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Wegens drukte een flink verlate korfpraat deze 
week. 
 
Met een aantal belangrijke punten: 

- Oefenprogramma zaal 
- Trainingsschema zaa 
- Mooie wedstrijdverslagen 

 
 
En vergeet niet zo snel mogelijk je boekje van de 
grote clubactie in te leveren, zodat wij kunnen 
bepalen wie de meeste loten heeft verkocht!l 
 
Bob 
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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. 
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   

 

In de ochtend van afgelopen zaterdag – alweer de laatste ronde van de eerste helft veldcompetitie - trok een flink regengebied over 

West-Nederland. Vooral Excelsior 3 en 4 die al vroeg speelden, hadden daar flink last van. In de loop van de wedstrijd van Excelsior 2 

werd het droog en zonnig, en bleef het heerlijk weer de rest van de middag. 

Alleen Excelsior 3 en 5 speelden deze zaterdag uit. Terwijl alle thuiswedstrijden wel in winst werden omgezet, lukte het deze ploegen 

niet punten te pakken. 

Een bijzondere vermelding voor Cynthia en Maaike uit A2, die na een natte wedstrijd in A2 gezusterlijk meegingen met het 5e voor de 

wedstrijd in Maasland tegen ODO 5. Ook Robin was als invaller opgeroepen. De invallers deden het prima, maar ODO was toch iets te 

sterk en won de wedstrijd met 11-8. 

Excelsior 3 begon in Vlaardingen wat te tam tegen Vlaardingen 3. In de eerste helft leidde dat tot een 9-3 in de achterstand. Na rust werd 

uit een ander vaatje getapt, en in korte tijd de stand bijna gelijk getrokken tot 9-8. Maar uiteindelijk was het toch de thuisploeg die met 

14-11 de winst pakte. Het 3e zal in het voorjaar van 2015 nog flink aan de bak moeten om de nodige punten te pakken en te stijgen op 

de ranglijst. 

De eerste thuisspelende ploeg was Excelsior 4 tegen ONDO 4, nog in de regen, met Esther en Lynn als invallende dames. Ondanks die 

regen werd er heel veel gescoord, en met 19-12 behaalde het 4e alweer een gemakkelijke overwinning. Met Vlaardingen 4 en Dijkvogels 

3 behoort het 4e bij het drietal ploegen dat de dienst uitmaakt in deze klasse, en dus na de zaal om het kampioenschap gaat strijden. 

Excelsior 1 en 2 ontvingen Kinderdijk 1 en 2; beide tegenstanders bevinden zich op de onderste plaatsen. Het 2e nam een lekkere 

voorsprong in de eerste helft, maar moest een groot deel daarvan snel weer inleveren. In de tweede helft bleef het zo de hele tijd 

spannend, met steeds net 2 puntjes voor voor Excelsior 2. Gelukkig wist het 2e dat verschil deze keer wel in handen te houden, en pakte 

hele belangrijke winstpunten met 14-11. Zo heeft het 2e bij het ingaan van de zaalperiode een goede stap gezet om zich in de 

middenmoot te vestigen, en afstand genomen van de 2 laatste plaatsen die door Fiks 2 en Kinderdijk 2 worden ingenomen. 

Vanwege de blessure van Dannie had Wouter vorige week al zijn debuut gemaakt in de basis van Excelsior 1. Doordat Kelly door haar 

enkel was gegaan, was daarvoor nu de beurt aan Sharmaine. Ook Excelsior 1 nam tegen Kinderdijk 1 in het begin een ruime voorsprong, 

maar een echt gat slaan lukte niet. Bij rust was het 10-7, en het 1e moest ook de hele tweede helft scherp blijven om de winst veilig te 

stellen. Het verlossende eindsignaal klonk bij 16-14. 

Door het verlies van Sparta blijft er een kopgroepje aan de leiding van deze poule, en Excelsior 1 heeft zich daar ook in gevestigd, 

waardoor er na de zaal nog veel mogelijkheden zijn om dit seizoen in mei 2015 heel mooi te eindigen. 

Aanstaande zaterdag speelt alleen Excelsior 5 nog een veldwedstrijd; het onderaanstaande VEO 5 komt op bezoek. Alle andere ploegen 

zijn vrij en kunnen zich gaan richten op de zaal. 

