelfsprekend bijt onze voorzitter Leen het spits af in de eerste Korfpraat 

van 2014, om het nieuwe jaar in te luiden; 

▪ Emiel de Kruijff heeft een topprestatie geleverd bij de Talenten Korfbal Chal-

lenge; 

▪ De wedstrijdsecretariaten hebben ons hier, hier en hier wat mede te delen; 

▪ Hoe staan de senioren ervoor in de zaalcompetitie? Bekijk hier de tussenstan-

den; 

▪ Tot slot, vamos a la playa, oh, ohhoho oh! It’s partytime! 

 

Veel leesplezier! 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Emiel de Kruijff met Noord-West <19 derde tijdens Challenge 
Zondag en maandag was het zover voor Excelsior-speler Emiel de Kruijff. Emiel mocht namens Noord-

West onder 19 jaar deelnemen aan de Talenten Korfbal Challenge in het Topsportcentrum in Rotterdam. 

De Talenten Challenge is een districtentoernooi voor de selecties van onder 12-, 14-, 16- en 19-jaar. De districtenteams van 

onder 12 en onder 14 nemen het op tegen elkaar. Onder 16 en onder 19 hebben er nog drie tegenstanders bij: België, Duitsland 

en Engeland. Voor de buitenlandse ploegen is het tijdens de Talenten Challenge een stuk ervaring op doen door het spelen van 

wedstrijden op niveau. 

Op zondag werd er in twee poules gespeeld, waarbij Noord-West was gekoppeld aan Noord, Zuid en Engeland. 

Zuid - Noord-West 8-11 

De eerste wedstrijd die voor Noord-West op het programma stond was de wedstrijd tegen 

Zuid. Emiel de Kruijff startte deze eerste wedstrijd niet in de basis. Noord-West kwam in deze 

wedstrijd langzaam op gang, maar wist uiteindelijk het heft in handen te nemen. Dit resul-

teerde uiteindelijk in een vrij eenvoudige 8-11 overwinning. 

Noord-West - Engeland 12-8 

De tegenstanders van de tweede wedstrijd kwamen uit Engeland. Ditmaal wel met Emiel de 

Kruijff bij de startende acht. Engeland had in haar eerste wedstrijd vriend en vijand verraste 

door gelijk te spelen tegen Noord, Emiel kon dus aan de bak. Met zes goals en met prachtige 

acties liet Emiel van zich spreken. Het bleef echter spannend tot 7-7, waarna de energie op 

leek bij de Britten en Noord-West de wedstrijd zakelijk kon uitspelen. Emiel werd uitgeroepen 

tot Man of the Match. 

Noord-West - Noord 15-10 

De laatste wedstrijd op zondag was voor Noord-West tegen het districtteam van Noord Ne-

derland. Bij winst kon Noord-West zich verzekeren van de eerste plek in de poule, dat zou 

moeten lukken tegen het op papier zwakke Noord. Emiel de Kruijff mocht opnieuw in de basis 

starten en scoorde gelijk zijn eerste goal van afstand. Met later in de wedstrijd nog een goal 

van Emiel, speelde Noord-West deze wedstrijd vrij eenvoudig uit. Een 15-10 overwinning. 

Team van de dag 

Emiel de Kruijff heeft het tijdens de eerste de dag van de Talenten Korfbal Challenge erg goed gedaan. Hiermee schoot hij zich 

naar de tweede plek op de topscorers ranglijst én werd hij door NLKorfbal opgenomen in het team van de dag. Zij omschreven 

Emiel als volgt: 

Misschien op papier niet direct de meest opvallende heer bij Noord-West < 19, maar op de eerste dag blonk de speler van 

Excelsior wel direct uit. De Kruijff heeft een opvallend goed schot, waar dan ook de meeste van zijn treffers uit voort kwamen. 

Met acht treffers staat hij dan ook goed vertegenwoordigd in het topscoreklassement.”  

Interview 

Door zijn goede prestaties kwam NLKorfbal ook voor een interview met een jeugdspeler terecht bij "onze" Emiel de Kruijff. Dit 

interview is terug te luisteren op onze website. 

Op maandag stonden allereerst de kruisfinales op het programma om een plekje in de finale te veroveren. Hierin was Noord-

West als nummer één van poule A gekoppeld aan nummer twee van poule B Zuid-West. 

