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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  

Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

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  

Wellicht is het volgende herkenbaar voor de 

ouders (van alle leeftijden) van de Excelsiorjeugd 

(van alle leeftijden <18): af en toe komt je kiddo thuis 

met uitspraken, zowel verbaal als non-verbaal, waarbij je je 

afvraagt: waar halen ze ’t vandaan!? Zo hield ik laatst een relaas tegen mijn 

dochter (een F-je) over waarom ze dít niet mocht en dát moest doen en wáárom 

dat zo was… (je weet wel, zo’n schier kansloze ouderonderneming om te 

proberen door enerzijds onbedoeld machtsvertoon (“je doet wat ik zeg!”) en 

anderzijds het creëren van ruimte voor uitleg en begrip (“waarom denk je dat?”; 

“hoe zou jij het willen?”) je kind naar eer en geweten goed op te voeden). De 

reactie van mijn dochter hierop wordt weerspiegeld in de coverfoto van deze 

Korfpraat, met daarop in de hoofdrol Jill Koster, selectiespeelster én trainster van 

de B2 (de eerste zaalkampioen 2014, ik zeg ’t nog maar even). Want met hetzelfde 

gebaar maakte zowel Jill haar tegenstander als mijn dochter mij duidelijk in welke 

mate ze geïnteresseerd waren in de interactie: “TALK TO THE HAND!” 

Ik weet niet hoe het de andere vier aanmeldingen vergaat, maar ik ben al zwaar 

in voorbereiding voor de oudertraining van 17 maart. Hoe? Dat geef ik natuurlijk 

nu nog niet prijs, ik wacht eerst het eerste trainingswedstrijdje af. Kom op ouders, 

meld je aan, and let the games begin! 

Verder in deze Korfpraat: 

▪ Onze pupillen beginnen aanstaande maandag 17 februari aan de voorbereidin-

gen voor de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. Over twee jaar 

moeten jullie er staan, dus aan de bak, pupillen! 

▪ In de wedstrijdverslagen van de F-en (hier en hier) kunnen we lezen dat ze af-

gelopen zaterdag waanzinnig goed hebben gepresteerd! Daar krijgen én zij én 

de verslagleggers Dik en Robert een welverdiende smiley-sticker van de redac-

tie voor; 

▪ Okee A3, ondanks de verloren wedstrijd, krijgen jullie (en Henk) ook een sticker 

voor de getoonde inzet; 

▪ Nogmaals de oproep voor interviewers voor de rubriek Even korfpraten 

met…(EKM). Het zou toch zonde zijn als het licht van deze rubriek na vier edi-

ties alweer dooft. Help EKM de winter door én de lente in! 

▪ De veldcompetitie begint voor de meeste aspiranten- en pupillenteams op 29 

maart in plaats van het eerder gemelde 22 maart. Lees het hier. 

▪ (Ouders van) Aspiranten en pupillen, noteer 15 maart in je agenda: Het DKC-

toernooi! 

▪ De poule-indeling veld voorjaar 2014 van de breedtesport (A3 t/m F3) is be-

kend. 

Tot slot… Linda, wat heb ik genoten van jouw dagdienstverslag! Zoals jij blij 

wordt van alles en iedereen, worden wij blij van jou!  Af en toe wil ik weleens 

een poging doen tot een samenstelling van woorden om een wat diepere bete-

kenis uit te dragen, en deze vond ik wel aansluiten bij jouw stukje: 

een wedstrijd gewonnen 

vier het succes 

een wedstrijd verloren 

zie het als les 

volle inzet getoond 

dat wordt beloond! 

de clubwaarden, jawel 

is de ziel van ons spel 

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/NGT23J4
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/206-bexcelsior-b2-kampioenb
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/205-update-oudertraining-geef-je-op-
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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 40!!! 

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, Linda, Lisanne, Henk van 

Dorp, Dik en Demi van der Reijken, Robert Plomp 

 

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 
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Secretar ipraten  

Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Wedstr i jden  
Uitslagen 
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Opstellingen 
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Activiteiten zaalcommissaris 
Definitieve poule-indeling 

veldcompetitie voorjaar 2014 
Kalenders  en roosters  

Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster voorjaar 2014 

 

Praatjes en mededelingen 

Olympische Spelentraining op 17 

februari  

Op maandag 17 februari van 18.00-19.00 uur staat de training van de E- en F-

pupillen in het teken van de Olympische Spelen. Alle kinderen mogen een 

vriendje of een vriendinnetje meenemen. 
 

