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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. 

 

RE DA C T I E  

Redacteur: Juan Zondervan 

Controle: Andrea Veraart 

Vormgeving:  Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Leo Schouten 

Supervisie: Johan van den Bosch 

 

SUP ERV IS IE  KO P I 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 

 

TE KSTB I J DRA GEN DEZE  U ITGA VE  

Willeke, Bep, Erik, Leen, Nicole, Conno, Simon, Henk, 

Job, Denise Glaser, Isabella van der Mast, Peter de 

Block 

 

C O NTA C T  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: 

 secretaresse@ckv-excelsior.nl 
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Praatje van belang 

Sponsoring C.K.V. Excelsior  

Het afgelopen jaar heeft een aantal trouwe sponsors 

te kennen gegeven dat zij hun contract niet meer willen verlengen. Momenteel 

zijn wij dan ook op zoek naar een aantal nieuwe sponsors. Dit geldt in ieder geval 

voor Excelsior 3, de A1, de B1 en de C1.  

Ook andere pupillen- en aspirantenteams zijn nog op zoek naar een sponsor. 

Verder zijn er nog volop andere mogelijkheden om de vereniging te ondersteu-

nen. Denk hierbij aan een reclamebord langs het veld, een advertentie in het 

clubblad, een banner op de site of het sponsoren van de wedstrijdbal bij de wed-

strijden van Excelsior 1. 

Wie kan ons daar mee helpen? 

Weet jij een bedrijf, of ken je iemand die hierin geïnteresseerd zou zijn? Laat ons 

dat dan weten. Wil je meer informatie ontvangen over de kosten en voorwaar-

den, stuur dan even een mail naar voorzitter@ckv-excelsior.nl  

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:voorzitter@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 de 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 

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 

 

  

Redactiepraat  

 

De nieuwe rubriek Praatje van belang op de vorige 

pagina wordt ingezet als er een mededeling is die extra 

aandacht verdient, vanwege… het belang (hoe overbodig is deze bijzin!?). De 

rubriek “Redactiepraat” – normaliter de vaste bewoner van pagina 2 – maakt daar 

graag ruimte voor, aldus leest u dit op pagina 3. In Praatje van belang deze week 

wordt aan de leden/lezers gevraagd mee te denken cq. te helpen met de acqui-

sitie van sponsoren. Als spreekbuis van de Korfpraat kan ik u met vreugde mede-

delen dat de Korfpraat zojuist koffie heeft gezet, de cake net uit de oven heeft 

gehaald en zijn deuren wagenwijd heeft open geslagen om de vermeldingen van 

nieuwe sponsoren te verwelkomen. Het is me toch gezellig in de Korfpraat! 

Afgelopen zaterdag speelde de selectie de thuiswedstrijd tegen het Friese Drach-

ten/van der Wiel. Willeke doet er hier verslag van. De wedstrijd van het 1e heb ik 

zelf mogen aanschouwen vanaf de tribune en oi-joi-joi… er gebeurde zó veel en 

zó snel dat mijn nog-niet-korfbal-getrainde hersentjes niet in staat waren alles te 

registreren. Zo lagen op een zeker moment én een heer én een dame van beide 

ploegen – met z’n vieren dus – in elkaar verstrengeld op de grond onder de korf. 

Het tactisch belang van deze actie ontging mij even… Anyway, de euforie na de 

overwinning van Excelsior was er niet minder om en daar heb ook ik een biertje 

aan de bar van Willem en Leny op gedronken. 

En dat brengt mij op de coverfoto. Want eigenlijk had ik al een andere cover 

voorbereid. Maar als ik dan hangend aan de bar achter mij iemand hoor pleiten 

(bijna smeken) over hoe dolgraag hij geselecteerd zou willen worden voor de 

cover van de Korfpraat (ok, misschien verdraai ik zijn woorden en de context een 

ietsje… journalistieke invulling is een machtig zwaard!), dan kost het mij weinig 

moeite om deze diepgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Derhalve pre-

senteer ik u: Bert-Jan Bron, naast selectiespeler ook de coach van Excelsior D1. 

Bert-Jan, geniet ervan, proost! 

Tot slot, zoals elke week, een opsomming van de highlights deze week in de 

Korfpraat: 

▪ Moedig de B2 aan naar het kampioenschap zaal 2014! 

▪ Steun het goede doel, en even belangrijk, steun Excelsior: loop mee met de 

collecte van Jantje Beton. 

▪ C1 en C3: jullie trainingstijden/-locatie op 12 februari zijn gewijzigd. 

▪ De wedstrijdverslagen van afgelopen zaterdag, senioren hier, junioren hier en 

jeugd hier, met speciale vermelding voor de verslagen van Isabella en Denise. 

Bedankt meiden, ik heb ervan genoten  

Tot überslot, komende donderdag vier ik mijn 30ste geboortedag (voor de 14e 

keer, do the math, just don’t tell me). Jullie zitten natuurlijk allemaal te dubben 

over een verjaardagscadeau, maar ik heb maar één wens. Make me happy! 