Noord-West - Zuid-West 8-9 

Noord-West startte - zonder Emiel de Kruijff - niet erg goed aan deze beslissende wedstrijd tegen Zuid-West. Binnen de kortste 

keren stond er een voorsprong op het scoreboard voor Zuid-West. De Noord-West coach greep drastisch in en slachtofferde een 

geheel vak, en bracht onder andere Emiel in. Het nieuwe vak wist de stand nog gelijk te trekken naar 8-8, maar helaas viel er op 

het laatste moment alsnog een winnend doelpunt voor Zuid-West, 8-9. Emiel was met zijn ploeg veroordeeld tot de kleine finale 

om het brons.  

  Foto: Marco Spelten (korfbalfoto.nl) 

http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NHH89P9
http://www.nlkorfbal.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/183-emiel-de-kruijff-met-noord-west-19-derde-tijdens-challenge
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/183-emiel-de-kruijff-met-noord-west-19-derde-tijdens-challenge
http://korfbalfoto.nl/
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Praatjes en mededelingen 

 

Noord-West - Zuid 22-7 

In de kleine finale was Zuid de tegenstander voor Noord-West. 

Emiel de Kruijff behoorde ditmaal wel tot de startende acht en 

maakte de verwachtingen meer dan waar. Zuid kon in 

tegenstelling tot eerder in het toernooi geen weerstand 

bieden aan Noord-West. Mede door topscorer Emiel (met zes 

goals) werd er ditmaal overtuigend gewonnen met 22-7. Een 

bronzen plak! Emiel, gefeliciteerd! 

 

 

 

Topscorelijst: 

1. Harjan Visscher (Oost < 19)  16 

2. Owen Bailey (Engeland < 19)           14 

3. Emiel de Kruijff (Noord-West < 19)     13 

-. Timo de Wit (Zuid < 19)                            13 

4. Daphne Roelofs (Zuid-West < 19)            11 

5. Sven Bezemer (Noord-West < 19)           10 

-. David Liepold (Duitsland < 19)                  10 

-. Jesper van Haastrecht (Noord < 19)         10 

 

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 voor-

afgaand aan de wedstrijd van Excelsior 1 oplopen met de helden en heldinnen uit het eerste. Dit zaalseizoen 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 
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Secretaripraten 

  
 

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het 

secretari“praten”! 

 

 

Seniorensecretariaat 

Allereerst wil ik iedereen een sportief en vooral gezond 2014 

wensen. 

De jaarwisseling van 2013 naar 2014 vormt met een soort win-

terstop ook de scheiding tussen de 1e en 2e helft van de zaal-

competitie van dit seizoen. Een goed moment om eens te kij-

ken hoe de seniorenteams van Excelsior ervoor staan.  

De eerste vijf wedstrijden had Excelsior 1 het heel erg moeilijk. 

Vier wedstrijden die met grote cijfers verloren gingen, en een 

uitwedstrijd bij Sporting Trigon, waar na een slechte 1e helft 

een hele goede 2e helft volgde, maar die toch niet de beloning 

van een overwinning opleverde. In overleg met trainers en 

ploeg werden ‘oudgedienden’ Robbert, Frank en Esther ge-

vraagd weer in training te gaan, en beide heren kwamen de 

laatste twee wedstrijden in december de ploeg versterken. 

Hun aanzienlijke inbreng stelde de ploeg in staat om die par-

tijen – uit in het verre Groningen tegen Hoogkerk en thuis te-

gen het onderaanstaande EKVA – afgetekend te winnen. Daar-

mee is Excelsior 1 nog niet veilig: een gedeelde 6e/7e plaats. 

Maar de competitie is nog pas halverwege, en het uitzicht op 

een betere positie is er alvast. En dat in een poule waarin de 

ploegen aan elkaar gewaagd zijn, met drie koplopers 

(Sporting Delta, Tweemaal Zes en DOS Kampen) op 11 punten 

na 7 wedstrijden. 

Ook in de poule van Excelsior 2 zijn de verschillen klein, maar 

het 2e is hierin zelf heel wisselvallig. Twee wedstrijden werden 

gewonnen (Sporting Trigon uit en Sporting Delta thuis), maar 

vooral bewees het 2e zichzelf een slechte dienst door de laat-

ste (thuis)wedstrijd tegen DVO 3 aan het einde een voor-

sprong van 2 punten nog uit handen te geven, en met een 

gelijkspel te eindigen. Positie op dit moment: een gedeelde 6e 

en 7e plaats, maar met mogelijkheden om te stijgen. 

