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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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Redactiepraat 

Na een goed ontvangen Korfpraat in de nieuwe 

lay-out van vorige week, vindt de Korfpraat deze 

week opnieuw zijn bestemming in uw mailbox, op de 

site of op de deurmat. Deze week wordt de cover verzorgd door een schitte-

rende actiefoto van Ryan Heemskerk, waarbij hij ons even laat zien hoe je een 

bal opeist. Met één hand. Baas. 

In de vorige Korfpraat is het wedstrijdprogramma abusievelijk betiteld met 

“Competitieschema”. Met dank aan de feedback van Nicole is het wedstrijdpro-

gramma nu gewoon weer onder “Programma” te vinden. Verder zijn aan de ver-

enigings-/contactgegevens op pagina 3 clickables naar de Facebookpagina en 

Twitteraccount van Excelsior toegevoegd. 

In een weekend waarin de tweede helft van het zaalseizoen weer van start is 

gegaan, waarin de vroege zaterdagochtendwedstrijden in de Buitenhof onge-

looflijk goed werden bezocht, waarin alle drie de ochtendteams hebben gewon-

nen (de E2 vet met 3-0! De F2 héél vet met 9-0!!! En de F1 (met mijn dochter) heeft de 

tweede plek in de poule opgeëist!), waarin Excelsior 2 heeft gewonnen (!!!), 

waarin  de krokussen opkomen en de schildpadden eieren leggen door het licht-

jes-van-slag-zijnde klimaat en waarin bekend werd dat er gewoon wél een de-

legatie Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders naar Sotsji afreist (wat je daar-

van ook mag vinden…), heeft de Korfpraat ons het volgende te vertellen: 

▪ Wil je een bijdrage leveren aan de instandhouding van dat onze kinderen 

lekker buiten kunnen én willen spelen, in plaats van de hele dag tv’en, DS’en, 

iPad’en en Wii’en? Wellicht wil je dan reageren op deze oproep om als coör-

dinator voor Jantje Beton op te treden. 

▪ Zie hier het schema voor het neerzetten en opruimen van de reclameborden 

bij de thuiswedstrijden van Excelsior 1. 

▪ Onze allerjongsten, de Pinguïns, zijn afgelopen zaterdag op een zwaar trai-

ningskamp gegaan met de hoop om in de toekomst toe te mogen treden 

tot de F-jes. Marit doet verslag van hetgeen de bikkels voor hun kiezen krij-

gen. Horror! 

▪ Tot slot, over een klein weekje is het zover, Excelsiorianen én intro’s gaan 

helemaal los op de Beachparty! Nou kreeg ondergetekende vandaag hier-

voor een uitnodiging, hoogstpersoonlijk van de Evenementencommissie. 

Hoe vet is dat!? Desalniettemin… in mijn schrijfsels waag ik me af en toe aan 

een iets jeugdiger voorkomen dan wat bij mijn leeftijd hoort, maar om met 

mijn stramme (weliswaar afgetrainde) lijf in een Speedo te verschijnen… ik 

moet er nog even over nadenken, Job  

Veel leesplezier!  

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 

 

  

Praatjes en mededelingen 

Coördinator Jantje Beton 

Ieder jaar in de maand februari (maandag 10 februari 

t/m zaterdag 15 februari) collecteert Excelsior één week voor Jantje Beton. Van 

de opbrengst die Excelsior ophaalt, is 50% voor Excelsior zelf. 

Wat doet Jantje Beton? 

Jantje Beton wil voorkomen dat vrij bui-

tenspelen en bewegen uit het leven van 

kinderen verdwijnt. Daarom ondersteunt 

Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt 

leuker te maken. Want als het buiten leuk 

is, blijven kinderen niet binnen. 

Buitenspelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Samen 

met kinderen, gemeenten en andere betrokkenen zorgt Jantje Beton dat er ge-

zonde schoolpleinen, speelbuurten en speelplekken komen, geïnspireerd op de 

wensen van kinderen uit de buurt. De Jantje Betonprojecten dienen als voor-

beeld voor andere buurten en gemeenten. 

