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5 juli 2014 

 

door loopl ink s  

Teamindelingen sei-

zoen 2014/2015 

Poule-indeling najaar 

2014 

Opstellingen 30 au-

gustus 2014 

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

nummer 44 
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Redactiepraat  

DE VERENIGING 

DA GEL I JK S  BE STU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Simone Ruitenbeek 

Penningmeester: Hillie Beentjes  

 015-2.628.102 

BE STU URSL EDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

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 

 Bikolaan 25 

 2622 EH 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 

 

  

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 

Vacant 

Pupillen D, E, F spelers 

Joke Schram 

 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Erik de Koning* 

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. 

 

Dit is ‘m dan, de laatste Korfpraat van dit seizoen. 

Het was leuk om te doen. 

Doeg en veel leesplezier! 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bvdleeden@hotmail.com
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
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Redactiepraat  

Inhoud 

Re dac t ie praat  
P raat jes  en  medede l i nge n  

Aspiranten en pupillentoernooi 28 juni 2014 
C.K.V. Excelsior wenst je een fijne 

zomer(vakantie)! 
Pasfoto’s / spelerskaarten 
Bardienst oefenwedstrijden 
Babypraat 
Verdien geld voor Excelsior 

Sec reta r i p ra ten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
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We dst r i jden  
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Trainingstijden veldseizoen 2014/2015 

Kale nde rs  e n roos te rs  
Activiteitenkalender 

Romprege l i ng Arbi t rage  
choonmaakrooster voorjaar 2014 
 

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’s: Cristhian Almeda-Rivera 

Supervisie: Johan van den Bosch 

SUP ERV IS IE  KO P I J  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Elke Reurings 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 

Activiteitenkalender: Simone Ruitenbeek 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

TE KSTB I J DRA GEN DEZE  U ITGA VE  

Erik, Simone, Linda, Gerald, Job, Carolien, Lisanne, 

Johan 

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 

 

Dacht u bij het lezen van de vorige pagina: “Nou ja 

zeg, dat kan ie toch niet maken, om op deze manier af-

scheid te nemen!”? Zo ja, dan lacht de redacteur nu even in zijn knuistje om zijn 

gelukte gebbetje  Een en al lol met de redacteur. Een dijenkletser. 

Dit is ‘m dan. Mijn Laatste. Met een traan in mijn hart schrijf ik dit stukje. U weet 

de reden waarom ik stop met het maken van de Korfpraat, dat ga ik niet nog een 

keer herhalen. En u weet, als u de afgelopen weken de Korfpraat heeft gelezen 

of mij recent op ’t Veld heeft gesproken, dat ik het er moeilijk mee heb. Maar het 

is zoals het is, of zoals ze in Zuid-Amerika zeggen: vandaag is vandaag. 

Maar wat schrijf je dan, in Je Laatste? 

Dankbetuigingen? Mwoâh, dat past niet zo bij deze redacteur (maar gaat hij des-

alniettemin zo direct toch een klein beetje doen…). 

Een terugblik? Nah, oud nieuws, doen we niet aan. 

De redacteur peinst en peinst… en toen kwam het volgende bericht binnen: 

Bram is er! 

Bram. Wie is Bram? Bram is de net geboren zoon van de trotse ouders Anne en 

Johan, bij ons beter bekend als Bossie. De redactie wenst beide nieuwbakken 

ouders alle geluk van de wereld toe! Bram, welkom! 

Heul lang geleden (rond 5 september 2013) “ronselde” Bossie mij als redacteur 

voor de Korfpraat. In mijn eerste Korfpraat plaatste ik een stukje van de hand van 

Bossie waarin hij mij aan jullie voorstelt met o.a. de woorden “…een nieuwe re-

dacteur is opgestaan.” Nu plaats ik in mijn laatste Korfpraat dit stukje, waarin ik 

de zoon van Bossie aan u voorstel. 

Als een cirkel geen hoeken heeft, dan issie wat mij betreft rond. Net zoals de bal 

op de cover. Net zoals de omtrek van het mandje. 

Verder in deze Korfpraat: 

▪ Verslag van het jeugdtoernooi van 28 juni jl. 

▪ Startdata van de trainingen seizoen 2014/2015 

▪ Poule-indelingen wedstrijd- en breedtesport najaar 2014 

▪ Teamindelingen seizoen 2014/2015 

▪ … en nog veel meer! 

Tot slot nog twee dingen voor ik mijn Korfpraatboek dichtsla: 

▪ Ik wil alvast de nieuwe redacteur (m/v) heel veel succes, wijsheid en plezier 

wensen met het maken van de Korfpraat volgend seizoen! En nee, ook ik weet 

niet wie dat zal zijn. Ik ben net zo benieuwd als een ieder ander! 

▪ In de colofon staat wekelijks wie er heeft bijgedragen aan de totstandkoming 

van de Korfpraat. Ik wil daar graag een persoon uitlichten en mijn laatste 

woorden aan haar richten: Andrea, heel veel dank dat je elke zondag weer de 

tijd en moeite wilde nemen om de Korfpraat van de broodnodige correcties 

te voorzien . 

Veel leesplezier   

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NFN60V6
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Praatjes en mededelingen 

Aspiranten en pupillentoernooi 28 juni 2014  

Afgelopen zaterdag 28 juni werd het Excelsiorjeugdtoernooi 

gehouden. Met 44 teams verdeeld over 10 poules zouden 94 

wedstrijden gespeeld gaan worden verdeeld over 11 rondes. 

De weergoden waren ons dit jaar zeer goed gezind! Aan het 

begin van de week was het weer volgens de voorspellingen 

nog slecht, maar dat werd met de dag beter. Prima korfbalweer 

met een temperatuur van 20 graden en een lekker zonnetje. 

Om 7:30 waren de barmedewerkers al druk in de weer om alles 

in gereedheid te brengen. Helaas was Carolien ziek (beterschap 

nog!), maar Hans Toet was bereid om te helpen in de keuken. 