Oudertraining 

Oproep aan alle ouders van Excelsior: Kijk je elke zaterdag 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 gele-

genheid om vrijblijvend elke maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur te trainen 

met andere ouders van Excelsior. 

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. 

De eerste aanmeldingen voor de oudertraining stromen al binnen. Onderstaande 

ouders hebben zich reeds aangesloten, sluit je je hierbij aan?  

▪ Hillie Beentjes 

▪ Tessa van Halem 

▪ Carolien Noorlander 

▪ Juan Zondervan 

▪ Rob Baks 

 

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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Praatjes en mededelingen 

 

Gezocht: interviewers voor Even korfpraten met…  

“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 interviewen (vragen stellen, antwoor-

den notuleren, 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 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

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

de redactie van de Korfpraat. Hoe leuk is dat!

  

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Secretaripraten 

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

Seniorensecretariaat  

Enquêtes 

Deze week zijn/worden bij alle senio-

ren- en juniorenteams de bekende 

enquêteformulieren over plan-

nen/wensen voor het volgende korf-

balseizoen uitgedeeld. De TC wil 

deze graag op korte termijn weer re-

tour ontvangen. Het volgende sei-

zoen lijkt nog ver weg, maar als ver-

eniging moeten de teams voor na de 

zomer al ver voor de zomer worden 

opgegeven, dus willen wij graag de 

plannen van onze spelers kennen. En 

heb je vragen/ twijfels noteer ze, dan 

kan de TC er waarschijnlijk wel wat 

mee doen. 

Trainingen seniorenteams 

Tot slot nog wat organisatorische puntjes: 

▪ woensdag 19 februari (aanstaande) trainen Excelsior 5, 6 en 7 van 20.00-21.00 uur 

(Excelsior 3 en 4 spelen om 21.00 uur tegen elkaar); 

▪ woensdag 26 februari (in de voorjaarsvakantie) zijn er geen trainingen; 

▪ donderdag 27 februari trainen alleen Excelsior 1&2 (20.30-22.00 uur) en Excelsior 

3 & A1 (19.30-20.30 uur); 

▪ in de laatste week van de zaalcompetitie (1-8 maart) wordt er weer gewoon ge-

traind.  

Omdat op zaterdag 22 maart alweer met de 2e helft van de veldcompetitie gestart 

wordt, gaan we in de voorbereiding daarop dit jaar meteen na de laatste zaalcom-

petitieronde naar buiten en door met de veldtrainingen vanaf 13 maart. 

Dus laten we hopen dat er niet alsnog in maart een flinke winterperiode gaat ko-

men. 

 

Juniorensecretariaat  

– deze week geen mededelingen – 
 

Jeugdsecretariaat  

Competitie start tweede helft veld 

Omdat alle aspiranten- en pupillenploegen (uitkomend in de 

breedtesport) van Excelsior in poules van 4 spelen (alle teams 

vanaf B1 tot en met F3 m.u.v. B1 en C1), begint de tweede helft 

van de veldcompetitie niet op zaterdag 22 maart (zoals eerder 

gemeld) maar op zaterdag 29 maart. Het conceptprogramma 

komt deze week uit en zal over twee weken definitief zijn. De 

poule-indeling staat verderop in deze Korfpraat. 

Er wordt gespeeld op de zaterdagen 29 maart, 12 en 19 april, 

10, 17 en 24 mei (door B2, C2, C3, D1, E1, E2, F1, F2, F3). Door 

B1 en C1 wordt gespeeld op 22 en 29 maart, 12 en 19 april, 10 

en 17 mei . Dit is volgens het competitieschema, maar de data 

zijn pas definitief als het definitieve programma bekend is. Op 

Koningsdag 26 april en zaterdag 3 mei wordt in ieder geval ze-

ker niet gespeeld. 

Oefenwedstrijden veld 

Op zaterdag 15 maart doet Excelsior mee aan het DKC toer-

nooi. Dit toernooi duurt van 9:30 tot en met ongeveer 13:30 en 

wordt gehouden op de velden van Biesland. Excelsior heeft 

zich ingeschreven met de B1, B2, C1, C2, C3, D1, F1, F2 en F3. 

