
 

 

 

18 januari 2014 

 

doorlooplinks  

Programma 

Opstellingen 

Uitslagen 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 

nummer 22 



 

 
C.K.V. Exc elsior  De Korfpraat  nr .  22  2 

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. 

 

REDACTIE  

Redacteur: Juan Zondervan 

Controle: Andrea Veraart 

Vormgeving:  Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Leo Schouten 

Supervisie: Johan van den Bosch 

 

SU PERVI SI E  KOPI J  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Bep van Dorp 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 

Even korfpraten met…: Simon 

Activiteitenkalender: Denise Ekelmans 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

 

TEKSTBI JDRAGEN D EZ E UITGAVE  

Willeke, Bep, Erik, Denise, Jos, Hillie, Marit, Julia, 

Conno, trainers van E1 

 

CO NTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de 

Korfpraat: 

 secretaresse@ckv-excelsior.nl 
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Redactiepraat 

Zit ik toch de hele zondag te wachten op sappige 

verhalen over The Beachparty inclusief compromit-

terende foto’s, komt er niks binnen…(!?) Daaruit valt 

maar één conclusie te trekken: het feest moet wel zeer geslaagd zijn geweest en 

waarschijnlijk zijn er wat slachtoffers gevallen bij de Evenementencommissie… 

die de zondag hun roes hebben uitgeslapen  

Wat is er deze week wel in Korfpraat: 

▪ Shera Desaunois, spelend in de selectie én trainer van E1, op de cover; 

▪ Een financieel dingetje, tja, voor niets gaat de zon op; 

▪ Een bijgewerkte activiteitenkalender met wat mutaties (de pokeravond van 

31 januari en Valentijnsborrel van 14 februari zijn helaas komen te vervallen); 

▪ Een verlaten B2-sporttas, die naarstig op zoek is naar zijn baasjes; 

▪ Diverse wedstrijdverslagen bij de jeugd, junioren en senioren. 

Veel leesplezier!  

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NHG97R1
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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 

 

 

Aanpassing contributietarieven per 1 januari 2014 

Vanaf 1 januari 2014 is het bestuur helaas genoodzaakt de contributietarieven 

te verhogen voor alle spelende leden met € 0,50 per maand. Het tarief voor de 

pinguïns en de niet spelende leden blijft ongewijzigd.  

Deze stijging is nodig omdat de subsidie van de gemeente Delft is vervallen en 

de kosten van de veld- en zaalhuur dit jaar 2% stijgen. 

De tarieven per maand zijn nu als volgt (incasso vindt over het algemeen per 

kwartaal plaats). 

Nieuwe contributietarieven  2014 

 2013 2013 2014 2014 2014 

 maand kwartaal maand kwartaal 
verhoging 

per maand 

senioren €26,15 €78,45 €26,65 €79,95 €0,50 

junioren €25,40 €76,20 €25,90 €77,70 €0,50 

reiskosten junioren €2,00 €6,00 €2,00 €6,00 €0,00 

aspiranten €23,90 €71,70 €24,40 €73,20 €0,50 

pupillen €22,55 €67,65 €23,05 €69,15 €0,50 

pinguïns €5,00 €15,00 €5,00 €15,00 €0,00 

overige leden  €6,50 €19,50 €6,50 €19,50 €0,00 

 

Verlenging tijdelijke heffing algemene bijdrage in 2014 

De in 2011 ingevoerde tijdelijke heffing van €0,50 per maand blijft noodzakelijk 

om de kosten van het clubhuis kostendekkend te maken en zal daarom met een 

jaar worden verlengd.  