Om 8:45 kwamen de eerste ploegen en ook de scheidsrechters 

kwamen zich melden. Dit jaar werd het secretariaat gerund 

door Marit (bedankt hiervoor!) en onze omroeper Rob Baks was 

ook weer van de partij (dit jaar uitgerust, want hij was net terug 

van een vakantie Turkije). Carolien Poot voerde de uitslagen in. 

Allen bedankt!! 

Om klokslag 9:30 begon de eerste ronde. Bij de F was het vooral 

spannend: vanaf nu gaat gespeeld worden met de nieuwe re-

gels. Aan de uitslagen te zien wordt er nu wel meer gescoord! 

Alles ging goed en na de pauze volgden nog 3 rondes.  

Daarna werd het spannend! Wie zou gewonnen hebben?? 

Vooral in de B1, B2 en E2 poule moest flink gerekend worden. 

Om 14:15 kwam de uitslag: 

B1: Meervogels B1 1e, Achilles B1 2e 

B2: Meervogels B2 1e, ONDO B2 2e 

C1: ONDO C1 

C2: ONDO C2 

D1: ONDO D1 

D2: Excelsior D1 

E1: Meervogels E1 

E2: DKC E1 

F1: Excelsior F1 

F2: ONDO F3 

Er werden ook nog 40 strafworpen per team genomen door de 

E en F teams. De snoepzakken waren voor: ONDO E5 met 16 en 

Excelsior F1 en ONDO F3 met ieder 14. 

Alle scheidsrechters, coaches, spelers en niet te vergeten de 

barmedewerkers: hartstikke bedankt, want zonder jullie hulp 

was het toernooi geen succes geworden. Als Excelsior mogen 

wij trots zijn dat zoveel leden zich voor dit toernooi hebben 

ingezet. 

Volgend jaar zijn de schoolvakanties in onze regio weer iets 

eerder afgelopen. Dan wordt het toernooi waarschijnlijk weer 

eind augustus gehouden. Schrijf de datum 22 augustus 2015 

maar alvast in de agenda! Tot volgend jaar! Op naar de 9e editie. 
 

C.K.V. Excelsior wenst je een fi jne zomer(vakantie)!  

Het seizoen 2013/2014 zit er op! Tijd dus 

voor een welverdiende korfbalvakantie. 

C.K.V. Excelsior wenst je een fijne zo-

mer(vakantie)! 

Het nieuwe seizoen begint in augustus. 

Bekijk in onderstaand overzicht wanneer 

jij weer voor het eerst moet trainen.  

Start trainingen seizoen 2014/2015 

1e selectie: dinsdag 12 augustus, 20.30 uur 

2e selectie: dinsdag 12 augustus, 20.30 uur (eenmalig gezamenlijk met 1e-selectie) 

Excelsior 4: donderdag 21 augustus, 20.30 uur 

Excelsior 5: dinsdag 19 augustus, 20.30 uur 

Excelsior 6: dinsdag 19 augustus, 20.30 uur 

Excelsior A1: dinsdag 19 augustus, 19.30 uur 

Excelsior A2: dinsdag 19 augustus, 19.30 uur 

Excelsior A3: donderdag 21 augustus, 19.00 uur 

Jeugdteams: Vanaf de week van 25 augustus 
 

Pasfoto’s / spelerskaarten  
Van de volgende spelers wil ik één of twee pasfoto’s ontvan-

gen: 

Senioren (1 pasfoto) 

Astrid Mastenbroek, Fleur v.d. Kant, Daan Beghtel, Erik de Ko-

ning en Charlie de Bruijn 

Junioren (2 pasfoto’s) 

Danique Halbe, Lynn Heemskerk, Jesse Dirkzwager, Marvin 

Batenburg, Marijn Müller, Josanne v.d. Spek, Leonie v.d. Spek, 

Hugo t’ Hart, Ashley Ruskauff 

Aspiranten/ Pupillen (2 pasfoto’s) 

Maaike Westerman, Jikke Been, Eelco de Jong, Reinier Koole, 

Veerle Müller, Robin de Roo, Fabian Mastenbroek, Timo van 

Popering 

Wil je volgend seizoen over een geldige spelerskaart kunnen 

beschikken en dus wedstrijden mogen spelen, stuur je foto's 

dan zo spoedig mogelijk naar mij op of breng ze even langs: 

Gerald de Kruijff, Friendshipring 54, 2631 ME Nootdorp.  
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Praatjes en mededelingen 

Bardienst oefenwedstri jden 

Beste ouders van de pupillen en aspiranten, en uiteraard ieder ander 

die ook graag een bardienst zouden draaien, 

Op 23 en 30 augustus zijn er oefenwedstrijden. Hiervoor zoeken wij 

nog mensen die een bardienst willen draaien. U kunt zich inroosteren 

via de site van Excelsior. 

Bekijk hier het kantinerooster: 

http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php 

Schrijf je hier in: http://excelsior.kantinesysteem.nl/ 

Inloggen kan met de gegevens die in de e-mailuitgave van deze Korf-

praat staan. 

Je vindt het kantinerooster ook op de bekende plek op de website 

onder 'Organisatie' 

Alvast bedankt!  

Carolien Noorlander  

 

Barrooster 23 augustus 

9.00 11.30 3x 

11.30 14.00 3x 

14.00 16.45 A2 3x 

16.45 19.30 A1 3x 

Barrooster 30 augustus 

9.00 11.30 3x 

11.30 14.00 3x 

14.00 16.45 Exc 4 4x 

16.45 19.30 Exc 3 3x 

 

 

http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php
http://excelsior.kantinesysteem.nl/
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Babypraat  
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Praatjes en mededelingen 

Verdien geld voor Excelsior 
Steun Excelsior door je bestelling bij onderstaande webwinkels te plaatsen via onze website. Er zijn zelfs 

nog meer webwinkels, klik hier voor alle deelnemende webwinkels. Voor iedere bestelling die 

je plaatst, ontvangen wij als vereniging een commissie. Alle beetjes helpen, dus steun Excel-

sior! Kortom, je bestelt zelf bij je favoriete webwinkel. 

Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Excelsior een commissie op terwijl je zelf de-

zelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

 

Reeds opgebracht:  

€250,66 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1&shop=Dinnersite.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRm0uZGlubmVyc2l0ZS5ubCUyRnNwb25zb3JrbGlrcyUyRnNlYXJjaC5waHAlM0ZwYXJ0bmVyX2lkJTNENDAwOSUyNkNpdHklM0REZWxmdCUyNmJwcyUzRFNLXzQwMTUlMjZtYyUzRHNr
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=4&shop=Thuisbezorgd.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENzYlMjZsaSUzRDc3ODExJTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=53&shop=Wehkamp&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjA5ODM5JTI2YSUzRDIxNjM0ODQlMjZnJTNEMjA2Nzg3NzQlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=26372&url=http://www.bol.com&f=TXL&name=bericht
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=110&shop=HEMA&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzMzQxNjg2QzE3NTE4OTM0VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=56&shop=Zalando&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzE3NjkxQzY0NzQ1NzQ3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=126&shop=Dell&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNENzA3JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTkwOTU2MDYlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=15&shop=Booking.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ib29raW5nLmNvbSUyRmluZGV4Lm5sLmh0bWwlM0ZhaWQlM0QzNDczOTIlMjZsYWJlbCUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=19&shop=CheapTickets.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTA5NiUyNmxpJTNENzA3MDUlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=103&shop=iTunes+App+Store&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjQzNzElMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxMTY5NjY5MSUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2050&shop=Sportief+Verzekeren&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zcG9ydGllZnZlcnpla2VyZW4ubmwlMkZpbmRleC5odG0lM0Zpbml0cHJvcHMlM0QzMDAwMDAwMiUyNnByb3BfQWZmaWxpYXRlSUQlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=118&shop=V%26D&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1OTMzNjk1QzQwMTU5NzdUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2115&shop=Adidas&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnppam4uc2FtZW5yZXN1bHRhYXQubmwlMkZjbGljay5hc3AlM0ZyZWYlM0Q2Mzk2MzElMjZzaXRlJTNENzQ5MyUyNnR5cGUlM0R0ZXh0JTI2dG5iJTNEMjIlMjZzdWJpZCUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=104&shop=Aktiesport.nl&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWt0aWVzcG9ydC5ubCUyRndlYnNlcnZpY2VzJTJGdHJhZGV0cmFja2VyJTJGJTNGdHQlM0QzODlfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRCUyNTJG
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2092&shop=Bart+Smit&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNzU3ODIwQzY3OTgzNDY2JTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=7&shop=BCC&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzI5Nzk3QzM1ODg3ODA4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=10&shop=Blokker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzAxOTg0Qzk0NDIzNTk4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1824&shop=C%26A&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkYxNDExMSUyRjIxNjYlMkYlM0ZsaW5raW5mbyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=85&shop=Expedia&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTgxNDYlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxOTcyMTU2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=113&shop=Hunkem%C3%B6ller&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNDU4Mzc5QzczMzYxNzNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2049&shop=IkenIk&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY1NjU2JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=324&shop=kleertjes.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY2NTI0JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=124&shop=KLM&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTI4NCUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDE5MzIyNzYyJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=66&shop=Vodafone&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENDI3JTI2bGklM0QxNTEwMTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=152&shop=Amazing+Kids&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIyNjY3NjYyQzU5NjI1NDFUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=14&shop=BonPrix&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZjbGsudHJhZGVkb3VibGVyLmNvbSUyRmNsaWNrJTNGcCUzRDIyNDQ5JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTk2ODE2ODIlMjZFUEklM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=719&shop=Fashion+for+Home&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIxMjA1MzAwQzc2MzM1NDU1JTI2enBhcjklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=125&shop=Hotels.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjAxMzIlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxNzYzMDM2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=107&shop=Leen+Bakker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTkxOTM3JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTg4ODc5NjYlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=208&shop=Nuon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMjAzNiUyNmxpJTNEMTE2NTE0NSUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1931&shop=Redcoon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNjAyNDUyQzIwODI1MDUzNDZUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=150&shop=Independer.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsaWNrcy5tNG4ubmwlMkZfYyUzRmFpZCUzRDEyMTczJTI2YWRpZCUzRDY2ODg4NyUyNjRka24lM0RTS180MDE1JTI2NGRzaWQlM0Qx
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1797&shop=Conrad&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jb25yYWQtZWxlY3Ryb25pYy5ubCUyRnR0JTJGJTNGdHQlM0Q5MjBfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2cg==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2066&shop=Expresso&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QzNDM2JTI2bGklM0QxMTY4NjE0JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2053&shop=Light+In+The+Box+&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjE3MzQ5JTI2YSUzRDIwNzM0MzYlMjZnJTNEMjA3NDcwNjIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=48&shop=Viking&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzQwMzgyQzU1Mzg1MTA0N1QlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2027&shop=Webprint.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMDIwJTI2bGklM0QxMjM5OTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=149&shop=Avantisport&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NDkzNzc4Qzg4NjY0NDIxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2051&shop=Bax&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5iYXgtc2hvcC5ubCUyRnRyYWRldHJhY2tlciUyRiUzRnR0JTNEMTY4N18xMl85NTQ3MV9TSzQwMTUlMjZyJTNEJTI1MkY=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2133&shop=Bever+Sport&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2MDQ0ODY0QzEyNzM0MjM1VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1869&shop=Centralpoint&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxNzk0JTI2bGklM0QxMDk4ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1930&shop=Halfords&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTUwNiUyNmxpJTNEOTAzOTIlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=30&shop=ICI+PARIS+XL&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTk1OTE1JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTkwNTM4MzIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2126&shop=Inktweb.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2MDU4MTA4QzUzODQ1NDNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2033&shop=Lensway.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTUxMCUyNmxpJTNEOTUxMTQlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2114&shop=MedionShop&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMzU4JTI2bGklM0QxMjA5MzY4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=146&shop=Neckermann&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2NTU3MTExQzc4Nzg4MDQwMFQlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2136&shop=Planet+Sports&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NjQzODY1QzM1Mzk0MDYxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=63&shop=Score&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzU4MDQwQzc0NTE2MDg3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=46&shop=Tijdschriften&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxMjklMjZsaSUzRDc1Njg4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=169&shop=Tonershop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50b25lcnNob3AubmwlMkZ0b25lcnMlMkYlM0Z0dCUzRDEzMTZfNjkzMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=108&shop=vanHaren&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMzQ1NyUyNmxpJTNEMTE3NDQxOCUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1830&shop=Sneltoner.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2NTU2OTU3QzgwMzYzMDU0NlQlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1954&shop=Inkclub.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEOTU0NiUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDUyNTQzJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1924&shop=inktpatroonshop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnRjLnRyYWRldHJhY2tlci5uZXQlMkYlM0ZjJTNEMzg1OSUyNm0lM0QxMiUyNmElM0Q5NTQ3MSUyNnIlM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=18&shop=Center+Parcs&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzUwODEzQzM4ODI4OTIzVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=71&shop=Simpel&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEODU4JTI2bGklM0QxMzA3ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=70&shop=GSMPlaza.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENDUlMjZsaSUzRDgwMyUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=119&shop=Simyo&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNTI5OTU1QzY5NjU0MzUwVA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=27&shop=hollandsnieuwe&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMjYzNDE2Qzk0Mjc4MTBUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
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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  