De E2 was ingeschreven, echter er hebben geen andere E-vier-

tallen zich ingeschreven. De E1 speelt op zaterdag 15 maart 

nog een zaalwedstrijd. De E2 wordt op zaterdag 15 maart wel 

verwacht, maar tegen die tijd horen jullie wel waar jullie wor-

den verwacht. 

Op zaterdag 22 maart zal er een trainingsochtend voor de B2 

tot en met F3 worden georganiseerd (m.u.v. C1 want zij heb-

ben waarschijnlijk al competitie). Tijdstip en verdere informatie 

volgt in volgende Korfpraten. 
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Secretaripraten 

Wijziging trainingstijden 

In de voorjaarsvakantie wordt er door de B1 tot en met F3 niet 

getraind. Dat is de week vanaf maandag 24 februari tot en met 

donderdag 27 februari. Aankomende week wordt er wel ge-

woon tweemaal getraind! (is de week vanaf maandag 17 febru-

ari tot en met donderdag 20 februari). De laatste week waarin 

wij binnen trainen is de week die begint op maandag 3 maart 

tot en met donderdag 6 maart.

Trainingstijden veld 

Volgende week zal het trainings-

schema met de veldtrainingstijden wor-

den gepubliceerd. De eerste veldtraining staat gepland op 

donderdag 13 maart. Vanaf maandag 17 maart wordt weer 

tweemaal in de week getraind. 

 

 

Nieuw F-team 

Vanaf de voorjaarscompetitie 2014 gaat 

de F3 beginnen met spelen van echte 

wedstrijden! In de zaal is de laatste we-

ken al getraind op maandag. Dit team zal 

bestaan uit de oudere pinguïns.

Nieuwe leden 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden! 

Heb je een vriend, vriendin, neef, nicht, 

buurjongen of buurmeisje: neem ze mee 

naar de training en laat zien hoe fantas-

tisch korfbal en vooral Excelsior is! Vooral 

in de E-leeftijd van 8 tot en met 10 jaar is 

ruimte.

Huldiging kampioenen B2 

De medailles zijn binnen en de snoep-

zakken zijn gevuld! De B2 zal worden ge-

huldigd voor de wedstrijd van Excelsior 

1 op zaterdag 1 maart. Jullie worden in 

sponsorshirts om 16:30 verwacht in 

sporthal de Buitenhof. Op 1 maart speelt 

de B2 geen wedstrijd.
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Wedstrijden  

 

Uitslagen 

12 februari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

D2F 8761 Excelsior D1 - Achilles D2 12 0   

 

15 februari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R5E 4905 Excelsior 6 - De Meervogels 6 11 11   

A5B 7368 Excelsior A3 - Avanti A6 11 16   

C5G 7550 Excelsior C3 - Weidevogels C3 3 12   

D2F 8408 Excelsior D1 - Fiks D1 9 7   

E8-3H 9686 Excelsior E1 - Velocitas E3 8 0   

F2F 10521 Excelsior F1 - Fortuna/MHIR F4 7 1 2   4 

F3F 11014 Excelsior F2 - LYNX F2 13 0 1   0 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R6E 5029 Valto 6 - Excelsior 7 5 12   

A5C 7400 TOP/Justlease.nl A4 - Excelsior A4 7 11   

B3B 5417 Achilles B2 - Excelsior B2 1 20   

C3E 6175 Phoenix C2 - Excelsior C2 2 8   

E4-2E 11369 LYNX E1 - Excelsior E2 2 9 6   5 

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Volgens het KNKV begon afgelopen zaterdag 

de voorjaarsvakantie in onze regio, waardoor 

heel veel teams, met name de hoger spe-

lende teams vrij gepland waren. In werkelijkheid beginnen de vakanties van 99% van 

de scholen in Delft en omstreken een week later. Gelukkig werden dus de meeste wed-

strijden van jeugdteams wel gewoon op afgelopen zaterdag gespeeld. 

Van de senioren speelden alleen Excelsior 6 en 7. Excelsior 6 ontmoette in de Buitenhof 

pas voor de eerste maal deze zaalcompetitie De Meervogels 6 en speelt over twee we-

ken de return. Het 6e had moeite om tegen deze ploeg zelf het tempo te maken, en al 

waren ze beter dan de tegenpartij, er zat helaas niet meer in dan een 11-11 gelijkspel. 