 

Veel leesplezier! 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NFX53P8
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Praatjes en mededelingen 

Kampioenswedstrijd  

VEO B2 - EXCELSIOR B2 

Aanvang: 13:45 
KOM ZATERDAG DE B2 AANMOEDIGEN!!! BIJ WINST ZIJN ZIJ DE EERSTE KAMPIOENEN VAN EXCELSIOR IN HET ZAALSEIZOEN 

2013-2014!!! 

 

De stand op 2 februari is: 

| B3B | 

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

1 Excelsior (D) B2 11 20 10 1 0 123 48 75 0 

2 Dijkvogels B2 11 16 7 2 2 85 63 22 0 

3 VEO B2 10 13 6 3 1 60 56 4 0 

4 Achilles (Hg) B2 11 13 6 4 1 62 55 7 0 

5 Avanti (P) B3 10 7 3 6 1 44 70 -26 0 

6 Valto B2 11 7 3 7 1 56 80 -24 0 

7 DES (D) B2 9 6 3 6 0 45 62 -17 0 

8 ONDO (G) B3 11 2 1 10 0 43 84 -41 0 

 

Jantje Beton 

Net zoals voorgaande jaren zullen wij dit jaar weer collecteren 

voor Jantje Beton. De collecte wordt dit jaar gehouden van 10 

t/m 15 februari. Jantje Beton wil dat kinderen veilig, vrij en 

avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Al hun 

projecten zijn daar op gericht! Jantje Beton is een goed doel, 

dat wij graag ondersteunen door voor hen te collecteren.  

Dit jaar zullen wij in de Voorhof en in de Hoornse Hof collecte-

ren. Wij zouden het erg leuk vinden om dit samen met de pu-

pillen (vanaf de D) en aspiranten te doen. De kinderen zullen 

onder begeleiding van Junioren en Senioren collecteren. Kin-

deren zullen nooit alleen aan de deur staan, dit zal met alle 

zorgvuldigheid gemonitord worden!  

De volgende teams worden op de volgende dagen verwacht. 

We maken er een gezellige tijd van! De ervaring leert dat het 

altijd leuke avonden zijn, waarop teams dichter bij elkaar ko-

men, omdat ze eens iets anders samen doen dan korfballen. 

Pupillen en aspiranten mogen natuurlijk ook vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen. 

Dag Teams Begeleiding 

Maandag D1 Excelsior 1 en 2  

Dinsdag 
A2, A3, A4, B2, C1, C2, 

C3 

Excelsior 5 en 6 en 

7 

Woensdag A1, B1,  Excelsior 3 en 4 

Donderdag   

Vrijdag Overige vrijwilligers   

We zetten ons samen in voor een goed doel en mogen 50% 

van de opbrengst houden voor de vereniging. Iedere dag zal 

er gecollecteerd worden van 17:00 tot 20:00 uur. We zullen ver-

zamelen voor de Sporthal de Buitenhof en lopen van daaruit 

naar de verschillende wijken. Ook is het mogelijk om zelf een 

collectebus op te halen en op eigen initiatief buiten de ge-

noemde uren te collecteren.  

Wij rekenen op jullie! Tot dan!  

Het Bestuur van C.K.V. Excelsior  
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Praatjes en mededelingen 

Gezocht: interviewers voor Even korfpraten me t…  

“Even korfpraten met…” is een rubriek in de Korfpraat waarin 

periodiek een Excelsioriaan aan de hand van een interview in 

beeld wordt gebracht. Een rubriek met een missie: dat iedereen 

op Excelsior elkaar beter leert kennen. We kennen binnen Ex-

celsior elkaar allemaal wel van ‘weleens gezien’, maar wát zit er 

nou achter al die personen? Wat doet iemand nog meer dan 

korfbal, en hoe kijkt diegene naar het leven? 

De redactie van de Korfpraat is op zoek naar enthousiastelin-

gen die de taak van interviewer op zich willen nemen. We stre-

ven naar een wekelijkse rubriek met een poule van vier inter-

viewers, zodat de belasting niet meer dan 1x per maand per 

interviewer is. 

▪ Ben jij ook een fan van Even korfpraten met… en wil je hier-

aan graag bijdragen? 

▪ Versta jij de kunst van intervie-

wen (vragen stellen, antwoorden notu-

leren, gesprek leiden)? 

▪ Ben je bereid om hier circa twee uur per interview – half uur 

interview, anderhalf uur uitwerken –  aan te besteden? 

Als jouw antwoorden | ja | zeker | natuurlijk | zijn, dan hebben 

we je gevonden. Nu moet je ons nog vinden. Maar dat is mak-

kelijk, stuur een mailtje naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl en 

voor je het beseft, ben je toegetreden toe het elitekorps van de 

redactie van de Korfpraat. Hoe leuk is dat!? 

Simon en Juan 

Redactie de Korfpraat 

Rubriek Even korfpraten met… 

 

Aspiranten- en pupil lentoernooi  

Op 28 juni organiseren wij voor de achtste maal een aspiran-

ten- en pupillentoernooi. 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 toernooi) 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 ons dan 

gelijk in de week van uitkomen van het clubblad weten, zodat 

wij nog een vervanger kunnen regelen. Laat het in ieder geval 

niet aankomen op vrijdag 27 juni!!! 