 

Invoering IBAN 

Met ingang van februari 2014 zijn wij verplicht te werken met IBAN rekening-

nummers. Alle bankrekeningnummers die wij gebruiken zijn omgezet naar de 

Europese IBAN nummers. Bij de incasso in februari maken we hier voor het eerst 

gebruik van. Uiteraard doen we er alles aan om dit vlekkeloos te laten verlopen, 

maar het kan zijn dat er toch iets misgaat. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Namens het bestuur, 

Hillie Beentjes, penningmeester 

 

 

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
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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 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 

Afgelopen zaterdag speelden alle pupillenteams en drie aspi-

rantenteams. De F2 en E2 verloren helaas hun wedstrijd, maar 

de overige jeugdteams wisten te winnen! Hiermee zijn de B1, 

B2, D1 en E1 nog steeds in de race voor het kampioenschap. 

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. Op 6 en 13 februari is ruimte gereserveerd voor vriend-

jes-/vriendinnetjestraining in combinatie met de scholen 

waaraan wij schoolkorfbaltrainingen geven. 

Afgelopen zaterdag is de sponsortas van de B2 (wederom) blij-

ven staan in de sporthal. Beste B2-ers: de sponsor betaalt niet 

voor niets! De shirts zijn af te halen bij Erik de Koning. 
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Wedstrijden 
 

 

 

Uitslagen 

 

18 januari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 12985 Excelsior 1 - Sporting Trigon 1 30 15   

ROKA 17181 Excelsior 2 - Sporting Trigon 2 22 18   

R4M 15077 Excelsior 5 - Avanti 5 13 13   

R6E 5191 Excelsior 7 - DES 7 11 9   

A1F 19305 Excelsior A1 - Weidevogels A1 10 11   

A5C 7389 Excelsior A4 - GKV (H) A3 17 8   

B3B 5467 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 8 7   

C3E 6176 Excelsior C2 - Phoenix C2 7 2   

E8-3H 10037 Excelsior E1 - VEO E3 9 1   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 17226 VEO 3 - Excelsior 3 25 8   

R3N 17248 KCR 4 - Excelsior 4 18 14   

R5E 4739 ODO 5 - Excelsior 6 11 8   

A3C 7160 Dijkvogels A1 - Excelsior A2 5 13   

B1F 20593 Nieuwerkerk B2 - Excelsior B1 4 9   

D2F 8559 Madjoe D1 - Excelsior D1 0 14   

E4-2E 11431 TOP/Justlease.nl E7 - Excelsior E2 7 3 3   4 

F2F 10373 Dijkvogels F1 - Excelsior F1 0 7 2   0 

F3F 10659 Fortuna/MHIR F5 - Excelsior F2 12 0 2   3 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Het lijkt er op dat Excelsior 1 – met Robbert en Esther – nu echt op stoom begint te 

komen. Ook Elke is hersteld van haar blessure en startte in de basis van het 1e. Sporting 

Trigon, voor de wedstrijd op gelijke hoogte in de stand met ook 4 wedstrijdenpunten, 

kwam op bezoek maar werd in de eerste helft aan alle kanten zoek gespeeld. In een 

razend tempo werd de score opgevoerd tot een ruststand van 18-6. In de tweede helft 

is het dan altijd moeilijk dat hele hoge niveau vast te houden. Maar Sporting Trigon 

kwam op geen enkel moment terug in de wedstrijd en de eindstand werd op 30-15 

bepaald. Een belangrijke stap op de weg omhoog naar een veilige positie op afstand 

van de degradatieplaatsen.  

Hieraan vooraf was ook Excelsior 2 te sterk voor Sporting Trigon 2. Het verschil was 

niet zo groot als bij het 1e maar al in de eerste helft stond een voorsprong van 4 à 5 

punten op het scorebord, waarna de eindstand op 22-18 vastgesteld werd. Ook het 2e 

deed hiermee dus hele goede zaken. 

Na het 1e speelden nog Excelsior 5 en 7. Het 5e speelde opnieuw met invaller Luuk, en 

de dames Fleur plus Anne en Tessa voor een halve wedstrijd. Tegen Avanti 5 kwam 

het 5e wel op voorsprong, maar gaf die na de rust toch weer uit handen. Uiteindelijk 

was de 13-13 eindstand nog iets om blij mee te zijn. 

