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Redactiepraat 

Gisterenavond (zaterdag) zat ik een beetje te sur-

fen over het internet en vanzelfsprekend kijk ik dan 

ook even op de site van Excelsior of er nog nieuws is. 

Mijn oog viel een paar keer op de Tweets-box aan de rechterkant van de pagina, 

die met grote regelmaat ververst werd. Wat blijkt: er was een live-verslag gaande 

van de uitwedstrijd van Excelsior 2, die op dat moment speelde tegen Tweemaal 

Zes. Elk punt dat aan beide kanten werd gescoord, werd live getweet, waarbij 

aan de kant van Excelsior ook de naam van de doelpuntmaker werd vermeld. En 

de wijze van scoren (korte kans, afstandsschot etc.). Tuurlijk, op zo’n wijze een 

wedstrijd beleven haalt het niet bij het op de tribune zitten, maar ik moet toege-

ven dat ik bij een aantal tweets wel degelijk luidkeels riep: YESSS! En bij sommi-

gen zachtjes mompelde: oh neeeee… Na de wedstrijd van het 2e in z’n geheel 

live te hebben gevolgd, moest ik toch echt aan het eten gaan beginnen (vrouw 

en dochter klaagden dat ze honger hadden… er wordt mij ook niks gegund, 

tssk…). Echter, toen begon de wedstrijd van het 1e, eveneens tegen Tweemaal 

Zes. Dus wat doe je dan? Dan zet je je dochter achter de laptop, wijst waar op ze 

moet klikken als er een nieuwe tweet is en instrueert haar dat ze richting keuken 

moet roepen wat de stand is. En zo beleefde ik de wedstrijd van het 1e, dat zo’n 

vijf minuten voor het eind nog erg spannend werd, toen het verschil terugge-

bracht was tot slechts vier punten. 

Aan de degenen die de tweets verzorgden, in mij hebben jullie een volger  

Deze week wordt de cover van de Korfpraat verzorgd door Reinier van den Hoek. 

Tijdens wedstrijden hoor ik de coaches vaak roepen “strakker verdedigen”, “maak 

‘t ‘m/d’r moeilijk”, “probeer te blokken”, en volgens mij is dat precies wat Reinier 

ons op de foto wil laten zien. Of hij auditeert voor een rol in de musical “The 

Flying Dutchman”, dat zou ook kunnen…  

Deze week in de Korfpraat: 

▪ Dankbetuigingen van de families van Janny en Betsy. 

▪ Een uitnodiging voor het leveren van inspraak tijdens de jaarvergadering 

2014; 

▪ Het YMCA… nee… DINGFLOFBIPS… nee… BZNNBBVV-OIADJK… ja, die!... –

systeem wordt uitgelegd; 

▪ Duurt nog even, maar er wordt al gezocht naar scheidsrechters voor het as-

piranten- en pupillentoernooi in juni; 

▪ Het schoonmaakrooster voor voorjaar 2014. Kijk of en waar je naam in het 

rooster staat, en komt het niet uit, nu is er nog tijd zat om diensten te ruilen; 

▪ Wat Erik hier meldt, hoeft niet te gebeuren als er door spelers, coaches en 

ouders duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wanneer welke spullen 

meeneemt.  

Veel leesplezier!  

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NFN61B9
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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 de e-mailuitgave 

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 

DA GEL I JK S  BE STU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

Secretaresse: Denise Ekelmans 

Penningmeester: Hillie Beentjes 

BE STU URSL 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 

SEC RE TA R IA A T  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Palmyraplaats 168 

 2624 NP Delft 

A C C O MO DA T IES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

W EBS ITE  

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

Webredactie: Wesley Toet 

 

  

Praatjes en mededelingen 

Jaarvergadering maandag 7 apri l  

Heb je altijd al willen mee beslissen over de toekomst van Excelsior? Of heb je 

een op- of aanmerking? Heb je een supergoed idee? Dan is dit je kans! Op maan-

dag 7 april is de jaarvergadering. Zet deze datum alvast in je agenda en zorg dat 

je erbij bent! Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 

 

BZNNBBVV-OIADJK-systeem 

Jeugdleden Wervingsactie, help jij ons aan nieuwe jeugdleden? 

DOE MEE en win leuke prijzen! 

Het is een simpel systeem. Je neemt een Broer, Zus, Neef, Nicht, Buurjongen, 

Buurmeisje, Vriend, Vriendin Of Iemand Anders Die Je Kent mee naar Excelsior. 

Ze trainen een paar keer mee om te kijken of ze het leuk vinden en vervolgens 

worden ze lid. 

De spelregels: 

▪ Breng zoveel mogelijk nieuwe korfbaljeugdleden aan 

▪ Een jongen of meisje (6-12 jaar) levert 3 punten op 

▪ Een jongen of meisje (3-6 jaar) levert 2 punten op 

▪ Een jongen of meisje (12-17 jaar) levert 2 punten op 

Op 1 december 2014 worden de punten geteld; de aangemelde kids moeten dan 

lid zijn. Voor de nummers 1 t/m 3 hebben wij mooie prijzen! 

 

Aspiranten- en pupil lentoernooi  

Op 28 juni organiseren wij voor de achtste maal een aspiranten- en pupillentoer-

nooi. Dit jaar wordt het toernooi wederom niet eind augustus gehouden, omdat 

de schoolvakanties in onze regio ook dit jaar zeer laat zijn. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen daarom de 

senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die niet coachen op het toer-

nooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan 

tegen de tijd dat wij het publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in 

de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kun-

nen regelen. Laat het dan niet aankomen op vrijdag 27 juni!!!! 

Het is wel de bedoeling dat gespeeld wordt op het toernooi in de samenstelling 

van het seizoen 2014-2015. 

 

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 

komen alle pupillen en C-teams een keer aan de beurt. 

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 

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 

 

Dankbetuigingen families Janny en Betsy  

 

 

 

 



 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  23  5 

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  

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

wel lente. De zaalcompetitie loopt door tot en met zaterdag 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 toernooi. Op za-

terdag 22 maart begint alweer de tweede helft van de veld-

competitie. De laatste zaaltrainingen zullen zijn op donderdag 

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

De wedstrijd van D1 is afgelopen zaterdag niet doorgegaan, 

omdat Achilles niet kwam opdagen. Er wordt geprobeerd om 

de wedstrijd te verplaatsen naar waarschijnlijk woensdag-

avond 12 februari. 