Excelsior 3 trof het niet want in de eerste drie wedstrijden ont-

moette het net de drie sterkste tegenstanders uit de poule. Na 

een drietal forse nederlagen en een wat onnodige tegen IJs-

selvogels, kwam de ommekeer in de uitwedstrijd tegen ONDO 

3. In de eindfase werd de winst binnengehaald. Dat lukte ook 

in de allerlaatste wedstrijd tegen De Meervogels 3, door doel-

punten van invaller Sander. Tussendoor werd ook nog Phoe-

nix 4 verslagen, en nu de competitie halverwege is, staat het 

3e ineens op een gedeelde 4e/5e plaats. Het wordt zaak in de 

nu komende wedstrijden deze positie vast te houden. VEO 3 

is hier de ongeslagen koploper. 

Excelsior 4 moest helaas in de eerste wedstrijd de punten laten 

aan DES 3, maar zette daarna een rij overwinningen neer, al 

raakten de heren van het team de één na de ander gebles-

seerd. De topper tegen koploper Albatros 4 eindigde na een 

hele spannende eindfase jammer genoeg in een 15-16 neder-

laag. Hierdoor lijkt het 4e op de 3e plaats teveel achterop ge-

raakt om nog echt mee te gaan doen om het kampioenschap. 

Excelsior 5 werd vorig seizoen afgetekend kampioen in de re-

serve 5e klasse, maar heeft het nu een stuk moeilijker. Het te-

kort aan dames in het team is in de eerste zes wedstrijden door 

AR’s en junioren prima opgevuld. En de verschillen met de te-

genstanders zijn steeds niet groot, maar met twee overwin-

ningen en één gelijkspel uit zes wedstrijden staat het 5e nu 

met 5 punten op de 5e plaats. Die positie zou in de komende 

wedstrijden wel verbeterd kunnen worden. 

Excelsior 6 moest ook even wachten op de eerste overwin-

ning. De eerste drie wedstrijden gingen verloren, maar de 

twee laatste in 2013 (tegen DES 6 en Avanti 7) werden wel ge-

wonnen. De stand in deze poule is nogal vertekend, omdat 

een aantal ploegen (ook het 6e) nog niet de helft van de wed-

strijden heeft gespeeld. Het lijkt erop dat Tempo 7 hier veel te 

sterk is en de andere ploegen ongeveer gelijkwaardig. Dus valt 

er nog wel het één en ander te winnen. 

Excelsior 7 heeft tot dusver een aantal hele leuke wedstrijden 

gespeeld, waarvan er drie gewonnen werden, en één (tegen 

Valto 7) na een hele spannende eindfase net niet. In bijna alle 

wedstrijden deden invallende junioren een belangrijke duit in 

het zakje. De tussenstand laat zien dat het 7e op een gedeelde 

3e/4e plaats staat met 6 punten, samen met het 4e de hoogst 

geklasseerde seniorenteams. Hier is Tempo 9 veruit de sterk-

ste ploeg, maar het wordt zaak voor het 7e om deze positie 

vast te houden. 

 

Er valt dus nog veel te winnen en veel te verliezen in de 

tweede helft van het zaalseizoen in 2014 (laatste wedstrijd op 

8 maart); de doelstelling om alle seniorenteams zich te laten 

handhaven in hun klasse zal nog wel energie en inzet vragen.  

Maar na een vakantie van ruim twee weken kan iedereen er 

weer met volle kracht tegenaan. 

 

Ik wens iedereen hierbij heel veel sterkte, succes en plezier. 
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Secretaripraten 

Juniorensecretariaat 

Allereerst wens ik iedereen een gelukkig, gezond en sportief 

2014. 

Om iedereen weer even te laten weten hoe het ook al weer 

werkt met afzeggen, het volgende: 

Afmelden voor een wedstrijd liefst meer dan een week van 

tevoren, maar anders op woensdag en uiterlijk donderdag 

voor 19.00 uur. 