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

de samenstelling van het seizoen 2014-2015. 

Erik de Koning en Nicole Buis 

 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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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  

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. 

De wedstrijd van D1 is vorige week niet doorgegaan. De wed-

strijd wordt nu gespeeld op woensdag 12 februari om 19:00 in 

de Buitenhof. 

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. 
 

Wijziging trainingstijden 

In de voorjaarsvakantie vanaf maandag 24 februari tot en met 

donderdag 27 februari wordt er niet getraind door de aspiran-

ten en pupillen. 

LET OP C3!!! Op woensdag 12 februari trainen jullie eenmalig 

in de Hoornbloem (i.p.v. in de Buitenhof) van 18:30-19:30 i.v.m. 

inhaalwedstrijd van de D1!!! 

LET OP C1!!! Op woensdag 12 februari trainen jullie eenmalig 

in de Buitenhof van 18:00-19:00 i.v.m. inhaalwedstrijd van de 

D1!!!  
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Wedstrijden 
 

 

 

 

Uitslagen 

1 februari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 11970 Excelsior 1 - Drachten/Van der Wie 1 24 19   

ROKA 15227 Excelsior 2 - Drachten/Van der Wie 2 8 24   

R6E 5187 Excelsior 7 - De Meervogels 9 10 16   

A1F 18676 Excelsior A1 - Valto A1 13 17   

A5C 7391 Excelsior A4 - Tempo A4 10 5   

B3B 5401 Excelsior B2 - ONDO B3 14 2   

C3E 6178 Excelsior C2 - Madjoe C1 6 6   

D2F 8848 Excelsior D1 - HKV/Ons Eibernest D2 11 12   

F2F 10447 Excelsior F1 - Valto F1 1 2 2 2 

F3F 10769 Excelsior F2 - Valto F2 12 0 3 0 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 15220 IJsselvogels 3 - Excelsior 3 18 17   

R3N 15184 Valto 3 - Excelsior 4 14 11   

R4M 15338 Rapid 4 - Excelsior 5 14 14   

R5E 4202 Tempo 7 - Excelsior 6 12 11   

A3C 6953 Fortuna/MHIR A3 - Excelsior A2 10 6   

A5B 7364 SDO/VerzuimVitaal A2 - Excelsior A3 12 6   

B1F 20076 Korbis B1 - Excelsior B1 6 7   

C1F 21230 Trekvogels C1 - Excelsior C1 13 6   

C5G 7565 HKV/Ons Eibernest C2 - Excelsior C3 8 2   

E8-3H 9807 De Meervogels E2 - Excelsior E1 2 2   

E4-2E 11455 GKV (H) E2 - Excelsior E2 4 0 2 3 

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Bij de seniorenteams hielden Excelsior 1 en 5 deze week als enigen de eer hoog door 

punten binnen te halen. 

In de Buitenhof kende Excelsior 2 tegen de sterke koploper Drachten/Van der Wiel 2 

een soort valse start, maar wel één die ze ook niet meer te boven kwamen. Met Simone 

als invalster, omdat inmiddels drie van de tien meiden van de selectie geblesseerd/ziek 

waren, was de achterstand bij rust al desastreus (3-11). In de tweede helft geen echte 

verandering zodat het 2e met 8-24 de zege aan Drachten 2 moest laten. 

Hierna deed Excelsior 1 met Wesley, Kelly en Jill voor de geblesseerde Dannie, Bo en 

Lisanne veel betere zaken tegen Drachten/Van der Wiel 1. Er werd hard gewerkt, en na 

een hele degelijke wedstrijd haalde het 1e belangrijke winstpunten binnen met een 24-

19 zege. Excelsior 1 is nu op 8 punten gekomen en heeft een verschil van 4 punten 

gemaakt met de zevende (degradatie)plaats.  

Als laatste van de dag speelde Excelsior 7 tegen een soort veteranenteam, De Meervo-

gels 9. Janna speelde na best lange tijd, studie en stage in Afrika, weer haar eerste korf-

balwedstrijd, welkom terug. Dit werd helaas een moeizame wedstrijd die het 7e niet in 

een overwinning kon doen eindigen. Het werd 10-16 voor de bezoekers. Marloes en 

Cynthia, nog bedankt voor het invallen. 

In de uitwedstrijden was het alleen Excelsior 5 dat ver weg in Haarlem met invallers 

Fleur, Luuk en Renzo een puntje wist binnen te halen (al hun 3e gelijkspel op rij). Tegen 

Rapid 4 werd een leuke wedstrijd gespeeld, waarin de beide Johannen voor belangrijke 

doelpunten zorgden: de één maakte er 6 en de ander maakte – na kort voor tijd te zijn 

ingevallen – de belangrijke gelijkmaker: 14-14. 

Excelsior 3 speelde in Moordrecht tegen IJsselvogels 3 een goede wedstrijd, stond bij 

rust op 8-9 en liep nog iets uit. Maar IJsselvogels vergrootte de druk in de laatste tien 

minuten, en kwam eerst langszij, en daarna ook net voorbij, waardoor het 3e een hele 

zure nederlaag met 18-17 leed. Alle reserves, Okker, Wouter en Britte, bedankt voor het 

meegaan (en invallen).  