Verenigt U 

De definitie van een sportvereniging is een vereniging van en 

voor personen, die eenzelfde sport beoefenen of die nauw be-

trokken zijn bij diezelfde sport. Onze verdere definitie van de 

korfbalclub C.K.V. Excelsior staat voor een sportclub waar je het 

naar je zin ‘moet’ hebben, je je veilig en gewaardeerd voelt en 

waar we de juiste personen in de juiste teams willen plaatsen, 

met prestatiegerichtheid als uitgangspunt. 

Afgelopen Seizoen 

Ik heb de eer namens de jeugdzaken TC het laatste stuk voor 

de Korfpraat te schrijven, wat ik bij deze met genoegen doe. 

Afgelopen jaar was mijn eerste jaar, sinds een hele lange tijd 

(volgens mij zo’n 15 jaar) dat ik hoofd jeugdzaken mocht “spe-

len”. Wat is dan je doel en wat staat je allemaal te wachten, 

bedenk je dan van te voren. Voor mij zelf moest mijn doel hel-

der zijn, wilde ik sowieso aan deze klus starten. Maar goed, die 

moest ik dus voor mezelf goed formuleren. Eigenlijk was ik daar 

vrij snel achter. Mijn doel was én is om uit te stralen dat je lid 

bent van onze club, omdat je daar blij van wordt, je je veilig en 

gewaardeerd voelt, zoals boven staat beschreven. Zowel de 

spelende leden als de ouders daarom heen. Met als uitgangs-

punt dat iedereen op de juiste plek in zijn/haar team zit. Met 

prestatiegerichtheid als visie. Verder zie ik Excelsior graag in de 

startblokken staan als een aanvallende korfbalclub. Zowel in de 

aanval, maar ook verdedigend als doel om te onderscheppen. 

Mooi korfbal is wenselijk, maar uiteindelijk moet de bal ge-

woon in die mand, wil je willen winnen! Tenslotte zoals Johan 

Cruijff zo mooi zei, zolang wij de bal hebben, kunnen zij niet 

scoren .  

Wat ik hier precies mee bedoel, zal ik onderstaand vertalen in 

voorbeelden waar we afgelopen seizoen een start mee hebben 

gemaakt. Wij zijn momenteel een sterk groeiende club. Daar 

wordt door mensen van Excelsior die de werving verzorgen 

enorm hard aan gewerkt, waarvoor mijn grote dank. Resultaat 

daarvan hebben we afgelopen jaar ondervonden. Het doel is 

dan niet een grote club te worden, maar wel om een gezond 

aantal mensen te hebben in alle categorieën, zodat je ook op 

ieders niveau korfbal kan aanbieden. En ik geloof in een club, 

dat als mensen hier graag zijn, we dit ook uitstralen en we ook 

op die manier groeien. 

Met andere woorden, wees een club waar jij maar ook een ander 

graag bij wil zijn/horen.  

De F, E en B-groep hebben dit seizoen in groepen getraind. Dit 

hebben wij bewust gedaan. Omdat dit de betrokkenheid on-

derling vergroot. Maar dat daarnaast ten goede komt van het 

niveau, kinderen trekken zich aan elkaar op (in de B-categorie 

behoudt dit de selectiestrijd en ook daar willen we iedereen 

graag aan laten wennen). Ik heb binnen die groepen dan ook 

enorme vooruitgangen gezien. Zowel kinderen als trainers, die 

ook nog meer van elkaar konden leren en omdat die 

ruimte/mogelijkheid er was.  

Wij hebben (sommige) kinderen, die het komende seizoen een 

categorie hoger gaan spelen, vanaf de zaalperiode betrokken 

bij deze nieuwe categorie. Ook dit heeft verschillende redenen: 

je blijft uitdaging houden, je kunt alvast wennen waardoor de 

overgang minder groot is en de betrokkenheid wordt vergroot. 

Uiteraard betekent dit ook dat je dan als trainer van het huidige 

team de teamspirit goed moet bewaken. Niets is vervelender 

dan een half team. 

Wij zijn dit jaar gestart met “trainers in opleiding”. Trainers die 

onder begeleiding van een coördinator werden gestuurd op 

hun trainerschap. Ik ben nog steeds overtuigd van deze werk-

wijze. Doel is de trainers hierin te beschermen. Iedereen moet 

ergens beginnen, maar als je het leert, leer het dan goed en dat 

kan het beste onder begeleiding van ‘oude rotten’. Dat we in 

dit proces nog niet zijn uitgeleerd besef ik me wel degelijk. 

Voor dit jaar geldt dan ook dat we de nieuwe trainers in oplei-

ding (maar ook de andere trainers) goed begeleiden. Even los 

van het feit dat ik enorm trots ben op de groep trainers die 

afgelopen jaar training heeft gegeven. Ik heb echt van jullie ge-

noten. Maar ik verheug me ook weer op de groep die zich heb-

ben aangemeld om training te geven. 