Afmelden op vrijdagavond is helemaal geen optie. Dan kan 

het wedstrijdsecretariaat niets meer regelen. Het lijkt me niet 

fijn om je op zaterdag om 07.00 uur 

uit je bed te bellen om te vragen of je wilt spelen. 

Ben je al ziek, laat het dan even weten,  en meld je niet op 

zaterdagochtend alsnog af.  

Meld je af bij het wedstrijdsecretariaat en niet bij je teamle-

den. Zij zijn niet degenen die een reserve kunnen regelen, en 

dan staat je team ineens met 7 man/vrouw. Dat lijkt me niet 

helemaal de bedoeling. 

Word je ineens ziek op zaterdag, kan gebeuren, sms niet, 

maar bel! 

 

Jeugdsecretariaat 

Allereerst, iedereen de beste wensen voor 2014! Na een kleine 

winterstop van twee weken gaat alles weer verder waar het 

eind 2013 is gestopt. Ook de korfbal gaat weer verder. Vanaf 

deze week wordt gewoon weer twee keer getraind op de be-

kende tijden. 

Aanstaande zaterdag gaat de competitie weer verder. Voor de 

meeste teams beginnen nu al de returns. Als wij naar de stan-

den kijken dan kan het half maart een leuke zaterdag worden 

met veel kampioenen. 

De B1 staat drie punten achter de nummers 1 en 2 in de 1e 

klasse B. Als de B1 vanaf nu alles wint, dan is een ticket richting 

NK 1e klasse B zelfs nog mogelijk. Succes! De B2 en E1 staan 

bovenaan. Deze teams hebben de beste papieren voor het 

kampioenschap. Maar let op dat onderschatting niet op de 

loer ligt. 

De D1 staat nu op de 4e plaats, maar heeft één punt en één 

wedstrijd minder gespeeld dan de nummers 1 en 2. Als de D1 

alles blijft winnen, dan kan ook voor jullie de champagne wor-

den ontkurkt. 

De C1 en C3 hebben het afgelopen jaar zwaar gehad, maar 

kunnen in 2014 de punten goed gebruiken. 

De C2, E2, F1 en F2 komen goed mee in hun klasse en mis-

schien kunnen jullie in 2014 nog voor een stunt zorgen door 

toch kampioen te worden! Blijf vooral goed trainen. 

Maart lijkt nog ver weg, maar als je nu naar buiten kijkt, lijkt 

het wel lente. De zaalcompetitie loopt door tot en met zater-

dag 8 maart. Waarbij alleen E1 nog in de zaal speelt op 15 

maart. Op 15 maart zullen alle aspiranten en pupillenploegen 

(m.u.v. E1 i.v.m. zaalwedstrijd) deelnemen aan het DKC toer-

nooi. Op zaterdag 22 maart begint alweer de tweede helft van 

de veldcompetitie. De laatste zaaltrainingen zullen zijn op 

donderdag 6 maart. Maar voorlopig richten wij ons nog op de 

zaal. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden! Heb je een vriend, 

vriendin, neef, nicht, buurjongen of buurmeisje: neem ze mee 

naar de training en laat zien hoe fantastisch korfbal en vooral 

Excelsior is! Vooral in de E leeftijd van 8 tot en met 10 jaar is 

ruimte. 
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Evenementencommissie 

Beachparty op 18 januari  

Op 18 januari staat het eerste Excelsiorfeest van 2014 op de agenda! Dit keer een echte beachparty in de 

Excelsiorkantine. Ditmaal niet alleen voor junioren en senioren, maar ook aspiranten zijn welkom (tussen 20.00 en 22.30 uur). 

Na de aspiranten is het zoals gewoonlijk de beurt aan de 

junioren en senioren. Intro's zijn zowel bij het aspiran-

tenfeest als bij het 16+ feest welkom. Deze kunnen wor-

den opgegeven via ec@ckv-excelsior.nl, mail naam en 

geboortedatum. 

Mede door de wijzigingen in de Drank- en horecawet-

geving zijn er ook enkele wijzigingen rondom de fees-

ten bij Excelsior. Hieronder alle (nieuwe) regels op een 

rij. 

▪ Er mag geen alcohol worden geschonken en gedron-

ken aan/door jongeren onder de 18 jaar. 

▪ Op het aspirantenfeest wordt er helemaal geen alco-

hol geschonken en gedronken. 