Excelsior vindt dit een goed en belangrijk initiatief en wil hier daarom graag voor 

collecteren.  

We zijn op zoek naar een coördinator voor Jantje Beton. 

Taken: 

▪ Ophalen en wegbrengen van collectebussen; 

▪ Collectanten indelen over toegewezen straten; 

(straten worden toegewezen door Jantje Beton) 

▪ Collectanten werven. 

(indelen van teams over de gehele week, rekening houdend met trainingen)  

Lijkt het jou leuk om dit te coördineren voor Excelsior? Mail dan naar Leen van 

den Hooff, voorzitter@ckv-excelsior.nl  

 

Reclameborden 

Dit jaar is het de bedoeling dat de 

reclameborden in retourbeurt 

worden opgezet en opgeruimd. 

De reclameborden worden aan het 

begin van de dag in de sporthal 

geplaatst, op dagen dat Excelsior 1 

thuis speelt. De borden kun je vin-

den in het hok met de schuifdeur 

waar ook de schrobmachine staat. 

De stangen om de borden tegen-

aan te zetten liggen ook in dit hok. 

Het is de bedoeling dat op een on-

derzetter twee borden worden 

neergezet. Vraag hulp van een paar ou-

ders. 

De borden van Plus, Zantman en 

Biemond en Pelt moeten rond de mid-

denlijn worden neergezet. De overige 

borden mogen in willekeurige volgorde 

worden neergezet. 

Datum Opzetten Terugzetten 

18 januari E1 5 

1 februari F1+F2 7 

1 maart D1 1+2 

 

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
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

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 zaalseizoen ko-

men 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 

– deze week geen mededelingen – 

Juniorensecretariaat 

– deze week geen mededelingen – 

 

Jeugdsecretariaat 

Pinguïntraining 11 januari 

Dit was weer de allereerste training van Pinguïns in het nieuwe 

jaar. Er waren weer acht enthousiaste kinderen en we hadden 

er allemaal weer zin in!  

We begonnen even met een opwarmspelletje. De kinderen 

zijn altijd fan van het kat-en-muisspel, dus dat werd dan ook 

gekozen. Allemaal rennende muisjes met een staartje in hun 

broek en twee katten die probeerde om de staartjes te pakken 

te krijgen. Dit ging hartstikke goed! Nadat we dit tikspel twee 

keer hadden gedaan, waren de kinderen helemaal opge-

warmd om aan de training te kunnen beginnen. We begonnen 

met een schietspel. Omdat we precies acht kinderen hadden 

konden alle kinderen in een tweetal. We deden een paar keer 

wie er als eerste 3, 4 of zelfs 5 gescoord hadden. Bijna ieder 

tweetal won wel een keertje en ook deze opdracht ging erg 

goed bij alle kinderen. Deze opdracht deden we daarna nog 

een keer, alleen nu moest je als je scoorde een pittenzakje pak-

ken. Het koppel dat als eerste vier pittenzakjes had, had ge-

wonnen. Je moest wel bij elkaar pikken omdat er niet genoeg 

pittenzakjes in de hoepels lagen. Het pikken bij de anderen 

ging al erg slim, had een groepje er 3 dan werd er snel eentje 

weggehaald!  

Na deze opdracht gingen we weer eventjes iets rustiger doen. 

De kinderen moesten allemaal een bal pakken en tegenover 

de muur gaan staan. Ze moesten de bal tegen de muur aan 

gooien en daarna de bal proberen gelijk weer op te vangen. 

Dit was een moeilijke opdracht, maar al bij heel veel kinderen 

lukte het erg goed. Toen we klaar waren, hoorde je dan ook 

getallen als ‘74 keer tegen de muur gegooid en gevangen’, dat 

zat dus wel goed! We hadden wat gooi- en schietoefeningen 

gedaan, maar nu was er ook nog een loopoefening waar mee 

we aan de slag gingen. Er stonden vier pionnen in een vier-

kant. Drie kinderen gingen bij een pion staan en één verdedi-

ger in het midden. De verdediger ging steeds tussen twee pi-

onnen in staan zodat de kinderen niet over konden gooien. De 

drie aanvallers moesten steeds de vierde pion gebruiken om 

vrij te komen en toch over te kunnen gooien. Er kwam steeds 

meer tempo in tijdens het gooien en de kinderen kregen deze 

opdracht ook door! 