Excelsior 4 werd in De Lier tegen Valto 3 bijgestaan door de prima invallers Anke, Mark, 

Annelinde en Charlotte. Maar in het begin en ook later nog werd een handvol vrije 

kansen gemist, en dat verschafte de thuisploeg de gelegenheid om de overwinning te 

pakken: 14-11. 
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Wedstrijden 

 

Wedstri jdverslagen 

…vervolg senioren 

Excelsior 6 mocht het in Alphen aan den Rijn opnemen tegen 

koploper Tempo 7 met Nathan als invaller. Was het verschil 

thuis behoorlijk groot, nu was de nederlaag ‘slechts’ 12-11. 

Als je hierboven bij heel veel wedstrijdverslagjes invallers ziet 

staan, dan betekent dat veel afwezigen. En inderdaad de zie-

ken-/geblessseerdenboeg was/is overvol: Lisanne, Dannie, Bo, 

Sharmaine, Ben, Pauline, Eline, Johan B., Mario, Nelis, Jesper P, 

Jesper W, Bart, Anne. Het ziet ernaar uit dat Sharmaine en Nelis 

komende week weer fit zijn, maar van de overigen is herstel 

nog niet in beeld. Voor aanstaande zaterdag hebben zich nog 

meer mensen afgemeld i.v.m. andere activiteiten. Daarom 

staan veel spelers van senioren en A2 dubbel opgesteld om 

nog een halve wedstrijd in een team in te vallen. Bovendien 

heb ik een verzoek gedaan aan DES om de wedstrijd van Excel-

sior 6 tegen DES 6 te verplaatsen naar een trainingsavond. Het 

is nog niet bekend of dat kan doorgaan, vandaar dus nog even 

de opstellingen zoals ze nu vermeld staan. 

Aanstaande zaterdag gaan Excelsior 1 en 2 naar Dordrecht voor 

wedstrijden tegen opnieuw hele sterke tegenstanders: 

Sporting Delta 1 en 2.  

Het zou wel een stuntje zijn als hier punten weggehaald kun-

nen worden, maar het is altijd het proberen waard. 

In de Buitenhof een hele leuke middag en avond, want alle an-

dere seniorenploegen spelen thuis, met zeker voor Excelsior 3 

een belangrijke pot tegen ONDO 3. 

Tot slot: de voorjaarsvakantie nadert. Dat betekent dat a.s. za-

terdag voorlopig het laatste weekeinde is dat alle ploegen spe-

len.  

15 februari spelen alleen Excelsior 6 en 7, 22 februari zijn er 

geen wedstrijden voor seniorenteams, en op 1 maart spelen 

alle teams behalve Excelsior 5 en 7. Zaterdag 8 maart is dan de 

laatste zaalcompetitieronde. 

In de week van de voorjaarsvakantie (de laatste week van fe-

bruari) zijn er geen trainingen op maandag en woensdag, en 

op donderdag trainen dan vooralsnog alleen Excelsior 1, 2 en 

3. 

 

Valto 3 - Excelsior 4 

Zaterdagavond deed Excelsior 4 een verwoede poging om de 

derde plaats te pakken. Daarvoor moest er wel gewonnen wor-

den van Valto 3 en zou DES geen punten moeten pakken. Mak-

kelijk werd het niet. Met vijf geblesseerden (Johan de B, Nelis, 

Mario, Eline en Pauline) is het sterrenteam aardig uitgedund. 

Strak van spanning en vol adrenaline start het 4e om de klus 

toch te klaren en deze felbegeerde punten buit te maken in het 

hol van de leeuw in De Lier. Excelsior laat zich niet gek maken 

na de snelle openingstreffer van Valto. Erik demonstreert en-

kele onnavolgbare looplijnen en scoort vlot de gelijkmaker. De 

15 minuten daarna worden, achteraf gezien, de minst fortuin-

lijke minuten van Excelsior. Aan de kant van Valto ploffen er 

vier in. Aan de kant van Excelsior gaat de vrije bal van Nicole 

op miraculeuze wijze net mis, vallen de afstandsschoten van 

Erik maar net mis en weet ook Simon de korf op alle mogelijk 

manieren te raken, behalve op een scorende wijze. De invalster 

Charlotte, met haar 15 lentes de jongste in het veld, mag dan 

voordoen hoe het moet: 5-2. Ook de scheids speelt in de peri-

ode een duistere rol. Terwijl Nicole in de aanval de uitbal ten 

onrechte naar Valto ziet gaan, wordt er daarna aan de andere 

kant gescoord (6-2). Erik scoort daarna de 6-3. Na een doelpunt 

van Valto en een prachtig bijna-doelpunt van Henk scoort 

Lisette strak de 7-4 binnen. Jammer dat ze daarna de doorloop 

maar net mist, anders was dat de verdiende Anschlusstreffer 

geweest. Aan het eind van eerste helft strooit Anke met mooie 

momenten. Ze maakt de 8-5 en het scheelt maar een haartje of 

ze had ook nog de 8-6 op haar naam geschreven. We gaan de 

rust in met de stand 8-5. Na de rust laat Erik zien hoe je een 

doorloopbal scorend afrondt: 8-6. Iedereen gelooft er weer in. 