▪ Aspiranten Excelsior-leden mogen een onbeperkt 

aantal intro's meebrengen (vooraf melden, niet leef-

tijdsgebonden). 

Junioren/Senioren Excelsior-leden mogen een onbe-

perkt aantal intro's meebrengen (vooraf melden, in-

tro's moeten 16 jaar of ouder zijn!). 

▪ Op het 16+ feest zijn Excelsior-leden welkom vanaf 

15 jaar en ouder. 15-jarige Excelsior-leden mogen 

naar beide feesten, voor de prijs van één (€ 5,00). 

▪ Op het 16+ feest is legitimatie verplicht, zonder legi-

timatie kan toegang worden geweigerd. 

 

 

  

mailto:ec@ckv-excelsior.nl?subject=Intro%20Excelsiorfeest%2018-1-2014&body=Mijn%20naam%3A%0A%0ANaam%20intro%3A%0AGeboortedatum%20intro
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/169-vanaf-1-januari-geen-alcohol-voor-jongeren-onder-18
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/169-vanaf-1-januari-geen-alcohol-voor-jongeren-onder-18
https://www.facebook.com/events/391076334372371/


 

 
C.K.V. Exc elsior  De Korfpraat  nr .  20  9 

Wedstrijden 
 

 

Uitslagen  

 

4 januari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslag strafworpen 

A5C 7384 GKV (H) A3 - Excelsior A4 7 10  

E4-2E 11308 Weidevogels E3 - Excelsior E2 7 1  

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

– deze week geen wedstrijdverslagen – 

Junioren 

– deze week geen wedstrijdverslagen – 

Jeugd 

– deze week geen wedstrijdverslagen –
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Wedstrijden  

 

Opstellingen  

11 januari 2014 
team opstellingen reserves 

1 Bo, Kelly, Lisanne, Jill, Esther ? 

Dannie, Emiel, Reinier, Ryan, Frank, Robbert 

Excelsior 2 

2 

 

Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera, Elke 

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

 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Dieter, Roy, Wouter 

 

Johan V. (dun) (S5) 

4 Lisette E., Nicole, Pauline, Denise 

Erik de K., Henk, Johan B., Nelis, Simon Bo. 

Renate (S6) 

5 Annemieke, Astrid, Marlise, ??? 

Johan V. (dun), Johan V. (bol), Mark, Rob 

Rachelle 

Jörgen ? 

6 Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

Bart, Jesper W., Micke, Martijn 

Lynn (A2) 

Joris (A2) 

7 Anne, Roxanne, Tessa, Marloes (A4)/ Cynthia (A4) 

Erik Kr., Wesley N., Job, Lars, Nathan 

 

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

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

Jikke, Dominique (B1) 

Mart, Maarten (B1) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

Anouk, Jazz (B1),  

Floris, Fabian (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 

Koen R (A4) 

A4 VRIJ  

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa J(?) 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

Lonneke (C1) 

Jasper (C1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniëlle, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

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

Reinier, Wesley, Rick 

 

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

Özlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

Romy (E2) 

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN Paul/Joran (E1) 

 

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 Maud, Annelin,  

Tygo, Martin, Thijs  

 

 

 

 

 

Sponsoren 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.meerbouwrotterdam.nl/
http://www.inology.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.dekoploper.nl/
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Sponsoren  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

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

 

 

Competitieschema  

11 januari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2G 14960 Excelsior 3 - Oranje Wit 3 14.15 15:10 Willeke J. Schellaars Pauline 

R3N 14931 Excelsior 4 - DES 3 16.45 17:35   W. Visser   

R5E 4903 Excelsior 6 - TOP/Justlease.nl 7 15.30 16:20   Piet Ekelmans   

A3C 6931 Excelsior A2 - Futura A2 13:15 14:00 Robert Jan, Simon Job van der Berg   

B1F 20562 Excelsior B1 - Fortuna/MHIR B2 12:00 13:00 Ben, Dannie E. Baak   

C1F 21592 Excelsior C1 - Fortuna/MHIR C1 11:00 12:00 Vito, Laura wordt aangewezen   

D2F 8841 Excelsior D1 - Fluks D1 10:15 11:00 Lisanne, Bert Jan Sander Renssen   

E4-2E 11449 Excelsior E2 - LYNX E1 9:30 10:00 Danique, Marieke Annebertien Bontekoe   