Excelsior 7 ging op bezoek in De Lier bij Valto 6 om te proberen de tweede plaats in 

hun poule vast te houden. Door een vreemde competitieplanning was dit voor het 7e 

al weer de laatste zaalwedstrijd van dit seizoen. Als uitslag is genoteerd een 5-12 over-

winning, maar verder heb ik op deze, vooral voor het 7e vroege zondagochtend, geen 

info. Wel bijzonder: bij Excelsior 7 nam Edith Dijkxhoorn deze week afscheid. Vanwege 

regelmatig terugkerende blessures heeft zij besloten na al vele jaren spelen haar korf-

balschoenen op te bergen. Edith, bedankt en tot ziens. 

Aanstaande zaterdag spelen er helemaal geen seniorenteams; op 1 maart komen de 

meeste teams weer wel in het veld voor soms nog belangrijke wedstrijden!  

 

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

 

Wedstri jdverslagen 

Junioren 

Excelsior A3 – Avanti A6 

Avanti, medekoploper en de A3 had ervan gewonnen. Nu de 

returnwedstrijd. De laatste week ging het beduidend minder 

met het team. Hoe zou het nu gaan? Marvin, Marijn, Roos en 

Zwaan begonnen in de aanval terwijl Jesse, Tom, Linda en Leo-

nie de Pijnackers moesten afstoppen. Josanne en Thijs zaten 

op de bank. 

Gezien het resultaat van de laatste weken be-

gon de A3 sterk. In de 2e minuut ontving Roos 

de bal en scoorde fraai vanuit de draai (1-0). 

In de 4e minuut trof Marijn vanaf ca. 4 meter 

de korf: de 2-0. Maar helaas bleek dit vak verde-

digend niet zo goed te draaien als aanvallend waardoor binnen 

twee minuten Avanti weer langszij kwam (2-2). De scheids 

maakte het ook al niet makkelijk. De laatste treffer was duidelijk 

verdedigd, maar werd goedgekeurd. Twee tellen later scoorde 

Roos in een soortgelijke situatie, maar die werd afgekeurd. Zelfs 

het publiek van de tegenstander vond dit geen consequent be-

sluit. Even later viel de bal na een schot over de korf van waar-

uit werd gescoord (2-3). Toch kreeg Roos een herkansing door 

een strafworp die ze benutte in de 12e minuut. Geen idee wat 

er toen gebeurde. Het spel viel als een kaartenhuis in elkaar en 

de A3 werd onder de 

voet gelopen. Bij de rust 

trok de rook wat op en 

was de stand 4-12. 

Het olympisch schaat-

sen begon en wedstrijd was al gespeeld. Dus verschoof de aan-

dacht naar het schaatsen, maar ik keek met een schuin oog 

mee met de wedstrijd. Zwaan werd afgelost door Josanne en 

Jesse door Thijs. Hiermee kwam toch wat meer stabiliteit en 

agressie in het team. Binnen een minuut stond het 5-13. 

Daarna viel het even stil. Avanti schoot niet meer met scherp 

tot de 12e minuut (5-14). Onverwacht begon toen de revival 

van Excelsior. Er werd beter gespeeld, sneller en gevarieerder. 

In 10 minuten tijd stond het 10-15, maar de afstand was te 

groot. Nog wel wat frustraties bij Avanti door ballen weg te 

gooien i.p.v. te overhandigen, zijn tekenen dat ze het benauwd 

hadden. Uiteindelijk bleef de stand op 11-16 steken. De tweede 

helft werd dus met 7-4 gewonnen. 

Jammer dat de eerste helft de wedstrijd is weggegeven, anders 

had een tweede stunt werkelijkheid kunnen zijn geweest. 

 

Wedstri jdverslagen 

Jeugd 

Dagdienstpraatje 

Een dagdienst die loopt vanaf 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur, leek 

me een ‘makkie’…maar je zult altijd zien dat dat anders loopt . Het 

was een uitdaging op zich, zal ik maar zeggen. Maar ik heb wel weer 

genoten van alle vrijwilligers, scheidsrechters en ouders die zo ontzet-

tend flexibel zijn. Dat maakt een verenging precies wat het is. Waar-

voor allemaal dank. 

