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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  

Vandaag verwelkomt de Korfpraat een nieuwe 

sponsor, die middels een advertentie Excelsior on-

dersteunt. Marike van der Kramer – de Vries, moeder 

van Erik uit het 7e, en zelf heeeeel lang geleden (…haar 

woorden ) speelster geweest bij Excelsior heeft een eigen praktijk voor spel-

therapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Speltherapie is een hulpmiddel om kin-

deren in deze leeftijdscategorie individueel te helpen met sociaal-emotionele 

problemen en/ of ontwikkelingsproblemen en/ of gedragsproblemen. Het spel 

geeft de mogelijkheid aan kinderen om opgedane ervaringen uit te spelen, span-

ning te ontladen, belemmeringen te verwerken en zichzelf en zijn situatie op een 

andere manier te beleven. Spel is het communicatiemiddel van een kind, daar-

naast is er in de therapie ruimte voor creativiteit en gesprek. 

De advertentie van Marike is geplaatst bij de wedstrijdverslagen van de jeugd. 

Een ieder die een keer wil kennis maken, is van harte welkom! 

Toen een half jaar geleden bleek dat mijn dochter bij Excelsior op korfbal zou 

gaan, moest ik me wel even inlezen in de regels van de sport. Zo las ik ergens dat 

korfbal een “gecontroleerde contactsport” is. Nu zou je kunnen stellen dat de 

onvervalste bodycheck van selectiespeler Emiel de Kruijff, zoals te zien is op de 

coverfoto, zeer gecontroleerd is uitgevoerd… maar het is oppassen geblazen dat 

onze Biesland-buur Rugby Club Delft Emiel niet wegkoopt van Excelsior  

 

Gina, Kayleigh, Lisa Groot, Lisa Juyn, Maaike, Daan, Jop, Timo, Tjarko, coaches 

Emiel en Jill én niet te vergeten alle invallers en reserves die dit zaalseizoen heb-

ben bijgedragen, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap van B2!!! 

 

Nog steeds in afwachting van de aankomst van de échte Koning Winter staat de 

tweede helft van het veldseizoen alweer voor de deur. Sterker nog, de eerste 

veldtrainingen staan al in de planning, zoals Willeke ons hier meldt. Nou maar 

hopen dat het wintervenijn niet in zijn staart ligt, zoals vorig jaar. Beetje sneu als 

de spelers en coaches tijdens de training de ijspegels van hun neus staan af te 

bikken… 

 

Tot slot, de mama’s en papa’s van onze spelers mogen (eindelijk!) aan de bak! 

Althans, als ze dat willen. Excelsior biedt vanaf komend veldseizoen de ouders 

van de spelers de gelegenheid om zelf eens te ervaren hoe klein de korf van 

afstand is, hoe explosief de sport is en wat een geweldig fysieke prestatie onze 

kiddo’s week in, week uit weer leveren. Lisanne, mijn naam mag je alvast noteren 

voor de oudertraining. En ik kijk uit naar wat wedstrijdjes tegen andere ouders 

(…met de bodycheck van Emiel in gedachten…)  

 

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/NHH89P9
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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, Denise, Jos, Lisanna 

Halbe, Christian Almeida-Rivera, Denise Glaser 

 

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 

Inhoud 

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Oudertraining 
Sponsoring C.K.V. Excelsior 
Aspiranten- en pupillentoernooi 
Jantje Beton 

Secretar ipraten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Wedstr i jden  
Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 
Activiteiten zaalcommissaris 

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster voorjaar 2014 

 

Praatjes en mededelingen 

Oudertraining 

Oproep aan alle ouders van Excelsior: Kijk je elke za-

terdag vanaf de lijn toe naar de wedstrijd van je kinderen? 

Lijkt het je leuk om zelf een keer kennis te maken met het leuke korfbalspelletje? 

Nou dat kan!! Vanaf het veldseizoen is er de gelegenheid om vrijblijvend elke 

maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur te trainen met andere ouders van Excel-

sior. 

De eerste training zal zijn op maandag 17 maart. 