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

din, neef, nicht, buurjongen of buurmeisje: neem ze mee naar 

de training en laat zien hoe fantastisch korfbal en vooral Excel-

sior is! Vooral in de E-leeftijd van 8 tot en met 10 jaar is ruimte. 

Op 6 en 13 februari is ruimte gereserveerd voor vriendjes-

/vriendinnetjestraining in combinatie met de scholen waaraan 

wij schoolkorfbaltrainingen geven. 

 

Gevonden voorwerpen 

Na de laatste zaalwedstrijd in de Buitenhof was de opbrengst 

weer bedroevend. De B1 dacht waarschijnlijk: wat de B2 kan, 

dat kunnen wij ook! Een tas met sponsorshirts stond eenzaam 

en alleen bij de uitgang. Een stukje verderop in de sporthal: een 

ballentas van A1 die overigens uiteindelijk wel is meegenomen 

door de A1. Het is alleen niet verstandig om een tas onbeheerd 

in de sporthal te laten staan. Het is dat de sporthal zaterdag 

iets later werd afgesloten dan gepland, want anders had de tas 

in de hal achtergebleven. Nog een stukje verder: een ballentas 

met 5 ballen van C1! Spelers van Excelsior 5 komen aan met 2 

sponsorshirts van de E2. Dan denk je, nu zal het toch wel over 

zijn? Maar nee: achter een bank ligt eenzaam een bal van E1 

(Danique was nog in de sporthal en heeft de bal overhandigd 

gekregen). De gevonden voorwerpen zijn af te halen bij Erik de 

Koning (overigens ben ik blij met een grotere kofferbak). 
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Wedstrijden 
 

 

 

Uitslagen 

 

25 januari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 17566 Excelsior 3 - Sporting Trigon 4 16 16   

R3N 17538 Excelsior 4 - Nieuwerkerk 4 23 12   

R4M 17438 Excelsior 5 - Achilles 3 15 15   

A3C 7199 Excelsior A2 - Avanti A3 12 8   

A5B 7414 Excelsior A3 - Weidevogels A3 7 13   

B1F 20670 Excelsior B1 - Futura B1 7 9   

C1F 21678 Excelsior C1 - Weidevogels C1 16 3   

D2F 8761 Excelsior D1 - Achilles D2     niet gespeeld 

E4-2E 11956 Excelsior E2 - TOP/Justlease.nl E7 3 1 4   2 

F2F 10502 Excelsior F1 - ODO F1 2 1 6   2 

F3F 10682 Excelsior F2 - Weidevogels F1 9 2 4   2 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 13255 Tweemaal Zes 1 - Excelsior 1 27 18   

ROKA 17671 Tweemaal Zes 2 - Excelsior 2 12 12   

R6E 5121 ODO 7 - Excelsior 7 8 10   

A1F 19454 Die Haghe A1 - Excelsior A1 11 9   

A5C 7390 KZ Danaïden A4 - Excelsior A4 6 7   

B3B 5473 Valto B2 - Excelsior B2 6 13   

C5G 7700 Velocitas C3 - Excelsior C3 6 1   

E8-3H 9988 Velocitas E3 - Excelsior E1 3 4   

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

In de uitwedstrijd afgelopen zaterdag tegen Tweemaal Zes in Maartensdijk moest Ex-

celsior 1 na de uitstekende overwinning de week ervoor toch weer even pas op de 

plaats maken. De thuisploeg, één van de koplopers, beschikt over een gemakkelijk sco-

rende heer en een heel sterk damesviertal, en dat betekende voor Excelsior 1 een te 

grote hindernis. De wedstrijd ging met 27-18 verloren.  

Excelsior 2 wist aan de wedstrijd tegen Tweemaal Zes 2 nog wel een punt over te hou-

den, hoewel dat er ook twee hadden kunnen zijn, maar 12-12 was de eindstand.  

De derde uitwedstrijd was die van Excelsior 7 tegen ODO 7 in Maasland, om 12 uur ’s 

ochtends, meer een aspirantentijdstip. Met Annebertien, Desiree en Marloes als inval-

sters werd het toch een hele leuke wedstrijd die met 8-10 werd gewonnen. Het 7e blijft 

meedoen voor een eervolle tweede plaats achter het veel te laag ingedeelde Tempo 9. 

Excelsior 6 was vrij, en de overige ploegen speelden thuis.  

Excelsior 3 kreeg Sporting Trigon 4 op bezoek, met een verwarrend begin omdat één 

van hun heren te laat aan kwam. In tegenstelling tot de uitwedstrijd speelde het 3e nu 

grotendeels een goede wedstrijd tegen deze lastige ploeg, waarin de taken goed wer-

den uitgevoerd. Na een ruststand van 8-10 kwam het 3e in de tweede helft op een 

kleine voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Kort voor tijd wist de ingezette 

Lisette gelukkig de gelijkmaker te scoren, waarna beide teams de verdediging dicht 

hielden en de eindstand 16-16 bleef. Een nuttig puntje tegen deze lastige ploeg.  

Vervolgens speelde Excelsior 4 tegen Nieuwerkerk 4 met Robertjan, Marlise, en Marieke 

en Rachelle voor een halve wedstrijd. De verwachte tegenstand van de bezoekers viel 

nogal tegen, en het 4e scoorde er lekker op los met een 23-12 overwinning als resultaat. 
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Wedstrijden 

 

Wedstri jdverslagen 

…vervolg senioren 

Het was toch de dag van de gelijke spelen, want ook Excelsior 

5 kwam daarop uit. De wedstrijd tegen Achilles 3 begon wat 

later omdat er geen scheidsrechter was, en Erik gelukkig wel – 

direct na zijn eigen wedstrijd – wilde fluiten. Het 5e nam in de 

eerste helft een ruime voorsprong, maar moest die langzaam-

aan weer inleveren. In de tweede helft kwam ook Achilles een 

paar keer op voorsprong, en bij 15-15 op 30 seconden voor tijd 

kreeg Erik plotseling kramp en kon niet meer verder. Beide par-

tijen wilden de wedstrijd wel uitspelen, en Nelis kwam achter 

de geraniums vandaan om dit op zich te nemen. Nadat ook 

nog eens gestopt was om de werking van de stopwatch te con-

troleren, kon hij even later – nog steeds bij 15-15 – voor het 

eindsignaal blazen.  