Ook proberen wij uiteraard goed te kijken naar welke trainers 

we bij welke groep plaatsen. Omdat (stel jezelf maar voor) je 

nu eenmaal anders training geeft bij de F-jeugd dan bij B (of 

alles wat daartussen zit, uiteraard). Hier behoeft een totaal an-

dere aanpak en dat moet je ook liggen. Met als boodschap die 

ik de trainers meegeef: doe wat je leuk vindt, dan doe je het 

met passie! Dus ook wat betreft de categorie kinderen die je 

training geeft.  
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Secretaripraten  

Trainersbegeleiding 

Trainersbegeleiding was ook een nieuw onderdeel. Helaas is dit 

door verschillende redenen niet goed van de grond gekomen. 

Niet getreurd, we nemen ons verlies hierin en pakken het weer 

op. Aankomend seizoen zullen Reinier vd Hoek, Lisanne Halbe 

en Laura Baks dit met volle enthousiasme herpakken.  

Contactouder 

Contactouder, ook zo’n nieuwe term dit jaar. Wij hebben aan 

het begin van het seizoen verzocht of in ieder team een con-

tactouder zich kon aanmelden. Wat verstonden we hier onder? 

In eerste instantie om de ogen en oren van het team te zijn 

(tenslotte zien en horen trainers niet alles), en ouders die wel-

licht taken konden overnemen van trainers en de onderlinge 

relatie tussen de ouders op te pakken. Nou dit gebeurde alle-

maal… hup, dit werd opgepakt. App-groepen werden aange-

maakt, om soms zo autorijders of andere zaken onderling te 

regelen. Soms was er in teams wat onrust, maar een gesprek 

met een contactouder maakte het verschil. En zo nog veel 

meer. Ik heb jullie allen via een mail bedankt voor jullie bijdrage 

dit jaar. Maar bij dezen nogmaals! 

Verder hebben we dit seizoen een heleboel andere dingen ge-

daan. De meeste teams hebben al een teamuitje gehad of krij-

gen dit nog. De afspraken daarvoor lopen via de trainers. 

Shirtjestas C3 

Afgelopen zaterdag 28 juni zijn de shirts van de nieuwe B2 en 

B3 gebruikt (Wasmachinehuis), echter de tas met opschrift Ex-

celsior C3 is afgelopen dinsdag niet ingeleverd. Aanstaande 

maandag is vanaf 19:30 een bestuursvergadering. Heb je de tas 

of nog een shirt, lever de tas of shirts dan in.  

Seizoen 2014-2015 

Belangrijke data 

▪ Start trainingen voor de jeugd is in 

de week van maandag 25 augustus 2014. De trainingstijden 

staan verderop in de Korfpraat vermeld. 

▪ 1e helft veldcompetitie is van 6 september 2014 t/m 11 ok-

tober 2014; 

▪ B1 & C1 spelen op woensdag 9 september 2014; (dit is een 

uitwedstrijd, omdat wij vrij hebben gevraagd voor het eer-

ste weekend van zaterdag 30 augustus 2014); 

▪ Zaalcompetitie is van zaterdag 8 november 2014 t/m 7 

maart 2015; 

▪ Zaterdag 27 december 2014 is een vrije zaterdag; 

▪ Op zaterdagen 3 januari, 21 februari en 28 februari 2015 is 

een inhaalweekend gepland; 

▪ Start 2e helft veldcompetitie is vanaf 28 maart 2015 (speel-

dagen op 4, 18, 25 april, 9, 16 en 30 mei. Inhaaldagen op 11 

april en 2 en 23 mei). 

Contactouders gezocht 

Voor alle teams zijn we wederom op zoek naar contactouders. 

Zie hierboven het stukje voor wat dat precies betekent. Ook 

graag zouden we dit jaar die ouder willen verzoeken de auto-

rijders te coördineren per team. Wij maken uiteraard de eerste 

indeling. Maar we merken dat ouders veelal onderling ruilen 

als ze niet kunnen. Nu is er een aparte coördinator aangesteld. 

Die zou in dat geval kunnen worden vervangen door een con-

tactouder, die dit in de gaten houdt. Daarnaast merken we dat 

door het enthousiasme van ouders dat er veel meer auto’s 

meerijden dan staan ingepland om te rijden, want we natuur-

lijk stimuleren. Maar dat maakt wederom de huidige persoon 

die alle autorijders (afschrijvingen) regelt hopelijk overbodig.  
 

Tot slot, op de volgende pagina staan de teamindelingen van de jeugd komend seizoen. Wij wensen jullie allemaal een hele 

goede vakantie toe. Rust lekker uit en geniet vooral. 

Namens de Jeugdzaken TC, 

Laura Baks, Lisanne Halbe, Pauline Valkenburg, Sharmaine Janssen & Linda Heemskerk 

Henk, Halbe, Leon Posthumus, Vito Heemskerk & Erik de Koning 
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Teamindelingen seizoen 2014/2015  

Teams B-coördinator Linda Heemskerk     

B1 – trainers Ron & Nikkie   B2 – trainers Shera & Wouter   B3 – trainers Nathan, Erik, Wesley 

Kayleigh Verhagen   Lonneke van Halem   Stefanie Dijkgraaf 

Jazz Heemskerk   Noa Jorritsma   Özlem Sen 

Anouk de Vreede   Sanne Kleiborn   Robin de Roo 

Isabella van der Mast   Joanne Maartense   Veerle Muller 

Gina Atzei   Denise Glaser   Fleur van der Burgh 

Floris v Willigen   Femke Rijpkema   Hugo van de Ster 

Timo Popering   Jasper Koops   Rik Schrier 

Tjarko van Batenburg   Wesley Timp   Daan Timmerman 

Jop de Boo   Reinier Koole   Sydney Moria 
          
Teams C-coördinator Vito Heemskerk     

C1 – trainers Vito & Jill   C2 – trainers Maarten en Joris      

Myrthe Sevinga   Chimene Schut     

Danielle Razab-Sekh   Iris Heemstede     

Geeske van Batenburg   Nathalie van de Ham     

Indi Jorritsma   Nadine van Gorp     

Arjan Pel   Nico Herman     

Dirk van Leipsig   Rick Herman     

Timon Kuijper    Mark Jansen     

Wouter de Boer   Mark Sijbring     
          
Team D-coördinator Lisanne Halbe         

D1 – trainers Simon, Job, Nynke         

Lucía Almeida Carrion         

Aniek Jansen         

Inger van Dieteren         

Linsey vd Meer         

Joshua Mangert         

Thom van der Drift         

Paul Sijbring         

Eelco de Jong         

Beau Posthumus         
          
Teams E-coördinator Lisanne Halbe         

E1 – trainers Okker & Jikke   E2 – trainers Hanna & Marloes   E3 – trainers Marieke & Sander  