Geef je nu alvast op via de site, want hoe meer ouders, hoe leuker de training! 

Voor meer informatie, mail naar lihalbe@hotmail.com. 

Je bent van harte welkom! 
 

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. 
 

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 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:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

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 10/2 D1 Excelsior 1 en 2  

Dinsdag 11/2 A2, A3, A4, B2, C1, C2, 

C3 

Excelsior 5 en 6 

en 7 

Woensdag 12/2 A1, B1,  Excelsior 3 en 4 

Donderdag 13/2   

Vrijdag 14/2 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. Als 17:00 niet haalbaar is, mag je 

ook rond 17:45 aanwezig zijn. 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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Secretaripraten 

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Seniorensecretariaat  

Wijziging trainingstijden 

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. Dus in de weken 10-14 en 17-21 februari wordt er gewoon 

getraind.  

Kijken we nog even verder, dan heeft het KNKV in alle wijsheid 

bedacht dat we op zaterdag 22 maart alweer met de 2e helft 

van de veldcompetitie gaan starten. Om ons daarop voor te 

bereiden staan de veldtrainingen al vanaf 13 maart weer in de 

planning. 

Dus laten we hopen dat er niet alsnog in maart een flinke win-

terperiode gaat komen. 

 

Juniorensecretariaat  

– deze week geen mededelingen – 
 

Jeugdsecretariaat  

 

Inhaalwedstrijd D1 

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. 

Vriendjes-/vriendinnetjestraining 

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 13 februari is ruimte gereserveerd voor vriendjes-/vriendin-

netjestraining 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!!!

B2 GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 
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Wedstrijden  

 

Uitslagen 

8 februari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2G 17812 Excelsior 3 - ONDO 3 18 13   

R3N 17783 Excelsior 4 - KOAG 4 12 7   

R4M 15485 Excelsior 5 - Futura 3 21 8   

R5E 4901 Excelsior 6 - DES 6  verplaatst naar 17/02 

R6E 5188 Excelsior 7 - Weidevogels 3 15 10   

A3C 11635 Excelsior A2 - KZ Danaïden A2 7 5   

B1F 20139 Excelsior B1 - Avanti B1 8 8   

C1F 21253 Excelsior C1 - ONDO C1 8 14   

C5G 7734 Excelsior C3 - VEO C2 10 2   

D2F 8891 Excelsior D1 - KZ Danaïden D2 11 3   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKB 12144 Sporting Delta 1 - Excelsior 1 23 15   

ROKA 15500 Sporting Delta 2 - Excelsior 2 11 12   

A1F 18781 Achilles A1 - Excelsior A1 16 7   

A5B 7381 VEO A4 - Excelsior A3 10 3   

B3B 5408 VEO B2 - Excelsior B2 4 12   

E4-2E 11346 Fluks E1 - Excelsior E2 6 6 2   1 

F2F 10459 ODO F1 - Excelsior F1 1 2 1   5 

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

8 Februari was qua resultaten een goede dag 

voor de seniorenteams, want van de zes spe-

lende ploegen leed alleen Excelsior 1 een 

(verwachte) nederlaag. 

Excelsior 1 en 2 gingen op bezoek in Dordrecht bij Sporting Delta 1 en 2. In de poule 

van Excelsior 1 is Sporting Delta één van de koplopers, en met Robbert langs de kant 

vanwege een onwillige knie zou deze tegenstander te sterk blijken. Het werd een ne-

derlaag die uiteindelijk opliep naar 23-15. 

Bij Excelsior 2 is Sporting Delta 2 één van de middenmoters, net als Excelsior 2. Daar 

staat maar één ploeg (Sporting Trigon 2) met 1 punt onderaan, maar het grootste deel 

van de andere teams is nog niet veilig, dus elk puntje telt. Het 2e deed hele goede 

zaken, want na een gelijk opgaande wedstrijd was het Shera die Excelsior 2 op de val-

reep naar een hele nuttige 11-12 overwinning schoot. 