We hebben aan het einde nog een partijtje gedaan en dit 

kwam precies uit met acht kinderen. Team rood tegen team 

geel. Het was moeilijk maar toch werd er al flink geoefend met 

het vrijlopen en er is zelfs een mooie stand uit gekomen. Met 

2-1 hebben ze het allemaal supergoed gedaan! Dit blijven we 

natuurlijk trainen. Het laatste restje energie eruit rennen met 

het lijnenspel. En toen was het toch echt tijd voor wat drinken 

en een snoepje. Goed gedaan, Pinguïns, tot volgende week! 
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Evenementencommissie 

 

Beachparty op 18 januari  

Beste feestbeesten van Excelsior, 

Komende zaterdag 18 januari staat het eerste Excel-

siorfeest van 2014 op de agenda! Dit keer een echte 

beachparty in de Excelsiorkantine! Ditmaal niet al-

leen voor junioren en senioren, maar ook aspiranten 

zijn welkom (tussen 20.00 en 22.30 uur). 

Vergeet niet om je intro's op te geven bij één van de 

leden van de Evenementencommissie of via 

ec@ckv-excelsior.nl. Dus neem al je vrienden en 

vriendinnen mee naar de Beachparty! Het belooft 

een gaaf feest te worden met veel bijzondere 

dingen. 

Degene met de meeste intro's wint een leuke prijs. 

Zowel bij het aspirantenfeest als bij het junioren/se-

niorenfeest geldt deze mooie actie! Doe dus je best 

en neem zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen 

mee naar Excelsior! Bij het opgeven is het belangrijk 

dat je voor- en achternaam en geboortedatum ver-

meldt. 

Tot zaterdag! 

 

>> Gedurende het gehele feest zijn er consumptiemun-

ten te koop, deze kunnen ook op de nog komende Ex-

celsiorfeesten worden besteed.

mailto:ec@ckv%1Eexcelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/182-excelsiorfeest-beachparty-op-18-januari-
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/182-excelsiorfeest-beachparty-op-18-januari-
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Wedstrijden 
 

 

 

Uitslagen 

 

11 januari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 14960 Excelsior 3 - Oranje Wit 3 12 14   

R3N 14931 Excelsior 4 - DES 3 12 15   

R5E 4903 Excelsior 6 - TOP/Justlease.nl 7 5 12   

A3C 6931 Excelsior A2 - Futura A2 13 6   

B1F 20562 Excelsior B1 - Fortuna/MHIR B2 14 10   

C1F 21592 Excelsior C1 - Fortuna/MHIR C1 4 14   

D2F 8841 Excelsior D1 - Fluks D1 7 3   

E4-2E 11449 Excelsior E2 - LYNX E1 3 0 2  3 

F2F 10361 Excelsior F1 - DES F1 3 2 3  0 

F3F 10894 Excelsior F2 - GKV (H) F1 9 0 1  2 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 12949 DOS Kampen/Veltman 1 - Excelsior 1 22 16   

ROKA 17102 DOS Kampen/Veltman 2 - Excelsior 2 15 16   

R4M 14914 DES 5 - Excelsior 5 8 7   

R6E 8102 Tempo 9 - Excelsior 7 21 9   

A1F 19289 Fortuna/MHIR A2 - Excelsior A1 12 12   

A5B 7367 KZ Danaïden A3 - Excelsior A3 9 7   

B3B 5454 Avanti B3 - Excelsior B2 3 10   

C3E 6189 VEO C1 - Excelsior C2 3 1   

C5G 7584 TOP/Justlease.nl C5 - Excelsior C3 3 2   

E8-3H 9828 Valto E4 - Excelsior E1 2 1   

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag werden dus de eerste returns van dit zaalseizoen gespeeld. Waren 

de tegenstanders van deze ronde de eerste keer allemaal te sterk voor de Excelsior 

teams, nu was dat een fractie beter, want Excelsior 2 hield de eer hoog met een over-

winning. Excelsior 1 en 2 reisden met een bus naar Kampen voor de avondwedstrijden 

tegen DOS Kampen/Veltman 1 en 2, om pas heel laat weer terug te keren in Delft. Het 