F2F 10361 Excelsior F1 - DES F1 9:30 10:00 Okker, Jikke, Dik? Mara Landman   

F3F 10894 Excelsior F2 - GKV (H) F1 9:30 10:00 Sharmaine, Dominique Joyce Dijkgraaf   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKB 12949 DOS Kampen/Veltman 1 - Excelsior 1 16.00 20:40 Leon  De Reeve, Kampen, Horstsingel bus 

ROKA 17102 DOS Kampen/Veltman 2 - Excelsior 2 16.00 19:10 Mirjam De Reeve, Kampen, Horstsingel bus 

R4M 14914 DES 5 - Excelsior 5 aw 17.30 18:20   De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

R6E 8102 Tempo 9 - Excelsior 7 16.45 18:20 Bob Limeshallen, Alphen ad Rijn Job, Erik, Wesley 

A1F 19289 Fortuna/MHIR A2 - Excelsior A1 aw 13:55 14:40 Florian, Kelly Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

A5B 7367 KZ Danaïden A3 - Excelsior A3 16:40 18:10 ??? Drie Oktoberhal, Leiden Willemse, vd Spek, Batenburg 

B3B 5454 Avanti B3 - Excelsior B2 aw 15:15 16:15 regelen Jill en Emiel Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

C3E 6189 VEO C1 - Excelsior C2 11:45 13:00 Ryan Essesteyn, Voorburg Timp, Koole, vd Reep 

C5G 7584 TOP/Justlease.nl C5 - Excelsior C3 12:15 13:50 Erik, Nathan, Wesley De Wasbeek, Sassenheim Ster, vd Ham, van Gorp, Timmerman 

E8-3H 9828 Valto E4 - Excelsior E1 11:15 12:20 Job Vreeloo-hal, de Lier Silvis, Sijbering, van der Drift 

        

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 t/m 19:15; 

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

14.00 17.00 Johan v.d. Bosch    

17.00 19.00 Roy van Leusden    

 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 11 januari C2H 21163 Phoenix C1 - KCR C2 12:00 - Jos van Velzen Oosterpoort Zoetermeer, veld 1 

za 11 januari DHKC 22001 Avanti (P) D1 - KZ/Hiltex D1 15:15 - Henk Smienk Emerald Delfgauw, Veld 1 

za 11 januari 4F 11879 Paal Centraal 1 - SEV (L) 1 18:35 - Wouter le Comte Wippolder, Veld 1 

zo 12 januari R4ZH 14933 DKC 4 - ALO 3 11:00 - Erik de Koning Wippolder, Veld 1 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.zantmanbv.nl/
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Wedstrijden  

 
Wedstrijden Tussenstanden zaal senioren 

Klasse OKB         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Sporting Delta 7 11 5 1 1 164 115 49 

2 Tweemaal Zes 7 11 5 1 1 180 139 41 

3 DOS Kampen/Veltman 7 11 5 1 1 155 129 26 

4 Drachten/Van der Wiel 7 9 4 2 1 137 127 10 

5 Hoogkerk 7 6 3 4 0 153 168 -15 

6 Excelsior (D) 7 4 2 5 0 134 163 -29 

7 Sporting Trigon 7 4 2 5 0 128 174 -46 

8 EKVA 7 0 0 7 0 131 167 -36 

  

Klasse ROKA         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Drachten/Van der Wiel 2 6 11 5 0 1 116 73 43 

2 Sporting Delta 2 7 9 4 1 2 116 93 23 

3 Tweemaal Zes 2 7 8 3 2 2 103 101 2 

4 DVO 3 7 7 3 2 2 109 109 0 

5 DOS Kampen/Veltman 2 7 6 3 4 0 107 113 -6 

6 Hoogkerk 2 6 5 2 3 1 81 96 -15 

7 Excelsior (D) 2 7 5 2 4 1 101 109 -8 

8 Sporting Trigon 2 7 1 0 6 1 90 129 -39 

  

Klasse R2G         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 VEO 3 7 14 7 0 0 123 81 42 

2 Oranje Wit (D) 3 7 10 5 1 1 102 78 24 

3 Sporting Trigon 4 7 10 5 2 0 103 99 4 

4 IJsselvogels 3 7 6 3 4 0 93 98 -5 

5 Excelsior (D) 3 7 6 3 4 0 76 108 -32 

6 De Meervogels 3 7 4 2 5 0 96 102 -6 

7 Phoenix 4 7 3 1 5 1 90 98 -8 

8 ONDO (G) 3 7 2 1 6 0 81 100 -19 

  