Van de vijf thuiswedstrijden waren er nog maar vier overgebleven, want vanwege een 

groot aantal afwezigen bij Excelsior 5 en 6 was – na medewerking van DES – de wed-

strijd Excelsior 6 – DES 6 verplaatst naar maandag 17 februari om 20.15 uur in de Wip-

polderhal. 

Maar het werd verder een hele leuke middag en avond in de Buitenhof want alle spe-

lende teams wonnen.  

Excelsior 4 speelde met Nelis weer in de basis en Anke en Renate als invalsters, plus 

Marieke en Renzo op de reservebank, maar had nog behoorlijk veel moeite met het 

heel wild fysiek spelende KOAG 4. Bij rust stond een kleine voorsprong op het score-

bord, en die kwam ook niet in gevaar, maar het kostte wel veel energie om die 12-7 

binnen te slepen. Anke had al snel een harde klap op haar hand gehad en moest jam-

mer genoeg uitgewisseld worden (voor Marieke). 

Na een uurtje lege sporthal kwam Excelsior 5 in het veld tegen Futura 3, met maar drie 

eigen spelers en een hele rij invallers: Renate, Marieke, Lynn, Luuk, Janna, Tessa, Willeke 

en later ook nog Jeroen, zodat alleen Rob en een Johan van het eigen team nog in het 

veld stonden. Maar het resultaat was prima: alle invallers scoorden één of meer doel-

puntjes, en Johan was helemaal topscorer met 10 doelpunten. Het werd een hele leuke 

wedstrijd met een klinkende uitslag: 21-8. 

http://www.soeterbroek.net/
http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Wedstrijden 

 

Wedstri jdverslagen 

…vervolg senioren 

Excelsior 7 miste tegen Weidevogels 3 Nathan en Lars, maar 

wist (toen Erik moest fluiten) Sander de Hoog als invaller te 

strikken. Heel gemakkelijk liep het 7e uit naar een ruime voor-

sprong, en pas kort voor tijd, toen Excelsior 7 zelf de nodige 

vrije kansen ging missen, kwam Weidevogels nog iets terug. 

Maar de winst met 15-10 kwam niet meer in gevaar. 

Als laatste van deze zaterdag moest Excelsior 3 wel winnen om 

niet in degradatiegevaar te komen door ONDO 3 met een ne-

derlaag naar huis te sturen. Gesteund door een heel goed be-

zette reservebank (allen nogmaals bedankt), Rob en Carolien 

hoog op de tribune, werd een hele goede teamprestatie neer-

gezet. De ruststand was 11-10 omdat ONDO te gemakkelijk kon 

blijven raakschieten. In de tweede helft werd er hard geknokt 

in de verdediging, maar aanvallend stokte het even. Simon en 

Joyce brachten bij 15-13 nieuwe energie en scoorden de be-

vrijdende 2 doelpunten naar 17-13. Simone bepaalde de eind-

stand op 18-13. 

Goede resultaten dus deze laatste zaterdag voor een korte va-

kantieperiode voor de meeste ploegen. Aanstaande zaterdag 

spelen alleen Excelsior 6 en 7 (het 6e ook op maandag 17 fe-

bruari), en de week erna (22 februari) zijn alle teams vrij. Zater-

dag 1 en 8 maart zijn dan nog 2 (belangrijke) zaalcompetitie-

ronden voor veel ploegen.  

 

Wedstri jdverslagen 

Junioren 

– deze week geen wedstrijdverslagen – 

 

 

 
 

Wedstri jdverslagen 

Jeugd 

De wedstrijd van D1 was vervroegd i.v.m. de opendagen bij 

middelbare scholen. Het vroege tijdstip lag de D1 wel: het werd 

11-3 voor de D1. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen een 

concurrent om het kampioenschap: Fiks D1 is dan de tegen-

stander. 

Na een pauze van ongeveer 25 minuten begon de C3 aan hun 

wedstrijd tegen VEO C2. Ook hier veel afwezigen i.v.m. de 

opendagen. De C3 heeft twaalf spelers/speelsters en vandaag 

waren er zes afwezig. Gelukkig was de C2 vrij en wilden Rick en 

Veerle invallen. De C3 liet goed korfbal zien. Via een 5-1 bij rust 

en een zelfde stand in de tweede helft werd dus dik verdiend 

gewonnen met 10-2! 