Aanstaande zaterdag opnieuw een vol programma, en met het 

grote aantal blessures wordt het ook nu weer een puzzel om 

alle teams compleet te hebben. Excelsior 1 en 2 spelen thuis 

tegen het sterke Drachten/van der Wiel 1 en 2.  

Willeke 

 

Wedstri jdverslagen 

Junioren 

Excelsior A2 - Avanti A3 

Deze zaterdag speelde de A2 weer een wedstrijd thuis. Hopelijk 

konden we de sfeer van vorige week vast houden. Avanti was 

aan de beurt deze wedstrijd. 

Toen de wedstrijd begon duurde het even voordat iedereen op 

gang kwam. Er werd wel met een redelijk tempo gespeeld 

maar de kansen gingen er nog niet in. Gelukkig zagen de man-

nen van Excelsior het licht in de 22ste minuut. Sven begon met 

een mooi afstandsschot, 1-0. Al snel daarna kwam Sander ook 

met een afstandsschot en die zat er ook in, 2-0. Dit was een 

mooi beginnetje. Op de helft van de wedstrijd (15 min.) 

scoorde Joris ook nog een afstandsschot wat de stand op 3-0 

bracht. De heren waren lekker bezig! Helaas kreeg Avanti toen 

een terechte strafworp en deze ging erin, 3-1. Het gekke is dat 

wij meestal wel vlot van start gaan en met een wat hogere 

score eindigen, maar ik kan u vertellen dat we met deze score 

de rust ingingen …  

Na een ietwat magere eerste helft kwam iedereen weer het 

veld op. Deze keer werd er wat vlotter gescoord, namelijk in de 

28ste minuut. Alleen was dit wel aan de verkeerde kant. Een af-

standsschot van de heer van Avanti bracht de stand op 3-2. Ex-

celsior begon al een klein beetje te stressen, want een stand zo 

dicht bij elkaar is natuurlijk niet fijn. Gelukkig was daar Marieke 

die een afstandsschot erin schoot, 4-2. Avanti bleef jammer ge-

noeg niet achter en er werd een korte kans gescoord door één 

van de dames van Avanti, 4-3. Nog geen aanval daarna wist 

Hanna er een mooie bal achter de paal in te schieten, 5-3. In de 

21ste minuut deed Marieke weer haar leuke trucje, een mooi 

afstandsschot en deze zat er keurig in, 6-3. Helaas nog geen 

twee minuten later schoot de heer van Avanti er weer een af-

standsschot in, 6-4. Echt uitlopen zat er voor Excelsior nog niet 

in… In de 18e minuut maakte Hanna een prachtige doorloop, 

7-4. Dan mag u drie keer raden wie er nu weer scoorde? Juist 

ja, Avanti kreeg een strafworp mee en dit maakte de stand, 7-

5. Nu werd het weer een beetje tricky, want een heer van 

Avanti scoorde weer een afstandsschot, 7-6. Met nog 8 minu-

ten op de klok maakte Sven een afstandsschot, 8-6. Ik kan u 

met opluchting vertellen dat het uitlopen eindelijk begonnen 

was. Een doorloop van Joris maakte 9-6. Even een misser, want 

de vrije bal van Avanti vloog erin, 9-7. Maar toen werd het leuk. 

Sven maakte in de 6e minuut een afstandsschot, 10-7. Marieke 

deed hetzelfde nogmaals, een mooi schot in de roos, 11-7. 

Nynke veroorzaakte in de 3e minuut nog een strafworp die Joris 

er netjes in legde, 12-7. Dat noem ik nog eens even mooi uitlo-

pen. Robert-Jan was inmiddels rustig op zijn stoel gaan zitten 

en zei: “Nu ga ik er niks meer over zeggen, ze mogen het lekker 

afmaken!”. Ik mag het allerlaatste puntje van de wedstrijd niet 

verdoezelen, die viel helaas aan de kant van Avanti. Een klein 

strafworpje heeft niemand gezien, 12-8. Met een mooie eind-

score van 12-8 kunnen we weer trots zijn met zijn allen.  

Maarten, bedankt voor het invallen. Jazz en Anouk, weer erg 

bedankt voor het reserve zitten. A2 ga zo door, volgende week 

gaan we Fortuna eens even inpakken! Ik ben wéér trots op jul-

lie! Tot volgende week. 
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Wedstrijden 

 
Die Haghe A1 – Excelsior A1 

De wedstrijd tegen Die Haghe begon een uur later. Voordat de 

korfbalwedstrijden begonnen, werden volleybalwedstrijden 

gespeeld in de Houtrust Sporthal. Tijdens de laatste wedstrijd 

was een speelster ongelukkig in botsing gekomen met een me-

despeelster, het duurde even voordat de ongelukkige volley-

balspeelster door de ambulance kon worden meegenomen. 

Afgelopen week ook pech voor Danique Halbe. Danique is uit-

geschakeld met een geblesseerde enkel. We wensen haar een 

snel herstel toe!! 

De wedstrijd tegen Die Haghe verliep voor Excelsior moeizaam. 

Mooie acties van ver of onder de korf kregen niet het resultaat 

dat ze verdienden. Net mis, afgekeurd, net te kort, net te ver, 

enz. En Die Haghe was de profiteur. De afloop was identiek aan 

de wedstrijd van vorige week. Spannend tot aan de laatste mi-

nuten en dan gaat de tegenstander er met de punten vandoor. 

Deze wedstrijd was goed te win-

nen, maar dan moeten die mooie acties 

afgerond worden met een doelpunt. Zolang die pechvogel op 

de mand blijft zitten, gaat de tegenstander met de punten naar 

huis. 

Aan de inzet van de spelers en de invallers ligt het niet. Vol 

overgave wordt er gespeeld, maar tegen domme pech is nie-

mand opgewassen. De doelpunten werden deze week vooral 

door de heren gescoord. (Wouter 4x, Sander R 2x en Okker). 