Klasse R3N         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Albatros 4 7 13 6 0 1 113 77 36 

2 Valto 3 7 11 5 1 1 86 61 25 

3 Excelsior (D) 4 7 10 5 2 0 103 90 13 

4 DES (D) 3 7 8 4 3 0 92 66 26 

5 KCR 4 7 6 3 4 0 90 77 13 

6 Nieuwerkerk 4 7 4 2 4 1 96 87 9 

7 KOAG 4 7 3 1 5 1 82 101 -19 

8 Korbatjo 3 7 0 0 7 0 38 141 -103 
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Wedstrijden  

 
Wedstrijden 

Klasse R4M         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 DES (D) 5 6 12 6 0 0 100 68 32 

2 Rapid 4 6 8 4 2 0 73 61 12 

3 KVS/Maritiem 5 6 7 3 2 1 74 69 5 

4 Achilles (Hg) 3 6 6 3 3 0 69 68 1 

5 Excelsior (D) 5 6 5 2 3 1 76 81 -5 

6 Avanti (P) 5 6 3 1 4 1 67 72 -5 

7 Futura 3 6 1 0 5 1 53 93 -40 

  

Klasse R5E         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Tempo 7 6 12 6 0 0 95 67 28 

2 TOP/Justlease.nl 7 4 6 3 1 0 55 41 14 

3 ODO 5 6 6 3 3 0 61 64 -3 

4 Excelsior (D) 6 5 4 2 3 0 53 59 -6 

5 DES (D) 6 5 3 1 3 1 52 61 -9 

6 De Meervogels 6 4 2 1 3 0 34 50 -16 

7 Avanti (P) 7 4 1 0 3 1 41 49 -8 

  

Klasse R6E         

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

1 Tempo 9 6 12 6 0 0 78 56 22 

2 Weidevogels 3 5 7 3 1 1 56 47 9 

3 Excelsior (D) 7 6 6 3 3 0 74 69 5 

4 Valto 6 6 6 3 3 0 61 71 -10 

5 ODO 7 6 5 2 3 1 61 63 -2 

6 De Meervogels 9 4 2 1 3 0 48 57 -9 

7 DES (D) 7 5 0 0 5 0 37 52 -15 
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Wedstrijden  

 
Wedstrijden Activiteiten zaalcommissaris 

Excelsior is verplicht in De Buitenhof voor een zaalcommissaris te zorgen. De eerste zaalcommissaris, 

meestal de dagdienst B t/m F, opent de sporthal. Dit kan vanaf een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd met de sleu-

tel. 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 scheidsrechters: 

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 vervangende 

scheidsrechter vragen - zo mogelijk een andere aanwezige 

scheidsrechter, of in overleg met beide partijen, een derde 

persoon - indien noodzakelijk zelf de wedstrijd leiden. 

3. Zorgen dat het programma niet uitloopt! 

De wedstrijden en de rusttijden dus steeds op tijd laten 

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 zor-

gen dat geen schade of verontreiniging wordt toegebracht 

aan gebouw, materialen en installaties. Wijs iedereen erop 

dat lege flesjes en ander afval in de prullenbakken ge-

dumpt 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 bergin-

gen 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 moeten 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).

ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN 

MOETEN ALTIJD DOORGAAN!!! 
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Kalenders en roosters 

 

Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

18 januari Aspiranten/Junioren/seniorenfeest Beachparty 21 maart Klaverjassen 

18 januari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: Pinguïns  11 april Klaverjassen 

31 januari Pokeravond 12 april Junioren/seniorenfeest 

februari Het grote Excelsior-Diner 21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

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

7 februari Klaverjassen 17 mei 25+ feest 

10-15 februari Actie Jantje Beton 29 mei Dubbelschiettoernooi 

14 februari Valentijnborrel 31 mei Klaverjassen 

28 februari Klaverjassen 14 juni Kampioenendag 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 20 juni Voetbaltoernooi 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 21 juni Schoolkorfbal 

14 maart Aspirantenavond 28 juni Jeugdtoernooi 

 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaresse@ckv-excelsior.nl 

 

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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