2e speelde een gelijkopgaande wedstrijd tegen de thuisploeg en wist een kleine voor-

sprong in de eindfase goed vast te houden om met een 15-16 eindstand tevreden de 

bus terug te nemen. 

Excelsior 1 speelde met Robbert en Esther in de basis, maar werd in de beginfase over-

donderd door het spel van DOS Kampen. Binnen korte tijd was het 6-0. Het 1e herstelde 

zich wel en kwam in de loop van de wedstrijd nog wel even iets dichterbij maar de 

Overijsselse ploeg was – vooral ook fysiek – een te sterke tegenstander. De eindstand 

was 22-16. 

Ook Excelsior 5 en 7 speelden uit. In de derby in Den Hoorn tegen DES 5 had Excelsior 

5 Luuk en mijzelf als invallers. De gehele wedstrijd ging het gelijk op, maar na een 4-4 

ruststand was het DES dat 2 punten voorsprong nam, zeker geholpen door de grotere 

lengte van de heren. In een hele spannende eindfase werd en aan beide kanten de 

nodige kansen gemist, en werd het toch 8-7 voor DES. 

Excelsior 7 speelde in Alphen a/d Rijn tegen de duidelijke koploper Tempo 9. Met Mar-

loes als invalster en Sven als reserve viel er tegen deze ploeg helaas deze week niet 

veel eer te behalen. Tempo mocht met 21-9 met de eer gaan strijken. 

In de thuiswedstrijden had Excelsior 3 tegen Oranje Wit 3 zeker nog iets goed te ma-

ken, en deed dat ook: na een goede eerste helft stond 6-5 op het scorebord. In de 

tweede helft viel het scoren bij het 3e even weg, terwijl de bezoekers dat wel deden. 

Het verschil werd net te groot om goed te maken: 12-14 eindstand. 

Excelsior 6 speelde hierna tegen het sterke TOP 7, met als invalsters Lynn en Hanna en 

reserve Joris uit de A2. TOP liep al in het begin van de wedstrijd vrij ver uit, en het 6e 

had te veel moeite met doelpunten maken om nog terug te komen. Hier werd het 5-

12. 

De afsluiter kwam van Excelsior 4 tegen DES 3. Nog steeds zijn bij het 4e drie heren 

plus Eline geblesseerd, en deze week waren Denise en Jörgen als invaller ingezet. Ook 

nu weer had het 4e moeite met deze tegenstander, en kwam helaas niet tot winst, het 

werd een 12-15 nederlaag. 

Aanstaande zaterdag belangrijke thuiswedstrijden voor Excelsior 1 en 2 als Sporting 

Trigon 1 en 2 op bezoek komen. Beide ploegen kunnen bij winst een belangrijke stap 

op de ranglijst gaan maken. 
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Wedstrijden 

 

Wedstrijdverslagen 

Junioren 

Excelsior A2 – Futura A2 

Vandaag speelde de A2 weer eens lekker thuis. Een wedstrijd 

tegen Futura A2. Toen we uit tegen deze ploeg moesten, had-

den we van ze gewonnen, maar zou dit deze wedstrijd ook 

lukken? 