Jikke en Dominique vielen goed in en scoorden beiden een 

doelpunt. 

Volgende week gaan we er weer vol tegen aan. Laten we af-

spreken dat we dan een voorsprong vasthouden en de tegen-

stander alle hoeken van de zaal laten zien, van het begin tot 

het einde. Scoor die goal! 

 

Excelsior A3 – Weidevogels A3 

Op constant niveau spelen is lastig, zo niet, erg moeilijk. Wis-

selvallige wedstrijden spelen zie je in elke sport gebeuren, zo-

wel bij de top als bij de amateurs. De A3 vormt daar zeker geen 

uitzondering op: Winnen van de koploper of verliezen van de 

hekkesluiter; we hebben het onlangs gezien en meegemaakt. 

Ook dit weekend liet de A3 weer twee gezichten zien. De eerste 

helft gaf een beeld dat iedereen alles wel geloofde en waarbij 

er gespeeld werd alsof men nog in de “ingooimodus” stond. 

De tegenstander die vocht voor elke bal, troefde Excelsior bijna 

overal af en men vond het prima zo. Slordige ballen recht in de 

handen van de tegenstander. Weidevogels kon goed van af-

stand schieten, maar als dat twee of drie keer gebeurt, dan is 

dat geen reden om misschien te denken “zal ik de persoon is 

wat strakker gaan verdedigen”. Het aanvalsspel was ook rede-

lijk statisch en voorspelbaar. Gelukkig kon er wel een paar keer 

gescoord worden. Echter, over een ruststand van 5-10 mocht 

eigenlijk niet geklaagd worden. 

In de tweede helft moesten we even knipperen met de ogen: 

was dit nu dezelfde wedstrijd, met de A3? De A3 startte met 

snel spel en er werd 300% meer inzet geleverd dan de eerste 

helft. De aanvallen liepen langer en gevarieerder. De verdedi-

ging zat wat steviger in elkaar en het werd meer een wedstrijd. 

Dat resulteerde dat Weidevogels minder tijd kregen om op ge-

mak aan te leggen voor schoten en dus werd er minder ge-

scoord. En omdat de A3 nu terugvocht, kon er ook vaker geflo-

ten worden voor overtredingen van de gasten. 

Kortom de tweede helft gaf een stuk vermakelijker spel te zien 

waarbij de teams elkaar aardig in evenwicht wisten te houden 

(netto 2-3). De eindstand was 7-13. 

Waarom zien we van die grote verschillen? Ik zeg: kijk eens in 

de spiegel, recht in je eigen ogen en stel de vraag: Wat heb IK 

eraan gedaan toen het de eerste helft zo niet wilde lukken? En 

dan geen antwoord geven dat verwijst naar een van je mede-

spelers… En? 

 

Wedstri jdverslagen 

Jeugd 

Zaterdag 25 januari we hadden weer een druk programma voor de boeg.  

Om half 10 startten de F1, F2 en E2 met hun wedstrijd.  

De F1 mocht het opnemen tegen ODO F1. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, er werd goed gegooid en gevangen. 

En natuurlijk ook nog gescoord, Excelsior wist er twee in te gooien. ODO wist er uiteindelijk maar één te scoren. Zo wist de F1 de 

wedstrijd te winnen met 2-1, goed gedaan!!  
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De F2 ging het opnemen tegen Weidevogels F1. De F2 had er 

duidelijk veel zin in, er werd goed overgegooid en vrijgelopen. 

Door het goede vrijlopen kon de F2 ook scoren, er werd deze 

wedstrijd wel 9 keer gescoord! Weidevogels had duidelijk meer 

moeite met vrijlopen ze wisten maar één keer te scoren. Zo 

won de F2 met 9-1, goed gedaan!! 

De E2 ging de strijd aan met Top/Justlease.nl E7. Het was een 

spannende wedstrijd, waarbij beide ploegen veel kansen had-

den. Gelukkig wist de E2 er drie te scoren en Top scoorde maar 

één keer. Een mooie overwinning voor de E2! 

Na deze drie wedstrijden die tegelijk gespeeld werden, mocht 

de B1 aantreden om het op te nemen tegen Futura B1. De vo-

rige keer speelde de B1 6-6 tegen deze ploeg, dus alle kansen 

om deze pot te winnen. De hele wedstrijd hebben ze keihard 

gewerkt, maar helaas wist Futura met de score voorop te blij-

ven. Er werd verloren met 7-9, helaas.  

Onze harde werkers van de C1 mochten het gaan opnemen 

tegen Weidevogels C1. Onze C1 is een jonge ploeg die in een 

moeilijke poule zitten. Ondanks dat ze nog geen wedstrijd heb-

ben gewonnen, start deze ploeg elke wedstrijd weer opnieuw 

met vol enthousiasme en fanatisme. Zo ook de wedstrijd tegen 

Weidevogels, er zaten hele goeie aanvallen in, maar de ballen 

wilden niet in de korf. Bij Weidevogels vlogen de ballen de korf 

in, de C1 wist drie keer de korf te vinden. Helaas werd deze 

wedstrijd verloren met 3-16, maar wat doet onze C1 het goed 

en wat goed dat jullie elke week 

zo weer strijden!! Goed hoor, C1!! 

Toen zou er een wedstrijd starten voor 

de D1, helaas bleek dat Achilles niet kwam opdagen. Deze 

wedstrijd ging daarom niet door, jullie hebben zelf nog wel 

partijtje gespeeld. De wedstrijd zal in een vrij weekend of op 

een trainingsavond worden ingehaald.  

Dit waren alle thuiswedstrijden. Er waren nog drie ploegen die 

op weg mochten naar hun tegenstander.  

Zo vertrok de E1 richting Leiden om het op te nemen tegen 

Velocitas. De E1 had er veel zin in, het speelde goed korfbal, 

jullie wisten de korf vier keer te vinden. Gelukkig scoorde Velo-

citas er maar drie en wonnen jullie die wedstrijd met 3-4! Goed 

gedaan!! 

De B2 ging op weg naar Valto B2 om daarna weer terug te ke-

ren met de winst, en dat deden jullie. Het was een spannende 

wedstrijd waarbij jullie achter hebben gestaan, maar gelukkig 

op tijd wakker werden om toch te laten zien hoe goed jullie 

kunnen korfballen. De B2 wist de wedstrijd uiteindelijk te win-

nen met 6-13! Goed gedaan!! 