Ik ook. Na een treffer van Valto houdt Lisette de spanning er in, 

door de vrijebal er strak in te schieten. Johan komt daarna voor 

Erik in het veld. Het lijkt een gouden wissel. Gelijk na de wissel 

scoort Simon de 9-8. Ik zie de erop-en-erover mentaliteit in de 

ogen van de spelers van het 4e. Maar wie er ook schiet: de bal 

wil gewoon niet in het mandje. Johan, Nicole en Anke doen 

prachtige pogingen, maar geen scores. Henk beproeft vervol-

gens de hardheid van het bovenbeen van zijn tegenstander 

door (natuurlijk geheel per ongeluk ...) zijn knie er snoeihard in 

te zetten. Na de 10-8 van Valto is het dan tijd voor een vol-

gende wissel. Anne-Linde vervangt haar zus Charlotte. De laat-

ste 10 minuten is er geen geluk voor Excelsior. Lisette scoort 

nog een doelpuntje, maar tegen drie tegendoelpunten heeft 

ook zij geen antwoord. Het laatste doelpunt van Valto is nog 

een weggevertje van de scheids aan Valto. Deze stip gaat erin, 

maar ik ben blij dat Simon letterlijk in de laatste seconde nog 

tegen scoort. Even nog een plaagstootje, voordat we de dorst 

lessen in de kantine. 
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Wedstri jdverslagen 

Junioren 

SDO A2 – Excelsior A3 

Kamerik? Waar ligt dat? Nou bij Woerden, maar dan aan de an-

dere kant van de snelweg. Het dorp van vijf huizen, kroeg en 

een kerk (figuurlijk gesproken dan) had kennelijk ook een 

sportzaal. Bij binnenkomst leek het erop dat je moest oppassen 

met te hoge ballen, maar eenmaal in de zaal viel dat wel weer 

mee. De ruimte om het veld: mwoâh, er was nog ongeveer één 

meter tussen de lijn en de muur. 

Vanwege de blessures spelen nagenoeg alle A teams met krap 

8 mensen en zijn de reserves niet voorhanden.  

Excelsior ging goed van start en er ontstond een leuke pot korf-

bal waarbij de teams niet voor elkaar onder deden. Gedurende 

de eerste 20 minuten verliep de score gelijk op naar 3-3 (hoe-

wel ik twee tegentreffers wel verdacht veel verdedigd vond). 

Ook hier was de tegenstander fel, zaten er bovenop en we-

derom gingen veel van de duels voor Excelsior verloren. We 

zijn gewoon veel te lief en laten ons te veel het kaas van het 

brood eten. In het laatste deel van de eerste helft verslapte de 

aandacht een beetje, werd er slordiger gespeeld. Je zag het on-

geloof in de ogen van de spelers sluipen en SDO kon (te) mak-

kelijk naar 7-3 uitlopen. 

De gehele tweede helft zat het speelniveau tussen die van de 

eerste helft in. Echt slecht werd er niet gespeeld, maar door 

gebrek aan echte felheid bleef SDO de wedstrijd domineren. 

Typerend was wel dat in het ene vak de balsnelheid hoger was, 

maar men te weinig initiatieven nam om tot een goede aanval 

te komen. Daardoor kwam men nauwelijks verder dan de bal 

rondspelen. Het spel was te voorspelbaar en daardoor werd de 

bal weer onderschept. Het andere vak ging wat minder snel 

met de bal rond, maar daar werd meer bewogen waardoor er 

ook wat meer kansen waren. 

Waar kunnen we nog wat leren: 

▪ De afvanger laat zich soms echt klem tussen verdediger en 

paal zetten en kan zo onmogelijk anticiperen op de schoten 

die komen. Probeer dus ruimte tussen paal en jezelf te cre-

ëren of ga er half naast staan. 

▪ De afvanger staat soms met het gezicht naar de paal en ziet 

dus niet of slecht van waar er geschoten wordt. Probeer dus 

zijwaarts te staan (benen wat uit elkaar om ruimte te creëren) 

zodat je kunt zien vanwaar er geschoten wordt, inschatten 

waar de bal komt en kunt anticiperen zodat je de afvang 

hebt. 

▪ De afvanger is te statisch: staat alleen te kijken of het schot 

komt. Als je merkt dat de aanval langer duurt, probeer dan 

vanaf de paal in de aangeef te komen en zo een opening te 

creëren. Een ander (bv. iemand die een doorloop dreigt) kan 

direct de afvang overnemen. 

▪ Soms zie je spelers in de aangeefsituatie komen, ze krijgen de 

bal, ze spelen de bal weer terug naar de aanvaller en vertrek-

ken dan weer uit de positie, waardoor je aanvallend weer een 

fase terugstapt (van 2-2 naar 4-0). 

▪ Alle spelers vertonen zich in het verdedigende vak te passief. 