Carolien en Pauline die onze kleinsten F1 en F2 hebben gefloten. Bei-

den dank hiervoor, de chocolade en de bloemen sturen we na . 

De F1, wat hebben jullie sprongen gemaakt zeg… echt leuk spel! Met 

schitterende goals, wat kunnen jullie snel spelen en snel schieten zeg, 

en wat dacht je van die echte doorloopballen, precies ‘uit het boekje’, 

heel knap. Een dikke winst was hier dan ook terecht. 

En wat dacht je van de F2…. wat een mooie goals heb ik hier gezien. 

Jullie spelen ook echt met z’n allen. Wat hebben jullie veel geleerd. 

Ook hier een welverdiende winst en terecht trotse coaches! 

Erik Mangert, die 

met Joshua snel 

naar de E2 rijdt, 

zodat ze daar niet met drie spelers starten… geweldig! 

Waarvoor dank, Erik. En wat dacht je van de uitslag, 

waarbij iedereen uit dit team heeft gescoord!!! Allemaal, 

Ryanne, Roy, Romy (de drie R’s) en Joshua. Jullie kwa-

men met een 9-2 overwinning terug. Marieke en Dani-

que spraken vol lof over jullie. 

Om 12.00 uur mochten de helden van Shera en Job aan 

de bak. Met wat invallers (Isa, Lucía en ook Joshua we-

derom) hebben jullie een leuk spel laten zien! Ook jullie 

waren overtuigend de betere. En er werd ook veel ge-

speeld op wilskracht – al die mooi onderschepte ballen 

van Thom, goed hoor. Een hoop ballen onderschept en 

leuk korfbalspel!!

  

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Ongelofelijk al deze teams die ik tot nu toe heb gezien, die zo 

veel vooruitgang hebben geboekt. 

Om 13.00 uur het altijd fanatieke C3, met drie man sterk aan de 

lijn. Wat me zo opvalt aan jullie is dat jullie echt een enorm 

hecht team zijn. Dat hebben jullie goed voor elkaar. Ik heb ook 

hier wat mooie goals gezien, maar helaas scoorde de tegen-

stander er wat meer. Maar dan nog, mijn complimenten, want 

jullie bleven, ondanks de achterstand, doorgaan. Geen punten 

hier, maar wel complimenten voor jullie C3. 

Als laatste thuiswedstrijd de D1, die voor het eerst tegen Fiks 

speelde. Fiks en Excelsior staan beiden bovenaan, dus dat was 

zenuwslopend. Jullie hebben laten zien, dat het in zo’n wed-

strijd belangrijk is stalen zenuwen te hebben (dat hebben de 

ouders op de bank in ieder geval wel nodig, pffff). Ook Lisanne 

en Bert-Jan waren helemaal op na het coachen. Jullie hebben 

welverdiend gewonnen. Volgende keer Dijkvogels en daarna 

weer Fiks, het gaat er om span-

nen wie hier kampioen gaat wor-

den. Ik ga er vanuit dat jullie er vol voor 

gaan, succes met de voorbereidingen. 

De C2 speelde uit. Met als invaller Noa, die op het laatste mo-

ment uit de Buitenhof gevraagd werd. Altijd handig als je je 

spullen bij je hebt… Ook hier de twee punten meegenomen 

naar Delft… Met twee trotse coaches, Wouter en Ryan. Het 

wordt bijna een beetje gewoon, al die trotse coaches  

Als laatste vertrok B2, met als invallers Jazz en Anouk. Toch leuk 

als je kunt spelen in een vrij weekend voor je eigen team. Dank 

voor het invallen, ladies. 

Maar nog even… zo’n sportieve dag waar wordt gekorfbald, 

dat je op een plek komt (de Buitenhof) waar je iedereen kent. 

En als iemand je hulp vraagt, dat je even helpt!! Dat is toch waar 

je blij van wordt. Ik in ieder geval wel  

Dank jullie wel voor de leuke sportieve dag. 
 

Excelsior F1 – Fortuna F4 

Zaterdagochtend om half 11 moesten onze 

helden van Excelsior F1 verzamelen in onze ei-

gen Sporthal de Buitenhof. Terwijl de ouders 

aan de koffie en thee elkaar aan het motiveren 

waren voor de oudertraining, waren onze helden 

elkaar aan het motiveren voor de wedstrijd tegen Fortuna F4. 