Eva Silvis   Ryanne van der Linden   Demi van der Reijken 

Lindsey Pieterse   Renske de Jong    Julia Zondervan 

Romy Verschoor   Maud van der Gaag   Annelin Tretmans 

Joran van Eecken   Roy Schut   Cristina Almeida Carrion 

    Tygo Dijkshoorn   David Mangert 

    Max van Merwijk     
          
Teams F-coördinator Sharmaine Janssen     

F1 – trainers Lisette en Jazz   F2 – trainers Pauline, Dominique & Anouk   F3 – trainers Charlotte & Sven  

Eline Terlouw   Britt Albers   Kilian Frenken 

Zoë Ekelmans   Mara Scheurwater   Aretha Boorsma 

Martin Plomp   Fenna vd Berg   Hennieke Tretmans 

Thijs de Block   Luuk Heemskerk   Margot van Merwijk 

Pieter Hoogedam   Sten Berghout   Adam Szaip  

    Lars de Block   Sami el Absali 

    Pjotr van Dieteren     
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Opstell ingen 30 augustus 2014 

team opstellingen reserves 

B1 Kayleigh, Jazz, Anouk, Isabella, Gina 

Floris, Timo, Tjarko, Jop 

 

B2 Lonneke, Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke 

Jasper, Wesley, Reinier 

 

B3 Stefanie,Ózlem, Robin, Veerle, Fleur 

Hugo, Rik, Daan, Sydney 

 

C1 Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

 

C2 Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

Nico, Rick, Mark, Mark 

 

D1 Lucía, Aniek, Inger, Linsey 

Joshua, Thom, Paul, Eelco, Beau 

 

E1 Eva, Lindsey, Romy 

Joran 

 

E2 Ryanne, Renske, Maud (afwezig 30 aug) 

Roy, Tygo, Max 

 

E3 Demi, Julia, Annelin, Cristina 

David 

 

F1 Eline, Zoë 

Martin, Thijs, Pieter 

 

F2 Britt, Mara, Fenna 

Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

 

F3 Aretha, Hennieke, Margot 

Kilian, Adam, Sami 

 

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 

 

Oefenprogramma najaar 2014  

23 augustus       

Thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior 1 - IJsselvogels 1 13.00 15.30 Denise, Leon regelt Erik V Kunstgras A NVT 

Excelsior 2 - IJsselvogels 2 13.00 14.00   Erik de Koning Kunstgras A NVT 

Excelsior 3 - Vlaardingen 3 16.00 17.00 Ben, Dannie Wouter le Comte Kunstgras A NVT 

Excelsior 4 - ONDO 3 11.30 12.30   Frido Kuijper Kunstgras A NVT 

Excelsior A1 - ONDO A1 10.00 11.00 Luuk, Bertjan Bob vd Leeden Kunstgras A NVT 

Excelsior A2 - ONDO A2 8.45 9.30 Ryan, Koen Job vd Berg Kunstgras A NVT 

       

25 augustus       

Uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Paal Centraal 3 - Excelsior 6 VOLGT VOLGT   NVT TU sportcentrum eigen gelegenheid 

       

26 augustus       

Thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior A1 - ODO A1 18.30 19.15 Luuk, Bertjan Dieter Bos Kunstgras A   

Uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Valto 3 - Excelsior 3 19.15 20.30 Ben, Dannie NVT De Lier zelf 

       

28 augustus       

Thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior 1 - VEO 1 19.00 20.30 Denise, Leon regelt Erik V Kunstgras A NVT 

Excelsior 2 - VEO 2 18.15 19.00   Jaap van Vliet Kunstgras A NVT 

Uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

WION A1 - Excelsior A2 18.15 19.30 Ryan, Koen NVT Rotterdam wordt geregeld 

  

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.zantmanbv.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Wedstrijden 

 

 

 

 

…vervolg oefenprogramma najaar 2014  

30 augustus       

Thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Excelsior 1 - De Meeuwen 1 14.00 15.30 Denise, Leon regelt Erik V Kunstgras A NVT 

Excelsior 2 - De Meeuwen 2 13.00 14.00   regelt Erik V Kunstgras A NVT 

Excelsior 3 - Pernix 3 11.00 12.30 Ben, Dannie Frido Kuijper Kunstgras A NVT 

Excelsior 4 - Pernix 4 10.15 11.00   Elke Reurings Kunstgras A NVT 

Excelsior A3 - KCC/Delta Logistiek A4 16.15 17.00 Mario Anne-Linde vd Pijl Kunstgras A NVT 

Excelsior B1 - Albatros B1 10.15 11.00 Ron, Nikki Erik de Koning Kunstgras B NVT 

Excelsior B2 - Vlaardingen B1 9.00 9.45 Wouter, Shera Bob vd Leeden Kunstgras B NVT 

Excelsior B3 - Vlaardingen B2 10.15 11.00 Erik, Nathan, Wesley Marit Nieuwerf Kunstgras B NVT 

Excelsior C1 - VOLGT  11.30 12.15 Vito, Jill Matthijs Schrier Kunstgras B NVT 

Excelsior C2 - Avanti C5 9.00 9.45 Maarten, Joris Nathan op den kelder Kunstgras B NVT 

Excelsior D1 - VOLGT  9.00 9.30 Simon, Job, Nynke Mart de Boo Kunstgras A NVT 

Excelsior E1 - VOLGT  10.00 10.45 Okker, Jikke Emily Janssen Kunstgras B NVT 

Excelsior E2 - VOLGT  9.00 9.30 Hanna, Marloes Sander de Hoog Kunstgras A NVT 

Excelsior E3 - VOLGT  11.15 11.45 Marieke, Sander Dingeman Pel Kunstgras B NVT 

Excelsior F1 - VOLGT  11.45 12.15 Lisette, Jazz Marijn Muller Kunstgras B NVT 

Excelsior F2 - VOLGT  VOLGT VOLGT Pauline, Dominique, Anouk Charlotte vd Pijl Kunstgras B NVT 