Met nog een laatste peptalk van Robert Jan ging iedereen met 

opgeheven hoofd het veld in. We zaten meteen goed in de 

wedstrijd, want bij de tweede aanval van Excelsior scoorde 

Sven een mooi afstandsschot, netjes 1-0 voor. Toen de bal 

even bij Futura in het vak was geweest en daarna weer bij ons 

kwam, maakte Marieke ook gelijk een afstandsschot, 2-0. Toen 

werd er een tijdje heen en weer ge-

speeld. Gelukkig viel het volgende 

doelpunt ook aan de goede kant. Joris 

trok weg achter de paal, waardoor de 

stand 3-0 werd. En het leuke is dat ik u 

kan vertellen, is dat het zo nog wel 

even door ging! Hanna maakt een mooi 

schot aan de zijkant van de paal, 4-0. 

Terwijl de stand op 4-0 stond, dacht 

Marieke waarschijnlijk ‘Dat is nog lang 

niet genoeg!’, dus in de 21e en de 22e 

minuut maakte zij een korte kans en 

een doorloop bovenhands, 6-0. In de aanval van Futura bleven 

ze het proberen, maar daar kwam gelukkig niks uit. In de 17e 

minuut scoorde Thijs een mooi afstandsschot, wat de stand op 

7-0 bracht. Helaas, helaas viel er toen toch een puntje aan de 

andere kant, 7-1 (dat konden we hebben!). Met nog 10 minu-

ten op de klok maakt Marieke nogmaals een doorloop boven-

hands, 8-1. Futura wist toen meteen de aanval erna een af-

standsschot in te knallen, 8-2. Maar niet getreurd, want in de 

laatste minuut maakte Thijs een afstandsschot, wat de stand 

op 9-2 bracht. Er werd afgefloten voor de rust.  

Toen iedereen weer met wat slokjes drinken op het veld in 

kwam, zakte het een klein beetje in bij Excelsior. Gelukkig 

schoot Hanna in de 26ste minuut een mooi afstandsschot in, 

10-2. In de 23ste minuut werd er een vrije bal gegeven aan Fu-

tura. De dame stond voor de paal en een heer gaf aan. De bal 

werd ingespeeld en de heer schoot de bal heel snel omhoog 

en ja hoor, deze bal zat erin, 10-3. Toen kregen wij in de 18e 

minuut een afstandsschot tegen en dat maakte de stand 10-4. 

Futura ging toch hopelijk niet in vorm komen?! Thijs maakte 

gelukkig snel daarna een korte kans, 11-4. Toen gebeurde er 

een paar aanvallen lang niet zo veel. Eén 

van de heren van Futura wist er een af-

standsschot in te knallen, 11-5. Toen in 

de 10e minuut ging het een beetje mis. 

De dame van Nynke schoot vanaf achter 

de paal en scoorde (11-6). Maar terwijl 

de vakwissel al bezig was, lag Nynke op 

de grond, door haar knie heen gegaan. 

Gelukkig kon Jazz wisselen. Inmiddels in 

de 6e minuut aangekomen scoort Ma-

rieke een mooie korte kans onder de 

paal, 12-6. En met nog drie minuten op 

de klok werd er een strafworp veroorzaakt aan onze kant. Joris 

scoorde deze strafworp en dat bracht de stand op 13-6. Deze 

strafworp was dan ook een mooie afsluiter van de wedstrijd 

en dat maakte een eindstand van 13-6. Een mooie winst voor 

de A2.  

Anouk bedankt voor het reserve zitten en Jazz bedankt voor 

het spelen! Goed gedaan jongens, ik zeg, volgende week knal-

len we Dijkvogels eruit!  

 

KZ Danaïden A3 – Excelsior A3 

Wegens huiselijke omstandigheden had ik geen tijd om van 

de gemaakte aantekeningen een verslag te toveren en laat ik 

het bij een paar regels. 

Na de wereldse overwinning op de koploper eind vorig jaar 

kon er jammerlijk genoeg nu niet gewonnen worden van de 

hekkensluiter uit Leiden. 