Onze C3 had een late wedstrijd, jullie gingen op weg naar Velo-

citas om de punten te pakken. Er werd hard gewerkt om te sco-

ren, jullie wisten er één te scoren. Velocitas wist er zes te sco-

ren, helaas werd de wedstrijd verloren met 6-1. Goed gewerkt 

C3, ga zo door!!

 

Excelsior F1 – ODO F1 

Om 9:30 werd de sporthal geopend en renden de F1-, F2- en 

E2-spelertjes de donkere zaal in. Alles snel opzetten en 9:40 was 

iedereen warm. Nu nog de tegenstander. 

Om 10:00 gaat de wedstrijd van start. Beide partijen zijn aan 

elkaar gewaagd. Beiden krijgen kansen. Excelsior iets meer dan 

ODO, maar beiden weten niet te scoren. De tweede helft vangt 

aan: Excelsior heeft het moeilijk en ODO scoort na een mooie 

loopactie, 0-1.  

Gelukkig weet niet lang daarna Cristina met een snelle bal Da-

vid te bereiken, die mikt en scoort! 1-1. Na enkele minuten weet 

Demi David te bereiken die vanaf grote afstand scoort! 2 -1. 

Vervolgens controleert Excelsior de wedstrijd en weet de over-

winning uit de strijd te slepen. Goed gedaan, F1! 
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Pinguïntraining zaterdag 25 januari 2014 

Ook deze zaterdag was er weer een gezellige pinguïntraining. Het lijkt wel elke zaterdag drukker te 

worden. Na Killian is er deze week weer een nieuwe jongen bij: Semmie. Hartstikke gezellig zo!  

De training begon met het huizen-tikspel. Dit was om even alle spieren 

op te warmen voordat we echt begonnen met trainen. Je moest van het 

ene matje naar het andere matje rennen en in het midden stond de tik-

ker. Je mocht maar vier seconden in een huisje blijven staan en daarna 

moest je door naar het volgende huisje. Na verschillende huisbewakers 

te hebben gehad, waren we allemaal warm en gingen we verder met 

een estafette. De kinderen begonnen bij de pion, daarna om het paaltje 

heen en bij het andere paaltje moest je stoppen om te scoren. Het werd 

steeds moeilijker gemaakt doordat de kinderen met de bal op één hand 

en achteruit (!) een stukje moesten afleggen. Dit ging al hartstikke goed 

bij alle kinderen!  

Na deze oefening gingen 

we verder met het oefe-

nen van ‘vrij lopen’. Er lagen vier hoepels in een vierkant. In drie hoepels stond een 

kind en er stond iemand in het midden. Eén van de kinderen in de hoepels had de 

bal. Deze werd overgegooid naar de andere en de verdediger ging steeds tussen 

twee kinderen, waardoor je moest wisselen van hoepel om te kunnen gooien. Hier 

worden de kinderen ook steeds beter in! Na deze oefeningen hebben we het 

gooien en vangen ook weer eens geoefend. Dit deden we tegen de muur aan en 

dit maakte het extra moeilijk. De bal kwam meteen weer terug, dus je moest goed 

opletten anders kreeg je de bal op je neus. Het was wat lastig maar ook het gooien 

en vangen gaat steeds beter. Toen we deze oefeningen gedaan hadden, gingen de 

oudste kinderen nog een partijtje doen en de jongste kinderen gingen een schiet-

spel doen. Als allerlaatste kon natuurlijk niet het bekende lijnenspel ontbreken, al-

tijd groot favoriet bij de kinderen. Een uurtje trainen maakt de kinderen wel moe, 

dus het was de hoogste tijd voor een bekertje limonade en een snoepje. Goed 

gedaan allemaal!  

Tot volgende week, 

De pinguïntrainers 

 

 

  



 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  23  11 

Wedstrijden 

 
Opstell ingen 

1 februari 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 

 

Sander R.(A1) 

4 Lisette E., Nicole, Anke, Annelinde/Charlotte (A1) 

Erik de K., Henk, Simon Bo., Mark D. 

 

Johan V.(groot) 

5 Annemieke, Astrid , Marlise, Fleur 

Johan V.(dun), Rob, Luuk?, Renzo? Jörgen 

 

Nathan 

6 Annebertien, Corinee, Desiree, Renate, Thanim 

Bart, Jeroen, Jesper W., Micke, Martijn 

 

7 Edith, 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(B1), Dominique(B1) 

Mart(B1), Joris (A2) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

Roos (A4) 

Daan, Timo (B2) 

A3 Josanne, Leonie, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

Lisa G (B2) 

 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T. Matthijs(?) 

???? 

???? 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Gina, Lisa J(B2) 

Tjarko, Jop B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Floris (B1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

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

Reinier, Wesley, Rick 

Denise, Fleur (C3) 

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  

D1 dame (regelt Job) 

D1 heer (regelt Job) 

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN Demi/David(F1) 

 

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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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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Programma 

1 februari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 11970 Excelsior 1 - Drachten/Van der Wie 1 15.30 17:00 Leon M. Brant Lisanne 

ROKA 15227 Excelsior 2 - Drachten/Van der Wie 2 14.30 15:25 Mirjam J. Korteland   

R6E 5187 Excelsior 7 - De Meervogels 9 18.45 19:40   Frido Kuijper   

A1F 18676 Excelsior A1 - Valto A1 13:15 14:00 Florian, Kelly M. Houtman   

A5C 7391 Excelsior A4 - Tempo A4 17:35 18:25 Leanne, Wouter Mark Drost   

B3B 5401 Excelsior B2 - ONDO B3 12:00 13:00 Jill en Emiel Jesper van Putte (Exc 5)   

C3E 6178 Excelsior C2 - Madjoe C1 11:00 12:00 Ryan, Wouter Sander Rensen   

D2F 8848 Excelsior D1 - HKV/Ons Eibernest D2 10:15 11:00 Lisanne, Bert Jan Corinne vd Pot   

F2F 10447 Excelsior F1 - Valto F1 09:30 10:00 Okker, Jikke, Dik? Fabian Mastenbroek   