Excelsior 7 ontving DES 7, en wist gelukkig deze wedstrijd te winnen. Het werd 11-9. 

In de uitwedstrijden konden de teams geen punten meenemen: 

Excelsior 6 kwam er in Maasland tegen ODO 5 net niet aan te pas, waarbij Bart kort 

voor tijd nog moest uitvallen met een knieblessure. Gelukkig was Jörgen mee als re-

serve. De eindstand werd 11-8. 

Bij Excelsior 4 is het net het verhaal van de 10 kleine negertjes: en toen waren er nog 

5. Gelukkig nog 6, want Simon is inmiddels hersteld, maar bij de blessuresboeg heeft 

zich nu ook Pauline gevoegd. Het 4e speelde met Renate en Jörgen als invallers en had 

het in Ridderkerk al erg moeilijk tegen het jonge, met veel pressie spelende KCR 4, 

maar moest het ‘t laatste kwartier ook nog met 7 doen, omdat er geen reservedame 

mee was. De tegenpartij had het er ook moeilijk mee, want juist toen wist het 4e het 

verschil nog iets te verkleinen en de eindstand op 18-14 te brengen. 
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Wedstrijden 

 

Wedstrijdverslagen 

…vervolg senioren 

Excelsior 3 had de zware taak om in Voorburg de ongeslagen 

koploper VEO 3 te bezoeken. Voor de geblesseerde Roy startte 

Sander R. in de basis, en gelukkig waren ook de andere drie 

heren van A1 mee om reserve te zijn, bedankt allen. Want vlak 

voor rust kreeg Sander ongelukkig een bal op zijn pink die 

daarmee uit de kom schoot (professioneel door Roy er weer in 

gezet) en de pijn was te groot om door te spelen. Dat bete-

kende de eerste wissel (Wouter K. erin). In de tweede helft 

werd Bob finaal omver gelopen door zijn heer; hij speelde nog 

even door maar moest worden vervangen (door Okker). Daar-

bij liet VEO zien verreweg de sterkste ploeg van deze poule te 

zijn, vooral in de herensector (schotkracht en pressieverdedi-

ging), en na een 14-5 ruststand werd de eindstand 25-8.  

Aanstaande zaterdag gaan Excelsior 1 en 2 op bezoek bij 

Tweemaal Zes 1 en 2 in Maartensdijk, moeten de dames en 

heren van Excelsior 7 al vroeg hun bed uit, want zij spelen 

nog op aspirantentijd in Maasland, is Excelsior 6 vrij, en spe-

len de andere drie teams na elkaar thuis met het doel, on-

danks (of dankzij) hier en daar de nodige invallers nu de volle 

puntenscore binnen te halen. 

Willeke 

 

Wedstrijdverslagen 

Junioren 

Dijkvogels A1  -  Excelsior A2 

Weer een nieuwe zaterdag met nieuwe kansen voor de A2. Al-

lemaal fris en fruitig op het middaguur kwamen wij aan in 

Maasdijk. Dijkvogels was vandaag weer aan de beurt en ieder-

een had er weer zin in. Met nog een praatje van Robert-Jan 

voordat we begonnen, waren we er allemaal klaar voor. 

‘Scherp zijn en scherp beginnen’ was de boodschap voor de 

wedstrijd.  

Dit deden we dan ook. In de 27ste minuut ging er meteen een 

mooi afstandsschot in van Marieke, 0-1 voor! Helaas niet snel 

daarna viel er een afstandsschot aan de kant van Dijkvogels, 

1-1. Gelukkig werd er al heel snel 

daarna een strafworp op Thijs ver-

oorzaakt en Joris maakte deze net-

jes af, 1-2. Toen nog geen 2 minu-

ten verder dacht Joris: ‘laat ik er 

nog maar eentje in schieten’ een 

mooi afstandsschot, 1-3. Helaas 

bleef het geen feest, want één van 

de dames van Dijkvogels trok weg 

achter de paal en scoorde, 2-3. In 

de 22ste minuut wist Marieke er 

weer zo’n mooi afstandsschot in te 

mikken en dit bracht de stand op 2-

4. Het bleef spannend, want Dijkvogels vergat niet om ook te 

scoren. Met een afstandsschot wisten zij de stand op 3-4 te 

brengen. En ik kan u vertellen, toen werd het leuk! Het begon 

met een strafworp voor ons die werd veroorzaakt door Nynke. 