De E2 vertrok met Hetty als invalcoach naar Fluks in Noordwijk. 

Bij binnenkomst bleek het een heksenketel in de zaal. De E1 

van Fluks kon kampioen worden! Onze E2 was zeker van plan 

om zich niet zomaar ver-

loren ten gaan te geven. 

In een spannende wed-

strijd werd het uiteinde-

lijk 6-6. 

De F1 vertrok onder leiding van Dik naar Maasland om te spe-

len tegen ODO F1. Ook hier een spannende wedstrijd. Net als 

vorige keer tegen deze tegenstander werd gewonnen met 1-2. 

De C1 heeft het moeilijk in deze zaalcompetitie. Jullie vochten 

voor iedere bal. Er werd goed gespeeld. Maar helaas wilden de 

ballen er bij ons niet in. Het werd 8-14 voor ONDO. 

Na de C1 speelde de B1 tegen Avanti B1. Avanti B1 stond bo-

venaan in jullie poule. De vorige keer werd het een gelijkspel. 

Ook vandaag wist geen van beide ploegen te winnen: het werd 

8-8. 

En dan de B2: bij winst zouden zij het kampioenschap binnenhalen. Omdat niet beide coaches erbij konden zijn, werd besloten 

dat als de B2 zou winnen, het kampioenschap volgende week gevierd zal worden. De B2 heeft dit seizoen bijna alle wedstrijden 

al gewonnen. Ook vandaag werd het een dikke overwinning: VEO B2 werd verslagen met 4-12. 

B2 GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

 
Excelsior C3 - VEO C2 

We moesten vandaag eindelijk weer een keertje thuis spelen. 

Om 10:15 moesten we aanwezig zijn. Heel veel kinderen waren 

er niet, vanwege de opendagen van middelbare scholen. We 

hadden daarom twee invallers, Veerle en Rik uit de C2. We gin-

gen ons omkleden en daarna bespreking. We waren best seri-

eus voor de wedstrijd. Om 11 uur begon de wedstrijd. Het ging 

heel goed. Eerst scoorden zij er een en toen scoorden wij er 

weer heel veel. Het was rust en wij 

stonden voor met 5-1. Toen hadden we 

weer bespreking. Het ging supergoed! In de 2e helft scoorden 

we er nog best veel, maar toen scoorde de tegenstander er ook 

weer een. Aan het einde van de wedstrijd hadden we gewon-

nen en is het 10-2 geworden. Het was een sssssuuuuupppp-

peeerrrgoede wedstijd! Hopen dat we volgende week weer 

winnen. 
 

ODO F1 – Excelsior F1 

Vandaag mochten onze F1-tijgers het in Maasland opnemen 

tegen ODO F1. Na een korte, maar intensieve warming-up gin-

gen onze tijgers het veld in onder begeleiding van interim-

coach Dik (vader van Demi). De missie van coach Dik was dui-

delijk: we gaan weer eens knallen! 

Deze strategie pakte goed uit en onze F1's stonden na twee 

minuten al 0-1 voor na een geweldige en effectieve combinatie 

van Julia, Cristina, David en Demi. De worp van Demi was strak 

en keurig. Mooi! 

Geen wedstrijd is gemakkelijk en zeker deze niet. Het was een 

heel intensieve wedstrijd en er werd goed gegooid en gevan-

gen. 

Drie minuten na rust scoorde David een mooi doelpunt vanaf 

grote afstand. Onze F1-tijgers stonden 0-2 voor. Twee minuten 

voor het einde scoorde ODO de 1-2, maar onze tijgers pakten 

de volle twee punten. 