F3F 10769 Excelsior F2 - Valto F2 09:30 10:00 Sharmaine, Dominque Marijn Muller   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 15220 IJsselvogels 3 - Excelsior 3 17.00 18:50 Willeke Zuidplas, Moordrecht Wouter, Simone, Roy 

R3N 15184 Valto 3 - Excelsior 4 19.15 20:25   Vreeloo-hal, de Lier Erik, Simon, Lisette 

R4M 15338 Rapid 4 - Excelsior 5 12.45 14:40   Kenneme Sportcentrum, Ijsbaanlaan, Haarlem Johan, Astrid 

R5E 4202 Tempo 7 - Excelsior 6 18.00 19:30   Limeshallen, Alphen ad Rijn zelf regelen 

A3C 6953 Fortuna/MHIR A3 - Excelsior A2 aw 19:25 20:10 Robert Jan, Simon Fortuna-hal, Delft op eigen gelegenheid 

A5B 7364 SDO/VerzuimVitaal A2 - Excelsior A3 15:00 16:30 Mario De Schulenburch, Kamerik vd Burgh, Dirkzwager, v Dorp 

B1F 20076 Korbis B1 - Excelsior B1 17:30 19:10 Ron De Dreef, Waddinxveen Verhagen, de Vreede, Heemskerk 

C1F 21230 Trekvogels C1 - Excelsior C1 08:00 9:00 Vito, Laura Zadkine-hal, Rotterdam Pel, Leipsig, de Boer 

C5G 7565 HKV/Ons Eibernest C2 - Excelsior C3 13:00 14:00 Erik, Nathan, Wesley HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag Glaser, Heemstede, van Gorp, Timmerman  

E8-3H 9807 De Meervogels E2 - Excelsior E1 08:00 9:00 Job, Shera De Veur, Zoetermeer van der Linden, Schut  

E4-2E 11455 GKV (H) E2 - Excelsior E2 13:45 15:00 regelen Danique & Marieke Sporthal Overbosch, Den Haag ???? 

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

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

14.00 16.30 Koen van Domburg    

16.30 19.00 Lars Nieuwerf  C1 EN E1 MAP MEENEMEN NA TRAINING!! 

19.00 21.00 Elke Reurings    

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 2 februari B2I 20089 Avanti (P) B2 - Dijkvogels B1 10:45 -- Nelis Bijl De Viergang, Pijnacker 

za 2 februari B2I 20117 DKC B1 - ODO B1 15:00 -- Erik de Koning Wippolderhal 

za 2 februari R3X 15324 Sporting Delta 5 - Movado 2 13:20 KNKV Wouter le Comte Deltahal, Sporting Delta 

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

sen 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 ieder-

een 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 be-

ginnen en eindigen. Eventueel de duur van de wedstrijd in-

korten: dit moet vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter 

worden gemeld (de eerste helft altijd normaal spelen, de 

tweede helft inkorten). 

4. De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en zorgen 

dat geen schade of verontreiniging wordt toegebracht aan 

gebouw, materialen en installaties. Wijs iedereen erop dat 

lege flesjes en ander afval in de prullenbakken gedumpt 

moeten worden. 

5. Na afloop van de laatste wedstrijd regelen dat het laatst 

spelende team de palen en overige materialen opruimt, en 

zorgen dat de kast van Excelsior op slot gaat en de 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 kleed-

kamers 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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Activiteitenkalender 

datum activiteit datum activiteit 

1 februari 17.00 wedstrijd 1e. Team van de Week: C1 12 april Junioren/seniorenfeest 

7 februari Klaverjassen 21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

10-15 februari Actie Jantje Beton 25 april Klaverjassen 

28 februari Klaverjassen 9 mei Klaverjassen 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 11 mei Kantine bezet Mieke Mastenbroek 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 17 mei 25+ feest 

14 maart Aspirantenavond 29 mei Dubbelschiettoernooi 

15 maart Kantine bezet bestuur 14 juni Kampioenendag 

21 maart Klaverjassen 20 juni Voetbaltoernooi 

7 april JAV 21 juni Schoolkorfbal 

11 april Klaverjassen 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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Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

14 maart  21 maart  28 maart  

Jill Koster  Dannie Hoogeveen  Nelis Bijl  

Martijn de Graaff  Ben Mevissen  Maaike Westerman  

Joyce Dijkgraaf  Hanna van Dam  Marvin Batenburg  

Renate van Vliet  Nathan op den Kelder  Lynn Heemskerk  

Rachelle Janssen  Fabian Mastenbroek  Josanne vd Spek  

Roos Willemse  Kayleigh Verhagen  Leonie vd Spek  

Jeroen Evers  Gina Atzei  Zwaan Kampers  

         
4 april  11 april  25 april  

Nikki Koster  Lisanne Halbe  Simon Bolle  

Wouter Kamps  Bertjan Bron  Eline Baks  

Anouk de Vreede  Roxanne Hoekstra  Thijs Arkesteijn  

Stella van Bergen  Marieke Zelisse  Annelinde vd Pijl  

Ryan Heemskerk  Lisa Groot  Marloes van Egdom  

Asley Ruskauff  Koen Rijpkema  Sven de Vreede  

Cynthia Westerman  Hugo t Hart  Roy van Leusden  

         
9 mei  16 mei  23 mei  

Elke Reurings  Johan vd Bosch  Leanne Ruitenbeek  

Edith Dijkxhoorn  Dieter Bos  Simon vd Berg  

Shera Desaunois  Erik vd Kramer  Linda vd Burgh  

Floris van Willigen  Emily Janssen  Bo Verbeek  

Marilyn Kruijff  Daan Arkesteijn  Emiel Kruyff, de  

Timo van Popering  Jesse Dirkzwager  Tjarko Batenburg  

Sander van Vliet  Marrijn Muller  Job de Boo  

         
30 mei  13 juni  20 juni  

Anne Advocaat  Mario den Boer  Bart Hogeweg  

Tom van Dorp  Lars Nieuwerf  Annebertien  Bontekoe  

Jikke Been  Tessa Hart  Corinne vd Pot  

Jazz Heemskerk  Maarten de Boer  Patrick Rijneveld  

Mart de Boo  Joris Timmerman  Jesper Wielinga  

Koen Timmerman  Dingeman Pel  Desiree Dijkstra  

Matthijs Schrier  Mara Landman  Thanim  van Dokkum  

         
27 juni - opbouw toernooi  Data GEEN SCHOONMAAK     

Erik de Koning  ▪ Goede Vrijdag 18 april 2014     

Vito Heemskerk  ▪ Dodenherdenking/     

Okker Batenburg     Bevrijdingsdag 2 mei 2014     

Lisa Juijn  ▪ Pinksteren 6 juni 2014     

Nienke Sevinga        

Dominique Verhagen  Regels schoonmaken  

Charlotte vd Pijl  ▪ Je kunt niet afbellen; 