Deze wist Joris er weer keurig in te leggen, 3-5. Lynn maakte 

een paar aanvallen, daarna een mooie korte kans onder de 

paal (doorloop bovenhands), 3-6. Toen gebeurde er een tijd 

niks. Met nog 6 minuten op de klok maakte Sven een mooi 

afstandsschot, 3-7. Ook Joris had de slag te pakken en maakte 

nog een afstandsschot, 3-8. En als laatste voor de rust haalde 

Thijs en Joris nog een keer hetzelfde geintje uit; Thijs onder de 

paal veroorzaakte een strafworp en Joris legde de bal er netjes 

in, 3-9. Dat noem ik nog eens een leuk spelletje korfbal!  -Rust-  

Na de rust kwam iedereen weer met frisse moed het veld op. 

De tweede helft was wat minder spectaculair wat betreft het 

scoren. Sven knalde er meteen even na één minuut spelen een 

afstandsschot in, 3-10. Toen was er helaas de heer van Joris die 

even klaar was met al het scoren van 

zijn heer. Hij schoot zo ongeveer 

vanaf de middenlijn en jammer maar 

helaas, die bal zat er in. 4-10. In de 

15e minuut viel er een korte kans, 

maar ook deze was helaas aan de 

verkeerde kant, 5-10. Dit was natuur-

lijk niet de bedoeling. Gelukkig her-

pakte Excelsior zich. Joris maakt al-

weer een afstandsschot, 5-11. Lynn 

werd eindelijk gezien door haar vak 

() en scoorde een mooie korte kans 

achter de paal, 5-12. En met nog 4 

minuten te gaan, wist Sander nog een afstandsschot te scoren, 

5-13. De wedstrijd werd uitgespeeld en met een eindstand van 

5-13 kunnen wij denk ik meer dan tevreden zijn! 

Invallers en reserves, dankjewel! Volgende week spelen we 

weer thuis en dan gaan we weer aan de bak tegen Avanti!  

Marit 
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Wedstrijden 

 
Wedstrijdverslagen 

…vervolg junioren 

Excelsior A1 - Weidevogels A1 

Voortvarend gingen de A1'ers uit de startblokken. Met sier en 

overmacht stond na 20 minuten een terechte 7-2 op het sco-

ringsbord. Beide Sanders, Wouter (2x), Danique (2x) en Okker 

scoorden de 7 doelpunten. Daarna werden de A1 spelers van 

Excelsior bevangen door een vreemd soort virus. In de rest 

van de wedstrijd wisten ze nog maar twee keer te scoren. En 

daar wist Weidevogels dankbaar van te profiteren. Het leek 

op de wedstrijd tegen Fortuna, toen we in de laatste seconde 

nog gelijk speelden. Nu werd het iets vervelender. In de laat-

ste seconde scoorde Weidevogels het winnende doelpunt. Ik 

heb in middels een advertentie op Marktplaats geplaatst: "Te 

koop: pechvogel!! Zo goed als nieuw en zeer effectief. Gratis 

af te halen." 

Conno van der Pijl 

 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Dijkvogels F1 – Excelsior F1 

De wedstrijd begon, Dijkvogels tegen Excelsior. Excelsior ging 

meteen goed spelen. Heel snel hadden we een voorsprong, 

David scoorde het eerste doelpunt, jippie!!! 1-0. Excelsior 

speelde heel goed over en de Dijkvogels zaten niet helemaal 

op te letten, totdat Cristina een mooie goal maakte, yes!!! 2-0. 