Als wij deze wedstrijd zouden winnen, zou een tweede plaats 

in deze poule veilig gesteld zijn. 

Eerst nog even een scheidsrechter vinden. Gelukkig was Pau-

line Valkenburg bereid de wedstrijd te fluiten. Bedankt Pauline! 

De wedstrijd kon nu eindelijk beginnen. Waren wij vandaag 

scherp genoeg? Zaten wij in de zelfde sfeer als onze schaats-

helden op de Olympische Spelen? Het fluitsignaal klinkt en ge-

lijk gingen David, Christina, Julia en Demi er tegenaan. De bal 

ging snel rond en kwam via vele schijven bij Demi terecht. 

“Draai je om”, werd er geroepen door coaches Okker en Jikke. 

En ja hoor, daar kwam Christina voor de doorloop: 1-0!! Onze 

eerste gescoorde doorloop in een wedstrijd. Goed hoor! En er 

waren pas drie minuten gespeeld. Dat belooft wat! We gaan er 

maar eens goed voor zitten. Wat is er trouwens veel publiek! 

Verder met de wedstrijd, want we moeten wel op blijven let-

ten. Na zeven minuten scoort Demi een prachtig afstands-

schot! 2-0. Zij kijkt enigszins verbaasd? “Was ik dat?” 

Na een kleine peptalk van de coaches kwam het tweede ge-

deelte van de eerste helft. En wederom na drie minuten werd 

er weer door ons gescoord. David schoot de bal er vanachter 

de korf mooi in. Raakte die de korf wel? Knap hoor! 3-0. Daarna 

kreeg Julia drie grote kansen, maar de bal wilde er bij haar maar 

niet in! Eén bal zat er wel in, maar kwam er toch weer uit. Helaas 

dat telt niet, hij moet er echt doorheen. Wat een pech! 

Dan David nog maar eens proberen. En hé, is dat niet een 

meisje dat David verdedigt? De scheidsrechter fluit en geeft 

een strafworp. Want een meisje mag natuurlijk geen jongetje 

verdedigen. Helaas werd de strafworp gemist, maar niet ge-

treurd, David scoorde alsnog van afstand: 4-0. Rust. 

Tsjonge, wat een wedstrijd. Zou het de tweede helft ook zo 

goed gaan? We gaan het zien, want Okker en Jikke hebben hun 

zegje weer gedaan en de scheidsrechter fluit weer in voor de 

tweede helft. 

In de tweede helft duurde het even voor wij weer een score 

konden noteren. Maar wat voor één! Christina had de smaak te 

pakken en scoorde haar tweede doorloopbal: 5-0! 

Na wederom een korte speech van de coaches, kregen wij ook 

nog een tegendoelpunt te verwerken. Fortuna scoorde ook 

een mooie doorloopbal. Hadden ze dit van ons afgekeken?  

We waren weer wakker en zetten nog één keer aan. Demi 

scoorde nog een mooi afstandsschot (6-1) en ook David gooide 

er nog een mooie bal in. 7-1!! En dit was ook de eindstand. Be-

dankt F1, we hebben weer van jullie genoten! Tot maandag op 

de Olympische Spelentraining! 

 
  



 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  26  10 

Wedstrijden 

 
Excelsior F2 – Lynx F2 

De laatste twee wedstrijden moet Excelsior F2 

tegen Lynx F2. Vandaag eerst in de Buitenhof. 