Bij de strafworpen werd het 1-5 voor onze F1-tijgers. Well done! 
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Wedstrijden 

 

Opstell ingen 

15 februari 2014

team opstellingen reserves 

1 VRIJ  

2 VRIJ  

3 VRIJ  

4 VRIJ  

5 VRIJ  

6 Annebertien, Corinne, Desiree, Renate, Thanim 

Jeroen, Jesper?, Micke, Patrick, Bart?, Martijn? 

 

7 Anne, Edith, Janna, Roxanne, Tessa 

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

 

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

 

Thijs (A2) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R., Koen T. 

Hanna (A2) 

Sven (A2) 

B1 VRIJ  

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Jesper (C1) 

C1 VRIJ  

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

Reinier, Wesley, Rick 

 

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 

Isa, Lucía (D1) 

E2 Romy, Ryanne 

Roy INVALLEN Joshua/Beau (D1) 

 

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 Maud, Annelin, Aretha 

Tygo, Martin, Thijs 

 

 

17 februari 2014 

team opstellingen reserves 

6 Annebertien, Corinne, Desiree, Renate, Thanim 

Jeroen, Jesper?, Micke, Patrick, Bart?, Martijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.dekoploper.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Wedstrijden 

 

 

Programma 

15 februari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R5E 4905 Excelsior 6 - De Meervogels 6 15.15 16:15   Nelis Bijl Linda 

A5B 7368 Excelsior A3 - Avanti A6 14:15 15:00 Mario Erik van de Kramer   

C5G 7550 Excelsior C3 - Weidevogels C3 12:00 13:00 Erik, Nathan, Wesley Renate van Vliet (Exc 6)   

D2F 8408 Excelsior D1 - Fiks D1 13:15 14:00 Lisanne, Bert Jan Patrick Rijneveld   

E8-3H 9686 Excelsior E1 - Velocitas E3 11:15 12:00 Job, Shera Marijn Muller   

F2F 10521 Excelsior F1 - Fortuna/MHIR F4 10:30 11:00 Okker, Jikke, Dik? Koen Rypkeman   

F3F 11014 Excelsior F2 - LYNX F2 10:30 11:00 Sharm., Domi., Nynke Matthijs Schrier   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R6E 5029 Valto 6 - Excelsior 7 14.15 15:30 Bob Vreeloo-hal, de Lier Job, Erik v.d. Kr., Roxanne 

A5C 7400 TOP/Justlease.nl A4 - Excelsior A4 15:35 17:05 Leanne, Wouter De Korf, Sassenheim v Dam, t Hart, Pel 

B3B 5417 Achilles B2 - Excelsior B2 14:45 16:00 Jill en Emiel Ockenburgh, Den Haag Arkesteijn, van Batenburg, Juyn 

C3E 6175 Phoenix C2 - Excelsior C2 11:45 13:00 Ryan, Wouter Oosterpoort, Zoetermeer Labrie, Kleiborn, de Roo 

E4-2E 11369 LYNX E1 - Excelsior E2 10:00 11:00 Danique, Marieke Leidschenveen, Den Haag Schut, Verschoor 

        
zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 10:30 tm 18:00; 

11.00 15.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

15.00 17.30 Jesper Wielinga  E2 MAP MEENEMEN NA TRAINING!! 

 

17 februari 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R5E 4901 Excelsior 6 - DES 6 19.30 20.15   ?? Wippolderhal 

 

22 februari 2014 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

C3E 6177 Weidevogels C2 - Excelsior C2 14:30 15:50   Rijneveen, Bleiswijk Maartense, Labrie, Muller 

        

      sporthal is gesloten 

      restaurant heeft andere openingstijden 

      C2 MAP MEENEMEN NA WEDSTRIJD 15 FEB 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 15 februari -- -- geen -- -- geen -- 

zo 16 februari -- -- geen -- -- geen -- 

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

Wedstrijden 

Activiteiten zaalcommissaris  

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

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

10-15 februari Actie Jantje Beton 21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

28 februari Klaverjassen 25 april Klaverjassen 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 9 mei Klaverjassen 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 11 mei Kantine bezet: Mieke Mastenbroek 

8 maart Kantine bezet: Marloes Heemskerk 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  Simon Bolle  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  Dannie Hoogeveen  

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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