Excelsior F3 - Albatros F3 9.00 9.30 Charlotte, Sven Linda vd Burgh Kunstgras B NVT 

Uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

ONDO 5 - Excelsior 5 14.30 16.00   NVT 's Gravenzande zelf 

ONDO 6 - Excelsior 6 13.00 14.30 ?? NVT 's Gravenzande zelf 

Pernix A1 - Excelsior A1 11.00 12.30 Luuk, Bertjan NVT Leiden wordt geregeld 

       

1 september       

Uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld autorijders 

Paal Centraal 1 - Excelsior 3 VOLGT VOLGT Ben, Dannie NVT TU Sportcentrum eigen gelegenheid 

http://funnys.eu/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
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Poule-indeling najaar 2014 

Hieronder de definitieve indeling van de tegenstanders van de wedstrijdsportteams en breedtesport-

teams C.K.V. Excelsior in najaar 2014. 

Wedstrijdsportteams: 1, 2, 3, 4, A1, B1, C1 

Breedtesportteams: A2, A3, B2, B3,  

 

1F  Res 1F  Res 3P  Res 4J  R5B  R6A 

Excelsior 1  Excelsior 2  Excelsior 3  Dijkvogels 3  VEO 5  ODO 6 

Fiks 1  Fiks 2  Nieuwerkerk 5  Excelsior 4  KVS/Maritiem 7  Valto 6 

HKC (Ha) 1  HKC (Ha) 2  ONDO (G) 3  ODO 4  Velocitas 5  DES 7 

Kinderdijk 1  Kinderdijk 2  OZC 4  Olympia (S) 3  Valto 5  Velocitas 8 

Pernix 1  Pernix 2  Valto 3  ONDO (G) 4  Avanti 6  De Meervogels 7 

RWA 1  RWA 2  VEO 4  Oranje Nassau (V) 3  Excelsior 5  Excelsior 6 

Sparta (N) 1  Sparta (N) 2  Vlaardingen 3  Valto 4  ODO 5  Avanti 9 

Tilburg 1  Tilburg 2  Vriendenschaar (B) 3  Vlaardingen 4  Fluks 5   

           
A1F  A3D  A5F       

Achilles (H) A1  Dijkvogels A1  Excelsior A3       

Avanti A1  DES A2  VEO A5       

Excelsior A1  Excelsior A2  ONDO A4       

Korbis A1  DKC A2  Avanti A6       

Maassluis A1           

ODO A1           

ONDO (G) A1           

Valto A1           

           
B1M  B4B  B5D       

Excelsior B1  GKV B1  ONDO B5       

Ijsselvogels B1  ODO B2  DES B4       

Korbis B1  Excelsior B2  Fortuna B3       

Maassluis B1  ONDO B4  Excelsior B3       

           
C2K  C5A  D2C       

Avanti C2  KVS/Maritiem C3  Excelsior D1       

Dijkvogels C1  Excelsior C2  VEO D3       

Excelsior C1  Futura C1  Avanti D3       

KVS C2  Madjoe C2  Achilles D2       

NIO C1           

ODO C1           

Refleks C1           

           
E2E  E2J  E3B       

ALO E1  Refleks E3  Refleks E4       

Excelsior E1  ALO E2  Achilles E2       

Dubbel Zes E1  Excelsior E2  Dubbel Zes E2       

Achilles E1  De Meervogels E2  Excelsior E3       

           
F2H  F2J  F3K       

DES F1  Valto F3  ONDO F4       

Achilles F2  ONDO F2  Excelsior F3       

Valto F2  Excelsior F2  Die Haghe F4       

Excelsior F1  ODO F1  Fortuna F6       
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Trainingstijden veldseizoen 2014/2015 
DE TRAININGEN VOOR B TOT EN MET F BEGINNEN OP MAANDAG 25 AUGUSTUS 
 

  maandag  dinsdag  donderdag 

   Kunstgras A Kunstgras B   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

17.30-18.30                E1/E2/E3, F1/F2/F3     

18.00-19.00          F1/F2/F3       C1   

18.15-19.15            D1, E1/2/3   D1      

18.30-19.30        C1 ,C2       B2/B3   C2, D1 

19.00-20.00  A3       B3 B2         

19.00-20.30                  S3   

19.15-20.30            B1         

19.30-20.30        A1, A2       A1, A2   A3 

19.30-20.45                    B1 

20.00-20.30          POP S1/S2           

20.00-21.00    Recreanten     S6 S5         

20.00-21.30  S3                   

20.30-21.30                  S6 S4 

20.30-22.00        S1/S2       S1/S2     

 

▪ Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld); 

▪ Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
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Kalenders en roosters  

 

Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

11 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 17 september Selectiewedstrijden U12/U14/U16/U19 

27 augustus Meeting RTC Den Haag, Henk Halbe 24 september Selectiewedstrijden U12/U14/U16/U19 

    

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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Rompregeling Arbitrage 

Op de Bondsraadvergadering van 15 juni 2013 is een nieuwe Rompregeling Arbitrage (in het kort: 

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

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

Excelsior. De regeling geldt voor iedere korfbalvereniging in Nederland. De impact is voor de ene vereniging groter dan voor de 

andere, omdat het afhankelijk is van het aantal teams dat uitkomt in de wedstrijdsport korfbal. 

 

Wat houdt de nieuwe Rompregeling Arbitrage precies in? 

De Rompregeling Arbitrage houdt in: 

▪ Er is een totale arbitrageverplichting in plaats van een gescheiden verplichting voor het leveren van scheidsrechters en be-

oordelaars (in de oude situatie was het zo dat te fluiten wedstrijden niet gecompenseerd konden worden met te beoordelen 

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

tekort bij beoordelaars). 

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

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

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

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

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

caat KNKV scheidsrechter hebben. 