Danique Halbe  ▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

Marit Nieuwerf  ▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

Sander Rensen  ▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

Sander de Hoog  ▪ Aanvang schoonmaken: 19:00; 

   ▪ Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld. 
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Op de Bondsraadvergadering van 15 juni 2013 is een nieuwe Rompregeling Arbitrage (in het kort: 

het fluiten en beoordelen van scheidsrechters van Excelsior op neutraal terrein) aangenomen, die is 

ingegaan op 31 augustus 2013. De nieuwe regeling wordt hieronder uitgelegd en toegelicht voor Excelsior. De regeling geldt 

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

is van het aantal teams dat uitkomt in de wedstrijdsport korfbal. 

Wat houdt de nieuwe Rompregeling Arbitrage precies in? 

De Rompregeling Arbitrage houdt in: 

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

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

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

compenseren met een tekort bij beoordelaars). 

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

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

aangewezen wedstrijden (aangewezen wedstrijden zijn wedstrijden die door het KNKV, korfbalbond, worden toegewezen aan 

leden van Excelsior die op eigen naam fluiten en wedstrijden die worden toegewezen op verenigingsnaam Excelsior).  

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

caat KNKV scheidsrechter hebben. 

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

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

gefloten wedstrijd of als je een overschot hebt ontvang je een bonus van 7 rekeneenheden, ad € 5,75 per eenheid, is totaal € 

40,25 per teveel gefloten wedstrijd van het KNKV. 

▪ Alle klassen in het wedstrijdkorfbal tellen mee in de totale arbitrageverplichting (betreffende klassen zijn standaard 4e klasse 

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

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

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

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

wedstrijd een boete van 15 rekeneenheden (dus 15 maal € 5,75 is € 86,25) worden betaald aan het KNKV en dit ontheft je niet 

van de totale verplichting. Oftewel, bij een tekort moet je nogmaals 10 rekeneenheden betalen is € 57,50. 

Aan welke verplichting moet Excelsior dan als vereniging voldoen? 

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

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

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

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

*Indien van toepassing, het aantal thuiswedstrijden van teams waar een assistent-scheidsrechter bij verplicht is worden hier nog bij 

opgeteld (in ons geval Excelsior 1). 

Voor Excelsior vallen in de zaalcompetitie 2013/2014 onder de werking van de Rompregeling Arbitrage de volgende teams: Ex-

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

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

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

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

in een poule met zeven ploegen. 

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

4 seniorenteams x 7 thuiswedstrijden = 28 wedstrijden 

1 seniorenteam x 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

1 A-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

1 B-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 
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1 C-jeugd team maal 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

Totaal aantal thuiswedstrijden = 54 wedstrijden 

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

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

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

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

De totale verplichting voor de zaalcompetitie 2013/2014 wordt voor Excelsior dus 70 wedstrijden + 7 wedstrijden = 77 wedstrij-

den.  

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

4 seniorenteams x 7 thuiswedstrijden = 28 wedstrijden 

1 A-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

1 B-jeugd team x 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

1 C-jeugd team maal 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

Totaal aantal thuiswedstrijden = 47 wedstrijden 

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

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

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

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

De totale verplichting voor de veldcompetitie 2013/2014 wordt voor Excelsior dus 61 wedstrijden + 7 wedstrijden = 68 wedstrij-

den. 

De verplichting (van in totaal 68 en 77 is 145 wedstrijden) dient Excelsior bij te dragen door het leveren van scheidsrechters en/of 

beoordelaars. De verhouding hierin maakt geen verschil, echter er wordt wel een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van 

verenigingen om op beide vlakken hun bijdragen te leveren. 

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

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

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

beoordeelde wedstrijd of als je een overschot hebt ontvang je een bonus van 7 rekeneenheden, ad € 5,75 per eenheid, is totaal 

€ 40,25 per teveel gefloten of beoordeelde wedstrijd van het KNKV. De zaalcompetitie 2013/2014 en de veldcompetitie 2013/2014 

zijn gescheiden. Je kunt niet een tekort in de zaalcompetitie compenseren met een overschot in de veldcompetitie. 

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

fluiten wedstrijden (beide competities worden gescheiden bekeken) dan volgt puntenaftrek in de volgende competitie (dus veld-

competitie 2014-2015 en zaalcompetitie 2014-2015).  

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

2013-2014 en/of veldseizoen 2013-2014 lager is dan 75%, dan wordt de puntenmindering meegenomen bij de teams die uitko-

men in de veld- en zaalcompetitie 2014-2015 (en spelen in reserve seniorenklassen t/m 4e klasse) en beginnen deze teams aan 

het begin van de competitie 2014-2015 met min 1. 

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

4e klasse veld ontvangen deze puntenaftrek. De eerste teams senioren en teams in de jeugdcompetitie krijgen geen aftrek, maar 

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

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

Daarboven worden wedstrijdpunten in mindering gebracht op basis van de volgende rekenregel: het tekort gedeeld door 12. Dit 

getal wordt naar beneden afgerond op een geheel getal, waarbij elk geheel getal een extra wedstrijdpunt in mindering betekent. 
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Per team wordt begonnen met een punt aftrek. Indien noodzakelijk volgt hierna in dezelfde volg-

orde een tweede punt in mindering. Per team kunnen per competitie per seizoen maximaal 2 punten 

in mindering worden gebracht. 

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

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

KNKV-scheidsrechters, KNKV-beoordelaars, KNKV-waarnemers, verenigingswedstrijden of via de verenigingsinschrijving.  