In de minuutpauze zeiden Okker en Dik: “Als je naar David 

gooit, dan doe je eerst net alsof je naar hem gooit. Dan kan 

David naar de paal lopen en dan gooi je echt naar David zodat 

hij kan scoren.” Toen de wedstrijd weer begon stond ik (Julia) 

bijna altijd vrij van mijn meisje. Toen ik helemaal vrij stond, 

kreeg ik de bal, schoot ik en scoorde 3-0. Het ging al heel goed! 

Zes minuten later was het pauze! Dik en Okker vertelden dat 

het heel goed ging. Toen de wedstrijd weer begon, hadden de 

Dijkvogels de bal even in de handen, maar toen topvanger Da-

vid de bal onderschepte, hadden wij weer de bal. David 

scoorde net zoals altijd weer de bal in de korf, 4-0. Nadat David 

had gescoord, was Demi aan de beurt, zij scoorde de 5-0. Wij 

deden goed mee en renden meteen naar de bal om deze af te 

vangen, wanneer we op de korf schoten. David stond bij de 

paal en scoorde 6-0. Ik (Julia) had de bal en David stond vrij. 

Toen herinnerde ik me wat de coaches in de eerste minuut-

pauze hadden gezegd. Ik deed net alsof ik gooide naar David. 

David liep naar de paal. Zijn jongetje wist niet meer waar hij 

was, David stond helemaal vrij, ik gooide naar hem en hij 

scoorde 7-0. Jippie!!! Het was afgelopen, 7-0 wow!!! Bij de straf-

worpen hebben wij er nul gescoord. 

Groetjes, Julia 

 

 

Excelsior E1 - VEO E3 

Zaterdag speelde de E1 thuis tegen VEO. Na het verlies van 

vorige week wilde de E1 graag wat rechtzetten. De E1 begon 

erg goed aan de wedstrijd met enkele hele mooie aanvallen 

en verdedigend werden er veel ballen onderschept. 

In de eerste helft kwam de E1 door Joran en Eva op een goede 

2-0 voorsprong. Na rust leek het er nog even op dat de wed-

strijd alsnog spannend zou worden. VEO benutte haar eerste 

kans van de wedstrijd en was dus weer helemaal terug, 2-1. 

Joran zorgde met nog twee doelpunten dat er geen twijfel 

meer kon bestaan over de terechte winnaar van dit duel. Eind-

uitslag dus 4-1, goed gespeeld E1! 

De trainers van E1 
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Wedstrijden 

 
Opstellingen 

25 januari 2014

team opstellingen reserves 

1 Bo, Lisanne, Esther, Elke 

Dannie, Emiel, Reinier, Robbert 

Excelsior 2 

2 

 

Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera, Jill, Kelly 

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

 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Dieter, Roy (?), Wouter 

 

Simon Bo, Johan vd V (dun) 

4 Lisette E., Nicole, Denise, ???? 

Erik de K., Henk, Simon Bo., Jörgen (?) 

Marlise 

Robertjan 

5 Annemieke, Astrid , Marlise, Fleur 

Johan V, Johan V, Mark, Rob 

Willeke 

Jesper Wielinga 

6 VRIJ  

7 Anne, Edith, Roxanne, 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(B1), Dominique(B1) 

Mart(B1), Joris (A2) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

Jazz, Anouk (B1) 

Fabian, Maarten (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 

Hugo (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

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

Linda(A3) 

Marijn (A3) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Koen T (A4) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 VRIJ  

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

Nadine, Ozlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

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 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 

 

 

Programma 

25 januari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2G 17566 Excelsior 3 - Sporting Trigon 4 15.30 16:20 Willeke L. Wesseling ?? 