Bij de rust was de stand nog met 5-5 in evenwicht. Excelsior 

kreeg veel kansen, maar wist hier niet genoeg uit te scoren. In 

de tweede helft liepen de Leidenaren weg naar 8-5. De inhaal-

race werd te laat ingezet en de stand bleef steken op 8-7. 
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Wedstrijden 

 
Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

De beste wensen zijn gewenst, de eerste oliebollen zijn er al 

weer afgetraind. Eens zien wat het nieuwe jaar ons te bieden 

heeft. Deze zaterdag begon al goed. Weer maar liefst drie 

teams die tegelijk mochten aantreden. De F2, F1 en de E2. 

De F2 had een vliegende start. In de eerste aanval werd er al 

direct een doelpunt gemaakt. De F2 was een stuk beter dan 

de tegenstander. We hadden zelfs een topscorer in ons mid-

den met maar liefst 6 doelpunten: Annelin! Het was een super-

leuke wedstrijd en deze werd gewonnen met 9-0! Wat een 

goed begin! 

De F1 had het iets moeilijker met DES. We hebben zelfs even 

achter gestaan. Maar omdat jullie rustig zijn gebleven en goed 

zijn blijven korfballen, wisten jullie de winst te pakken met 3-

2. Onwijs spannend maar de punten zijn gelukkig binnen! 

De E2 speelde een leuke wedstrijd tegen Lynx. Er werd goed 

rond gespeeld en goed verdedigd. Uiteindelijk werd er ge-

wonnen met maar liefst 3-0! Wat een goed begin voor Excel-

sior zeg, drie wedstrijden met winst. 

Hopelijk kon de D1, die hierna moest aantreden, dit doorzet-

ten. Het begon in ieder geval goed met een 2-0 voorsprong, 

maar toen zakte het een beetje in en kon de tegenstander 

voor rust op gelijke hoogte komen. Ik weet niet wat de coa-

ches in de rust gezegd hebben, maar jullie gingen een stuk 

beter spelen en de winst bleef in Delft. 7-3! 

De C1 had het moeilijk deze zaterdag. Fortuna was overdon-

derend en veel feller. Voor rust werd het wel iets beter, maar 

Fortuna bleef de betere ploeg. Er werd jammer genoeg met 4-

14 verloren. Toch hebben we mooie aanvallen gezien en mo-

menten dat er goed werd verdedigd. Veel trainen, dan komen 

jullie er wel! 

De B1 kon de eer wel redden tegen Fortuna. Er werd fel ge-

speeld en op momenten was het een fysieke wedstrijd. De 

scheidrechter ging zelfs strafworpen geven voor het fysieke 

spel. Jammer, want het was niet altijd terecht. Het enige ant-

woord dat je daarop kunt hebben, is zelf blijven scoren en dat 

deed de B1. Met goede aanvallen en mooie schoten bleef de 

voorsprong behouden. De winst bleef in Delft, 14-10. 

Bij de uitwedstrijden waren we deze zaterdag minder succes-

vol. De coaches kwamen allemaal terug met de mededeling 

dat ze trots op de teams waren, maar dat we gewoon niet ge-

noeg scoorden. De E1 kwam terug met een nederlaag van 2-

1. De C3 had verloren met 3-2 en de C2 liet de punten in Voor-

burg met 3-1. De coaches waren niet ontevreden en konden 

met opgeheven hoofden terugkeren naar Delft. Van de B2 heb 

ik enkel de uitslag gezien. Maar gezien een 3-10 overwinning 

moet het een prima wedstrijd geweest zijn. 

Dit waren de wedstrijden voor deze week. Veel plezier op de 

trainingen en tot volgende week. 
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Wedstrijden 

 
Opstellingen 

18 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 

Sander(A1) 

4 Lisette E., Nicole, Pauline, Renate (ophalen bij ODO) 

Erik de K., Henk, Simon Bo., Jörgen 

Charlotte(A1) 

Okker(A1) 

5 Annemieke, Marlise, Fleur, Denise 

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

Anne 

Nathan 

6 Annebertien, Corinne, Desiree, Renate, Thanim 

Bart, Jesper W., Micke, Patrick 

Jörgen? 