Als de bal in het aanvallende vak is, zakt men terug naar de 

2,5 meter van de paal (comfortzone), laten hierbij de tegen-

stander vrij aanspeelbaar staan en kunnen onmogelijk op af-

vallende ballen reageren. Het kost geen enkele extra moeite 

om naast je tegenstander te gaan staan (geen 3 meter, of 2 

meter of 1 meter er vanaf, maar echt ernaast). Hierdoor voor-

kom je al simpel dat het andere vak voor noppes moeite 

steekt in het lastig maken van het uitverdedigen, terwijl een 

simpele lange bal direct naar het aanvallende vak wordt ge-

gooid. 

Wat hebben we wel gezien: 

▪ Het doelpunt van de maand februari: Leonie stuurde in twee 

seconden door schijnbewegingen haar tegenstander drie 

keer het bos in en rondde de doorloop fraai af. 

▪ Een doorloop van Tom die zo raar uitkwam dat hij met een 

dubbele flikflak en gestrekt zijbeen achterwaarts met behulp 

van elastieken armen de bal toch erin wist te gooien. 

▪ Een aantal keren dat de afvang wegtrok en kansen kreeg om 

te scoren (dat is ook 1 à 2 keer gebeurd). 

▪ Een doorgebroken tegenstander werd goed overgenomen 

door de andere dame. 

Hoewel de teams niet veel voor elkaar onderdeden, is de wed-

strijd voornamelijk door ongeloof in jezelf, te snel opgeven ver-

loren gegaan. De tegenstander schoot ook wat makkelijker van 

afstand raak. De eindstand was uiteindelijk 12-6. 
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Excelsior A1 - Valto A1 

Met Danique helaas nog herstellend van een blessure, begon 

de A1 aan een aardige uitdaging. Zonder Danique tegen de 

koploper uit de poule A1F. Maar niemand van de A1 liet zich 

afschrikken. Sander R (4x), Wouter (3x) en Okker brachten de 

thuisclub zelfs brutaal aan de leiding. Met nog negen minuten 

op de klok in de eerste helft staat het 7-4. Met meer geluk dan 

wijsheid komt Valto terug. Voor de rust nog tot 7-6, direct na 

de rust wordt het 7-7. Na doelpunten van Charlotte, Sander R 

en Wouter groeit de hoop op een overwinning voor Excelsior. 

Het wordt 10-8. Maar dan leeft 

Valto op, ze knokken zich langs Ex-

celsior en na 15 minuten in de 2e helft 

nemen ze de leiding (10-11). Wouter, Charlotte en Jikke hou-

den daarna de A1 op gelijke hoogte door respectievelijk de 11-

11, de 12-12 en de 13-13 er in te knallen. Een beetje tegen de 

verhoudingen in scoort Valto in de laatste minuten drie doel-

punten op rij. Valto komt met de schrik vrij en neemt ternau-

wernood de wedstrijdpunten mee naar De Lier. Eindstand: 13-

17. Joris, Jikke en Dominique: bedankt voor het invallen! 
 

Wedstri jdverslagen 

Jeugd 

Trekvogels C1 - Excelsior C1 

Ik ga het maar eens proberen dan… Het eerste wedstrijdver-

slag van de C1!! Om 8 uur vertrokken we al richting Rotterdam 

om weer eens te gaan knallen. Vandaag was het de beurt tegen 

Trekvogels. Dat we zo vroeg moesten verzamelen, maakte voor 

ons niets uit. De eerste helft ging namelijk erg goed. We start-

ten goed en stonden al snel met 0-1 voor. Hierna ging het heel 

erg gelijk op. Helaas wist Trekvogels veel uit de doorlopen te 

scoren en we gingen dan ook met een 6-4 achterstand de rust 

in. 

In de tweede helft kwamen we erachter dat de huidige num-

mer 2 uit de poule niet voor niets op nummer 2 stond. De eind-

stand was dan ook 13-6. 

Ondanks dat we het in de zaal erg moeilijk hebben, blijven we 

er plezier in hebben. Mede dankzij onze coaches Laura en Vito. 

Volgende week gaan we er weer met frisse moed tegen aan, 

op naar onze eerste overwinning! 

 

HKV/Ons Eibernest C2 - Excelsior C3 

Vandaag moesten we om 13:00 uur te verzamelen. We moes-

ten uit spelen. We moesten tegen HKV/Ons Eibernest en ze 

staan 1e. Toen we daar waren, hadden we nog maar 18 minuut-

jes, dus wij gingen ons heel snel omkleden. Toen we omge-

kleed waren, hielden we een teambespreking, daarna hadden 

we nog een minuutje om warm te lopen en in te schieten. De 

wedstrijd begon. Het bleef best lang 0-0. Toen werd het 1-0.  

Het ging heel goed. Dit was denk ik wel één van de beste wed-

strijden tot nu toe. In de rust stond het 3-1 voor HKV/Ons Ei-

bernest. En weer hielden we een teambespreking. Toen begon 

de tweede helft. Het ging weer heel goed. Uiteindelijk is de 

eindstand 8-2 geworden. Helaas hebben we verloren, maar ho-

pelijk gaan we de volgende keer wel winnen! :) 

 

Excelsior F2 – Valto F2 

Excelsior F2 was in deze wedstrijd goed op dreef en er werd 

aan de lopende band gescoord. Uiteindelijk werd het maar 

liefst 12-0. Maar wat nog belangrijker was, was dat er heel goed 

werd gespeeld. Bij het verdedigen werd er goed naar de speler 

en de bal gekeken en het lukte heel vaak om de bal zo af te 

pakken. Er werd een paar keer geprobeerd te scoren met een 

doorloopbal, wat maar net mislukte. 