R3N 17538 Excelsior 4 - Nieuwerkerk 4 16.45 17:30   F. van Alphen   

R4M 17438 Excelsior 5 - Achilles 3 18.00 18:40   scheidsrechter DES   

A3C 7199 Excelsior A2 - Avanti A3 14:25 15:10 Robert Jan, Simon Nelis Bijl   

A5B 7414 Excelsior A3 - Weidevogels A3 13:15 14:00 Mario Maarten de Boer   

B1F 20670 Excelsior B1 - Futura B1 10:00 11:00 Ben, Dannie C. Hekhuis   

C1F 21678 Excelsior C1 - Weidevogels C1 11:00 12:00 Vito, Laura Fortuna   

D2F 8761 Excelsior D1 - Achilles D2 12:15 13:00 Lisanne, Bert Jan Fabian Mastenbroek   

E4-2E 11956 Excelsior E2 - TOP/Justlease.nl E7 09:30 10:00 Danique, Marieke Emily Janssen   

F2F 10502 Excelsior F1 - ODO F1 09:30 10:00 Okker, Dik Sander de Hoog   

F3F 10682 Excelsior F2 - Weidevogels F1 09:30 10:00 Sharmaine Lynn Heemskerk   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKB 13255 Tweemaal Zes 1 - Excelsior 1 17.00 20:00 Leon De Vierstee, Maartensdijk, Nachtegaallaan regelt Mariska 

ROKA 17671 Tweemaal Zes 2 - Excelsior 2 16.00 18:30 Mirjam De Vierstee, Maartensdijk, Nachtegaallaan regelt Daan 

R6E 5121 ODO 7 - Excelsior 7 10.45 11:55 Bob De Hofstede, Maasland Job, Edith, Roxanne 

A1F 19454 Die Haghe A1 - Excelsior A1 15:25 16:30 Florian, Kelly Houtrust Sporthal, Den Haag van Batenburg, vd Pijl, Rensen 

A5C 7390 KZ Danaïden A4 - Excelsior A4 18:25 19:55 Wouter, ??? Drie Oktoberhal, Leiden Ruskauff, Westerman, Schrier 

B3B 5473 Valto B2 - Excelsior B2 12:15 13:25 Jill, Emiel Vreeloo-hal, de Lier Atzei, de Groot, Verhagen 

C5G 7700 Velocitas C3 - Excelsior C3 13:30 15:05 Erik, Nathan, Wesley De Does, Leiderdorp Ham, Schut, Dang, Sen 

E8-3H 9988 Velocitas E3 - Excelsior E1 10:45 12:10 Job, Shera De Does, Leiderdorp Jansen, Schoon, van Eeken  

        

zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 tm 20:30; 

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

14.00 16.00 Rachelle Janssen    

16.00 18.00 Johan v.d. Veen (dun)    

18.00 20.00 Mark Drost    

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 25 januari B2I 20688 ODO B1 - Avanti (P) B2 10:55 - Henk Smienk  De Hofstede Maasland 

za 25 januari R4O 17595 Paal Centraal 2 - NIO 3 14:00 - Micke Vrolijk  Sportcentrum TU-Delft 

za 25 januari CHKC 21690 Nieuwerkerk C1 - BEP C1 11:00 KNKV Frido Kuijper De Kleine Vink Hal 

za 25 januari R2H 17575 KCC/Delta Logistiek 5 - Rapid 2 14:50 KNKV Jos van Velzen Schenkel 

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 

februari Het grote Excelsior-Diner 12 april Junioren/seniorenfeest 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1 21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

7 februari Klaverjassen 1 mei Klaverjassen 

10-15 februari Actie Jantje Beton 17 mei 25+ feest 

28 februari Klaverjassen 29 mei Dubbelschiettoernooi 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 31 mei Klaverjassen 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 14 juni Kampioenendag 

14 maart Aspirantenavond 20 juni Voetbaltoernooi 

15 maart Kantine bezet bestuur 21 juni Schoolkorfbal 

21 maart Klaverjassen 28 juni Jeugdtoernooi 

11 april Klaverjassen   

 

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

secretaresse@ckv-excelsior.nl 

 

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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