7 Anne, Edith? Roxanne, Tessa 

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

Marloes(A4) 

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

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

Jikke(B1), Dominique(B1) 

Mart, Maarten(B1) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

 

A3 VRIJ  

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

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

Roos(A3) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Gina(B2) 

Tjarko(B2), Jop(B2) 

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

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

Lonneke(C1) 

Jasper(C1) 

C1 VRIJ  

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

Reinier, Wesley, Rick 

Fleur(C3) 

C3 VRIJ  

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

 

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN Joshua/Beau(D1) worden na afloop ge-

bracht naar Rijnsburg 

 

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 

 

 

Programma 

18 januari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 12985 Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 15.45 17:00 Leon F.J. van der Meer ?? 

ROKA 17181 Excelsior 2 - Sporting Trigon 2 14.30 15:30 Mirjam T. Maaswinkel   

R4M 15077 Excelsior 5 - Avanti 5 17.30 18:25   scheidsrechter DES   

R6E 5191 Excelsior 7 - DES 7 18.45 19:45   Robert Jan Heemskerk   

A1F 19305 Excelsior A1 - Weidevogels A1 13:25 14:10 Florian, Kelly D. Langstraat   

A5C 7389 Excelsior A4 - GKV (H) A3 11:15 12:00 Leanne, Wouter Simon Bolle   

B3B 5467 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 12:15 13:10 Jill en Emiel Johan vd Veen (dun)   

C3E 6176 Excelsior C2 - Phoenix C2 10:15 11:00 Ryan, Wouter Bo Verbeek   

E8-3H 10037 Excelsior E1 - VEO E3 09:30 10:00 Job, Shera Dingeman vd Pel   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 17226 VEO 3 - Excelsior 3 17.45 19:00 Willeke Essesteyn, Voorburg Wouter, Bob, Joyce 

R3N 17248 KCR 4 - Excelsior 4 17.45 19:20   De Fakkel, Ridderkerk, Sportlaan Erik, Simon, Nicole 

R5E 4739 ODO 5 - Excelsior 6 15.00 16:15   De Hofstede, Maasland zelf regelen 

A3C 7160 Dijkvogels A1 - Excelsior A2 12:30 14:00 Robert Jan, Simon Sporthal Maasdijk Arkesteijn, Heemskerk, vd Pijl 

B1F 20593 Nieuwerkerk B2 - Excelsior B1 08:45 10:00 Ben, Dannie De Kleine Vink Hal, Nieuwerkerk ad IJssel de Boer, de Boo, van Willigen 

D2F 8559 Madjoe D1 - Excelsior D1 09:45 11:00 Lisanne, Bert Jan Middelmors, Rijnsburg Jorritsma, Herman, Jansen 

E4-2E 11431 TOP/Justlease.nl E7 - Excelsior E2 08:00 9:00 Danique, Marieke De Korf, Sassenheim van der Linden, Verschoor 

F2F 10373 Dijkvogels F1 - Excelsior F1 10:00 11:00 Okker, Jikke, Dik? Sporthal Maasdijk Zondervan, Almeida 

F3F 10659 Fortuna/MHIR F5 - Excelsior F2 aw 9:30 10:00 Sharmaine, Dominique Fortuna-hal, Delft eigen gelegenheid  

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

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden  

14.00 16.30 Lars Nieuwerf    

16.30 18.30 Anne Advocaat  B1, E2 EN F2 MAP MEENEMEN NA TRAINING!! 

18.30 21.00 Rob Prins    
 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 18 januari R3K 17287 Valto 4 - KIOS (N) 3 13:25 KNKV Wouter le Comte Vreeloo-hal, Hal 2 

za 18 januari R3L 17306 Velocitas 2 - Dijkvogels 3 18:45 KNKV Frido Kuijper De Does Leiderdorp 

za 18 januari B2I 20651 DKC B1 - De Meervogels B2 16:00 - Jos van Velzen Wippolder, Veld 1 

za 18 januari C2G 21651 Avanti (P) C2 - Pernix C1 14:15 - Jos van Velzen / Nelis Bijl ? Emerald Delfgauw, Veld 1 

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