Binnenkort vallen die er ook vast in. Valto deed wel heel erg 

hun best maar hun spelertjes zijn nog niet zo ver als de F2 van 

Excelsior. Thijs was de topscoorder maar ook Maud, Annelin en 

Tygo scoorden. Maud voelde zich niet superfit, dus dat is nog 

eens extra knap. Bij de strafworpen werd het 2-0 voor Excelsior. 

Als de F2 zo blijft spelen, gaat het volgende week tegen Lynx 

ook vast lukken. 
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De Meervogels E2 - Excelsior E1 

De E1 moest zaterdagochtend al om 8.00 uur verzamelen bij 

de Buitenhof voor de wedstrijd tegen De Meervogels. Het was 

dus vroeg, eigenlijk te vroeg volgens sommige spelers van de 

E1. “Dit is nog eerder dan dat ik normaal naar school moet”,  

was een vaak gehoorde opmerking. 

Na de rit naar Zoetermeer was iedereen gelukkig echt wakker 

geworden. Iedereen was klaar voor de wedstrijd tegen de con-

current in de strijd om het kampioenschap, beide ploegen 

staan samen op de gedeelde eerste plaats met even veel pun-

ten. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden.  

Het werd ook een spannende wedstrijd, waarin de E1 al snel 

op 1-0 kwam door een mooie goal van Thom. Voor de rust 

maakte De Meervogels echter nog wel gelijk waardoor ook de 

tweede helft opnieuw spannend zou worden.  

Na de rust pakte de E1 opnieuw 

de voorsprong. Aniek maakte uit een 

prachtige doorloop (onderhands!!) de 2-1. De E1 werd sterker 

en kwam steeds beter in de wedstrijd, het kon haast niet meer 

mis gaan. Totdat de scheidsrechter vlak voor tijd nog een straf-

worp gaf aan De Meervogels, die deze ook wisten te scoren, 2-

2. Hierna volgde nog een aantal kansen aan beide kanten, maar 

2-2 bleef als eindresultaat op het scorebord staan. Eigenlijk wel 

een eerlijk resultaat voor deze spannende wedstrijd. 

Hiermee blijft de E1 meedoen in de strijd om het kampioens-

schap. Wel leuk om te weten; als er twee ploegen met het 

zelfde aantal punten op de  eerste plaats eindigen zijn ze alle-

bei kampioen. Er is dus nog van alles mogelijk!  Isa en Beau, 

bedankt voor het invallen! 

 

Excelsior F1 – Valto F1 

Vandaag ontvingen onze F1-tijgers het gevreesde Valto voor 

de returnwedstrijd. Valto is de onbetwiste koploper in de 

poule, nog geen wedstrijd verloren en slechts 11 tegendoel-

punten. Desalniettemin trokken onze kanjers moedig ten 

strijde. Alleen niet in de eerste 

tien minuten, want zoals in de 

meeste wedstrijden heeft de F1 

deze speeltijd nodig om even 

wakker te worden (de ouders 

overwegen om RTL een brief te 

schrijven met het verzoek The 

Voice Kids wat eerder op de 

avond te programmeren…). En 

zo kwam Valto in de derde mi-

nuut op een 0-1 voorsprong. 

Hoewel Valto de bovenliggende 

partij was, onder andere door 

veel ballen te onderscheppen en 

het overgooien van Excelsior erg 

moeilijk te maken, wist onze F1 door vereende krachten de 

schade in de eerste helft te beperken tot deze stand. Mede 

doordat Cristina in de laatste minuut goed en op tijd verde-

digde, waardoor een doelpunt van Valto terecht door scheids-

rechter Carolien Noorlander werd afgekeurd. 

In de tweede helft, opnieuw in de derde minuut wist Valto door 

te breken en de 0-2 te scoren. Maar onze leeuwen waren intus-

sen goed wakker en begonnen beter en sneller te spelen. Op 

aangooi van Demi had David in de zesde minuut een goede 

kans, maar helaas vond hij de 

korf niet. Excelsior kreeg steeds 

meer kansen, het tegendoel-

punt hing steeds zwaarder in 

de lucht. In de 18e minuut 

kreeg Julia een zuivere kans, 

helaas net iets te snel en te on-

zorgvuldig geschoten. Een tien-

tal seconden later was ie daar 

dan eindelijk: 1-2 door David! 

Nog in dezelfde minuut 

bouwde Excelsior weer een 

snelle aanval op, maar die werd 

helaas door Valto afgebroken. 

En zo werd 1-2 de eindstand. 