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

strijd 9 rekeneenheden boete, van € 5,75 per eenheid, is € 51,75 boete betalen aan de KNKV (korfbalbond) per te weinig 

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

€ 40,25 per teveel gefloten wedstrijd van de KNKV. 

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

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

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

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

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

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

van de totale verplichting. Oftewel, bij een tekort moet je nogmaals 9 rekeneenheden betalen is € 51,75 (afgelopen zaterdag 

is besloten om de boete te verlagen naar 9 rekeneenheden). 

 

Aan welke verplichting moet Excelsior dan als vereniging voldoen? 

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

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

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

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

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

bij opgeteld (in ons geval Excelsior 1). 

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

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

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

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

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

een poule met zeven ploegen. 
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De berekening van de verplichting in de zaalcompetitie 2013/2014 is voor Excelsior dus als volgt: 

▪ 4 seniorenteams x 7 thuiswedstrijden = 28 wedstrijden 

▪ 1 seniorenteam x 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

▪ 1 A-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

▪ 1 B-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

▪ 1 C-jeugd team maal 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

Totaal aantal thuiswedstrijden = 54 wedstrijden 

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

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

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

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

 

De totale verplichting voor de zaalcompetitie 2013/2014 wordt voor 

Excelsior dus 70 wedstrijden + 7 wedstrijden = 77 wedstrijden. 

 

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

▪ 4 seniorenteams x 7 thuiswedstrijden = 28 wedstrijden 

▪ 1 A-jeugd team x 7 thuiswedstrijden = 7 wedstrijden 

▪ 1 B-jeugd team x 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

▪ 1 C-jeugd team maal 6 thuiswedstrijden = 6 wedstrijden 

Totaal aantal thuiswedstrijden = 47 wedstrijden 

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

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

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

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

 

De totale verplichting voor de veldcompetitie 2013/2014 wordt voor 

Excelsior dus 61 wedstrijden + 7 wedstrijden = 68 wedstrijden. 

 

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

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

verenigingen om op beide vlakken hun bijdragen te leveren. 

 

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

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

9 rekeneenheden boete, van € 5,75 per eenheid, is € 51,75 boete betalen aan de KNKV (korfbalbond) per te weinig gefloten of 

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

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

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

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

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

veldcompetitie 2014-2015 en zaalcompetitie 2014-2015).  

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

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

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

het begin van de competitie 2014-2015 met min 1. 
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De ploegen die zijn ingedeeld in de reserve Topleague tot en met reserve 4e klasse zaal en reserve 

ereklasse tot en met reserve 4e klasse veld ontvangen deze puntenaftrek. De eerste teams senioren 

en teams in de jeugdcompetitie krijgen geen aftrek, maar tellen wel mee voor de aftrek bij de over-

gebleven senioren teams (vanaf seniorenteam 2 dus). 

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

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

naar beneden afgerond op een geheel getal, waarbij elk geheel getal een extra wedstrijdpunt in mindering betekent. 

Per team wordt begonnen met een punt aftrek. Indien noodzakelijk volgt hierna in dezelfde volgorde een tweede punt in min-

dering. Per team kunnen per competitie per seizoen maximaal 2 punten in mindering worden gebracht. 

 

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

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

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

minimaal 14 competitieronden in de zaalcompetitie en 14 competitieronden in de veldcompetitie. Dit betekent dat Excelsior per 

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

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

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

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

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

ook gaan fluiten. Job en Bob hebben reeds één examenwedstrijd onder begeleiding gefloten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tellingen voor Excelsior. 

Helaas heeft Excelsior momenteel geen beoordelaars ter beschikking. 

 

Stand van zaken per 28 juni 2014 (einde veldseizoen) 

Veld 

Totaal veld gefloten: 61  

Geen grensrechter aanwezig bij Excelsior 1: 2 wedstrijden. Hiermee wordt 66 wedstrijden verlaagd naar 64 te fluiten wedstrijden.  

Dit betekent dat de boete voor het veld slechts 3 maal 9 maal € 5,75 is € 155. Dat is een prima prestatie!!! Scheidsrechters die dit 

jaar hebben gefloten voor Excelsior op neutraal terrein: BEDANKT!!!  
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Rompregeling Arbitrage 

Zaal tot en met 8 maart 2014 (eindstand zaal) 

KNKV 30 

OEVADO 5 

Wegens SNO 3  

Inkoop 23 

Totaal zaal 61 

Geen grensrechter aanwezig bij Excelsior 1: 2 wedstrijden. Hiermee wordt 77 wedstrijden verlaagd naar 75 te fluiten wedstrijden. 

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

tijdstip. In de zaalcompetitie hebben wij uiteindelijk 11 wedstrijden te weinig beoordeeld. De boete in de zaal is dus geworden € 

570. Puntenaftrek bij een Excelsiorteam in de zaalcompetitie 2014-2015 en veldcompetitie 2014-2015 zullen achterwege blijven 

omdat wij genoeg wedstrijden hebben gefloten. 

Nu de beide competities 2013-2014 teneinde zijn, willen wij de scheidsrechters die gefloten hebben hartelijk bedanken! Als jullie 

niet gefloten hadden, dan was de boete veel hoger geweest. 

Maar wij zijn er nog niet: wij zijn nog op zoek naar scheidsrechters die graag wedstrijden voor onze vereniging willen fluiten! Het 

hoeft niet wekelijks te zijn. Omdat wij dit jaar mochten inschrijven op verenigingswedstrijden in bepaalde klassen (en deze rege-

ling wordt volgend jaar gecontinueerd) zijn wij hierin ook flexibeler geworden. Dus heb je interesse: schroom niet en meld je aan! 

Dan regelt Excelsior een plaatsing bij de juiste cursus en de kosten worden uiteraard door Excelsior betaald. 

Maar ook beoordelaars zijn van harte welkom!  

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

opgenomen. 

http://www.knkv.nl/userfiles/arbitrage/rompregeling/Verplichtingen_2013-2014_veld_SITE.xlsx
http://www.knkv.nl/userfiles/arbitrage/rompregeling/Verplichtingen_2013-2014_zaal_SITE.xlsx
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