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

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

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

Kuijper. Deze scheidsrechters zijn wekelijks beschikbaar en worden door het KNKV ingedeeld. 

Voor de verenigingswedstrijden en verenigingsinschrijvingen zijn beschikbaar: Willeke Alberts, Nelis Bijl, Henk Smienk, Mick Vro-

lijk, Piet Ekelmans en Erik de Koning. Job vd Berg en Bob vd Leeden zijn bijna klaar met de cursus KNKV scheidsrechter en zullen 

ook gaan fluiten. Deze week zijn zij bij het KNKV aangemeld. 

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

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

Velzen verdeelt deze aangewezen wedstrijden onder de aangesloten verenigingen na rato van tekorten t.o.v. de verplichting per 

vereniging. Dit zijn dan eigenlijk verenigingswedstrijden. Het voordeel van een samenwerkingsverband is dat je flexibeler bent 

met de inzet. Je hebt keus uit meer wedstrijden. De wedstrijden die worden toegewezen aan verenigingen zijn vaak wedstrijden 

in de A2 klasse junioren, reserve 3e klasse senioren en de B1 en C1-klassen aspiranten en D hoofdklasse. 

Vanaf het seizoen 2013-2014 kun je ook inschrijven op wedstrijden die staan gepland in de reserve 4e klasse senioren, B2 en C2 

jeugdklassen. Met de drie Biesland-verenigingen (DES, DKC en Excelsior) is de volgende afspraak gemaakt: zodra jij je kunt in-

schrijven op een wedstrijd in hierboven genoemde klassen dan schrijft DKC zich in op de wedstrijden die bij DES worden gespeeld 

(in de zaal en veld betreft dit DES 4 en 5), DES schrijft in op de Excelsiorwedstrijden (op het veld C1 en Excelsior 4; in de zaal 

Excelsior 5) en Excelsior schrijft zich in op de wedstrijden van DKC (DKC B1 en DKC 4, zowel veld als zaal). Inschrijving gaat naar 

tijdstip van binnenkomst. Naast de wedstrijden van DKC B1 en 4 schrijft Excelsior zich in op wedstrijden van Avanti C2 en B2 die 

worden gespeeld in de Emeraldhal. Maar indien deze wedstrijden niet beschikbaar zijn, wordt gekeken naar wedstrijden in de 

directe omgeving. Erik de Koning schrijft namens Excelsior in op deze wedstrijden. 

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

(voor de korfbalbond is dat een SNO, scheidsrechter niet opgekomen, waarvoor de niet opkomende vereniging dus € 86,25 moet 

betalen aan het KNKV), moet een gediplomeerde KNKV scheidsrechter van Excelsior fluiten. Deze wedstrijd telt dan wel mee in 

de tellingen voor Excelsior. 

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

ter beschikking. 

Stand van zaken per 26 januari 2014 

In de veldcompetitie zijn nu 7 competitieronden gespeeld. In de zaal zijn nu 10 competitieronden gespeeld. Als je de 41 wedstrij-

den in de zaal extrapoleert naar 14 kom je uit op een aantal van 57. Het is van belang dat teams die spelen in bovengenoemde 

klassen en waarvan de aangewezen scheidsrechter of grensrechter niet opkomt bij een thuiswedstrijd, dit meldt aan Jos, Erik of 

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

Veld 

▪ KNKV: 15 

▪ Oevado: 5 

▪ Inkoop: 5 

▪ Wegens SNO: 1 

▪ Totaal veld: 26 

Geen grensrechter aanwezig bij Excelsior 1: twee wedstrijden. 

Hiermee wordt 68 wedstrijden verlaagd naar 66 te fluiten wed-

strijden. 

 

Zaal tot en met 25 januari 2014 

▪ KNKV: 19 

▪ Oevado: 5 

▪ Inkoop: 13 

▪ Wegens SNO: 4 (4 maal Fortuna niet opgekomen; boete 

voor Fortuna 4 maal € 86)  

▪ Totaal zaal: 41 

Geen grensrechter aanwezig bij Excelsior 1: twee wedstrijden. 

Hiermee wordt 77 wedstrijden verlaagd naar 75 te fluiten wed-

strijden. 

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

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

een tekort zullen hebben van 16 wedstrijden in de veldcompetitie en 17 wedstrijden in de zaalcompetitie. Dit is dus 33 maal 10 

rekeneenheden van € 5,75 is in totaal € 1.900 ! Maar de boete wordt eigenlijk veroorzaakt omdat wij geen beoordelaars hebben 

(is de 30% die komt om te fluiten). Puntenaftrek bij Excelsior 2 en 3 zal dan nog niet plaatsvinden in de competitie 2014-2015, 

maar als een scheidsrechter geblesseerd raakt of door andere omstandigheden even niet kan fluiten dan zal dit wel plaatsvinden 

en de boete zal dan omhoog gaan. 

In oktober zijn wij gestart met een theoriecursus spelregels. Het examen zal in februari worden afgenomen. Voordat je aan de 

praktijkcursus KNKV scheidsrechter begint, moet je dit theoretisch examen hebben behaald. 

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

zijn. Omdat wij dit jaar mogen inschrijven op verenigingswedstrijden in bepaalde klassen zijn wij hierin ook flexibeler geworden. 

Als je nu al weet dat je in een bepaald weekend kunt fluiten, meldt dit dan aan Jos en/of Erik. Momenteel vindt de inschrijving 

plaats voor het weekend van 25 en 26 januari. En ook als je nog geen diploma hebt: meld je aan. Dan regelt Excelsior een plaatsing 

bij de juiste cursus. Maar ook beoordelaars zijn van harte welkom!  

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

tot en met 8 december opgenomen. De genoemde puntenaftrek en boete is niet geëxtrapoleerd. Dit houdt in dat alle wedstrijden 

van na 8 december nog niet in het overzicht zijn verwerkt. Je kunt van iedere vereniging in Nederland zien of dat zij boetes 

betalen of bonussen zullen gaan ontvangen. Wat wel opvalt, is dat de verenigingen die uitkomen in de Topleague en Ereklasse 

het verhoudingsgewijs zeer slecht doen en zeer hoge boetes moeten betalen. In de overzichten zijn de SNO boetes (wegens niet 

opkomen door verenigingen nog niet eens meegenomen. 
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