Niet gewonnen, maar echt heel knap gedaan, F1! Met, tot in de 

laatste minuut, uitzicht op een wedstrijdpunt tegen het krach-

tige Valto betekent dat jullie hebben geknokt voor wat jullie 

waard zijn. Super! 
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Opstell ingen 

8 februari 2014

team opstellingen reserves 

1 Bo, 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 V.(klein) 

4 Lisette E., Nicole, Denise, Anke,  

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

Renate 

Robertjan 

5 Willeke, Janna/Tessa (7), Hanna/Nynke,Marieke/Lynn (A2) 

Johan V., Johan V., Rob, Luuk 

 

 

6 Corinee, Renate, Thanim, Anne/Roxanne (7) 

Jeroen, Micke, Renzo?, Jörgen? 

 

7 Anne, Edith, Roxanne, Tessa, Janna 

Erik Kr., Wesley N., Job, Nathan 

Annebertien 

Erik de K. 

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

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

Worden nog gevraagd 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

Jazz (B1), Jikke (B1) 

Floris (B1), Fabian (B1) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin 

 

Dingeman (A4), Koen T. (A4) 

A4 VRIJ  

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Hanna (A2) 

Sander (A2), Sven (A2) 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Wesley (C2) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 VRIJ  

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

Ozlem (ivm open dagen middelbaar onderwijs afbellers) 

Hugo, Rik, Daan INVALLEN Reinier (C2) 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 VRIJ   

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN Paul/Joran(E1) 

 

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 VRIJ   

 

 

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.batenburgbv.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.vanbeekdenhoorn.nl/
http://funnys.eu/
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Programma 

8 februari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2G 17812 Excelsior 3 - ONDO 3 18.45 19:50 Willeke K. van der Nol B t/m F Erik de Koning 

R3N 17783 Excelsior 4 - KOAG 4 14.15 15:10   W. Groenewegh   

R4M 15485 Excelsior 5 - Futura 3 16.45 17:30   scheidsrechter DES   

R5E 4901 Excelsior 6 - DES 6 15.30 16:20   Bob van der Leeden   

R6E 5188 Excelsior 7 - Weidevogels 3 17.45 18:40 Bob Anne-Linde van der Pijl   

A3C 11635 Excelsior A2 - KZ Danaïden A2 13:15 14:00 Robert Jan, Simon Nathan op den Kelder   

B1F 20139 Excelsior B1 - Avanti B1 12:00 13:00 Ben en Dannie scheidsrechter Fortuna   

C1F 21253 Excelsior C1 - ONDO C1 11:00 12:00 Vito, Laura scheidsrechter Weidevogels   

C5G 7734 Excelsior C3 - VEO C2 10:15 11:00 Erik, Nathan, Wesley Johan vd Veen (dun/klein)   

D2F 8891 Excelsior D1 - KZ Danaïden D2 0:00 7:12 Lisanne, Bert Jan Sander de Hoog   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKB 12144 Sporting Delta 1 - Excelsior 1 16.00 18:30 Leon Deltahal, Dordrecht regelt Mariska 

ROKA 15500 Sporting Delta 2 - Excelsior 2 15.00 17:00 Mirjam Deltahal, Dordrecht regelt Daan 

A1F 18781 Achilles A1 - Excelsior A1 11:50 13:00 Florian, Kelly Gaslaan, Den Haag Halbe, Heijink, de Hoog 

A5B 7381 VEO A4 - Excelsior A3 16:35 17:45 Mario Essesteyn, Voorburg Kampers, Muller, vd Spek 

A5C 7392 ONDO A4 - Excelsior A4 - vervallen - 

B3B 5408 VEO B2 - Excelsior B2 12:30 13:45 regelen Emiel en Jill Essesteyn, Voorburg Popering, de Boo, Westerman 

E4-2E 11346 Fluks E1 - Excelsior E2 11:30 13:00 regelen Danique & Marieke De Overkant (park Duinwetering), Noordwijk Verschoor, van der Linden  

F2F 10459 ODO F1 - Excelsior F1 11:00 12:00 Dik De Hofstede, Maasland van der Reijken, Mangert 

 woensdag 12 februari 2014 

D2F 8761 Excelsior D1 - Achilles D2 18.30 19.00 Lisanne, Bert Jan Fabian Mastenbroek (scheidsrechter)   

        
zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 9:30 t/m 21:30; 

10.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

14.00 16.00 Thanim van Dokkum    

16.00 18.30 Anne Advocaat    

18.30 21.00 Johan v.d. Veen (groot)    

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 8 februari DHKC 21929 Avanti (P) D1 - DKV Victoria D1 14:15 OEVADO Jos van Velzen Emerald Delfgauw 

za 8 februari C2G 21295 Avanti (P) C2 - KZ Danaïden C1 15:15 -- Nelis Bijl Emerald Delfgauw 

za 8 februari 3F 12207 Harga/ODI 1 - NIO 1 19:30 KNKV Jos van Velzen Groenoordhal 

zo 9 februari R4ZH 17785 DKC 4 - Fortuna/MHIR 6 11:15 -- Elke Reurings Wippolder 

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 sleutel. 

Dit zijn codesleutels en zijn geprogrammeerd wanneer CKV Excelsior heeft ingehuurd. De daarop volgende zaalcommissarissen 

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 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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Kalenders en roosters  

 

Activiteitenkalender 

datum activiteit datum activiteit 

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 

12 april Junioren/seniorenfeest   

 

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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Kalenders en roosters  

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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