Mauds moeder was scheidsrechter en ze be-

loofde meteen extra streng te fluiten voor Ex-

celsior, omdat Lynx onderaan stond en de F2 de 

laatste wedstrijden al met 12-0 en 9-2 had gewon-

nen. De spanning zat er dus al meteen goed in. Maar Thijs bleef 

cool en schoot meteen zijn eerste drie schoten raak, 3-0. Dan 

hoef je niet te denken dat Thijs alle doelpunten vandaag zou 

maken, want al snel mikte ook Annelin prachtig raak. Dat ging 

goed. De scheids was inderdaad erg streng, maar zelfs de fana-

tieke supporters aan de zijlijn konden geen fouten ontdekken 

in haar fluiterij (en reken maar dat sommige fanatieke vaders 

dat probeerden). Ondertussen ging ook Tygo zich ermee be-

moeien, hij schoot ook raak! Maud liet zien dat je niet alleen 

van dichtbij kunt scoren en schoot van meters afstand zo door 

het mandje heen. De F-jes werden zo enthousiast van dat vele 

scoren dat ze door elkaar heen liepen van de schieteritus. Lang-

zaam kroop de stand richting de 10-0… Bijna scoorde Lynx, 

wat alle ouders best prima hadden 

gevonden, maar de sportende benja-

mins van Excelsior zelf wilden daar niks van weten. De nul 

moest gehouden worden. De vorige keer hadden de succes-

coaches Nynke en Dominique een traktatie beloofd, omdat er 

toen 12-0 gewonnen was. En dat smaakte naar meer. Nieuwe 

records moesten er gehaald worden, dus zelfs een 12-0 voor-

sprong (met weer veel doelpunten van Thijs en Annelin, goede 

aangeefacties van Martin en Maud, en onderschepwerk van 

Tygo) bleef de concentratie hoog. "We moeten een nieuw re-

cord maken!", hield Martin vol, maar de bal ging er maar niet 

in. Annelin en Maud gingen al vaak goed voor de doorloop 

staan, maar ook die gingen er niet in. Toen vond Martin het 

genoeg geweest, en schoot hij zelf de 13-0 er maar in, en had 

dus iedereen gescoord. Door deze prachtige overwinning ein-

digt de F2 op de derde plaats, een hele mooie bronzen me-

daille dus! 
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Opstell ingen 

22 februari 2014

team opstellingen reserves 

1 VRIJ  

2 VRIJ  

3 VRIJ  

4 VRIJ  

5 VRIJ  

6 VRIJ  

7 VRIJ  

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 VRIJ  

A4 VRIJ  

B1 VRIJ  

B2 VRIJ  

C1 VRIJ  

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

Reinier, Wesley, Rick 

Fleur (C3) 

C3 VRIJ  

D1 VRIJ  

E1 VRIJ  

E2 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 VRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

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 

 

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


 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  26  13 

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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Definit ieve poule-indeling veldcompetitie voorjaar 2014  

Vanaf A3 (breedtesport)  

 

A 
Klasse A5E  Klasse A5B   

Excelsior A3  Achilles A3   

GKV A3  De Meervogels A3   

VEO A4  Excelsior A4   

Weidevogels A3  Refleks A3   

      

B 
Klasse B2K  Klasse B3A   

Ijsselvogels B1  Dijkvogels B2   

Excelsior B1  Excelsior B2   

ODO B1  ONDO B2   

Nieuwerkerk B2  Weidevogels B2   

      

C 
Klasse C2L  Klasse C3J  Klasse C5J 

Excelsior C1  Excelsior C2  Excelsior C3 

Dijkvogels C1  Fiks C2  KZ Danaïden C3 

Avanti C2  GKV C1  TOP/Justlease.nl C5 

Valto C1  Phoenix C2  VEO C2 

      

D 
Klasse D2B     

De Meervogels D2     

Excelsior D1     

ODO D1     

Phoenix D1     

      

E 
Klasse E8-3F  Klasse E4-2D   

De Meervogels E2  Excelsior E2   

Dubbel Zes E2  GKV E2   

Excelsior E1  LYNX E1   

ODO E3  Refleks E2   

      

F 
Klasse F2E  Klasse F3E  Klasse F4B 

De Meervogels F2  Excelsior F2  DKC F2 

DES F1  KVS/Maritiem F2  Excelsior F3 

Excelsior F1  ONDO F4  ODO F2 

ONDO F3  Refleks F2  Valto F4 
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Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

28 februari Klaverjassen 21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 25 april Klaverjassen 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 9 mei Klaverjassen 

8 maart Kantine bezet: Marloes Heemskerk 11 mei Kantine bezet: Mieke Mastenbroek 

14 maart Aspirantenavond 17 mei 25+ feest 

15 maart Kantine bezet bestuur 29 mei Dubbelschiettoernooi 

21 maart Klaverjassen 14 juni Kampioenendag 

7 april JAV 20 juni Voetbaltoernooi 

11 april Klaverjassen 21 juni Schoolkorfbal 

12 april Junioren/seniorenfeest 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  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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