- Op dinsdag 14 oktober trainen alleen Excelsior 5 en 6 nog buiten (Excelsior 6 speelt een wedstrijd tegen de ‘ouders’). 

- De zaaltrainingen 1e selectie starten op dinsdag 21 oktober in de Kerkpolderhal, let op eenmalig gewijzigde aanvangstijd: 19.30-22.00 

uur 

- De eerste zaaltraining van Excelsior 3 (en A1) is op donderdag 23 oktober 19.30-20.30 uur in de Buitenhof 

- Start zaaltrainingen overige teams in de week van 27 oktober (zie daarvoor het schema; daarin zijn enkele trainingen vervallen en 

trainingstijden gewijzigd i.v.m. met geplande oefenwedstrijden). 

- Het toernooi van De Haagse Korfbaldagen vindt plaats in de week van 27 oktober. Excelsior 1 speelt in een poule van 3 ploegen: op 

dinsdag 28 oktober om 20.45 uur in De Viergang in Pijnacker tegen Sporting Trigon, en donderdag 30 oktober om 20.45 uur in de 

HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag tegen De Meervogels. De winnaar van de poule speelt op zaterdag 1 november de finalewedstrijd 

tegen de winnaar van de andere overgangsklassepoule. 

- Ook voor de andere teams zijn oefenwedstrijden gepland. Het overzicht hiervan vind je ook in deze Korfpraat. 

- Start zaalcompetitie op zaterdag 8 november; op dit moment is het concept schema bekend, maar daarin zal nog wel flink geschoven 

worden. Het definitieve schema volgt pas in de loop van week na 19 oktober. 

 

Willeke  

Senioren 



 
 

 

 

 

 

Valto A1 – Excelsior A1  23-8 

De wens van uw verslaggever dat onze A1 tegen de koploper A1 onder herfstcondities en zware windstoten zou mogen 

optreden, kwam helaas niet uit. Tot halverwege de middag waren er nog wel regenbuien maar toen om 17:00 de A1 

moest aantreden (op het bijna altijd zeer winderig Valto-terrein waar je je in een soort van kassenwindtunnel bevindt) was 

het weer windstil en stond de zon aan een strakblauwe lucht. Heerlijk voor de toeschouwers, reserves en de schutters op 

schot. 

Excelsior startte met Britte (niet fit), Danique, Pim en Jop op de bank, onder leiding van Luuk en Krijn. 

Hoewel volledig anders verwacht in deze derby, zou het voor de teams een conditioneel zeer lichte wedstrijd worden 

maar voor de spieren des te meer een aanslag. De scheidsrechter had zeer waarschijnlijk speciale aanwijzigingen 

gekregen voor deze derby (kaart-historie van beide teams??). Hij hield het spel zo kort en kende een zo groot aantal vrije 

ballen en strafworpen toe, dat de netto speeltijd niet meer dan maximaal 50% van de 70 minuten reguliere speeltijd 

bedroeg. Gelukkig wordt in deze klasse niet met zuivere speeltijd gespeeld want anders waren we zeker pas in het duister 

van het veld gekomen. Dat Valto hierop ook voorbereid was liet men zien door om 18:00 de veldverlichting alvast in te 

schakelen. Toen keken de toeschouwers, coaches en reserves tegen een laagstaande zon én verblindende mastverlichting 

in. De vele onderbrekingen leidden tot een behoorlijke aanslag op de spieren van de spelers. Twee goedgetrainde en 

altijd zeer beweeglijke spelers aan zowel Valto- (aanvoerder, einde eerste helft) als Excelsiorzijde (Fabian, eind tweede 

helft) moesten - doordat ze steeds weer sterk afkoelden - door krampblessures het veld verlaten.  

Zoals aan de einduitslag boven dit verslag te zien is, werd er in de netto speeltijd toch behoorlijk wat gescoord (en niet 

alleen uit de vrije ballen en strafworpen!). 

Het eerste half uur dicteerde Valto volledig de wedstrijd, zonder dat Excelsior daar veel tegenover kon stellen. Ook de 

vechtlust, die er in de vorige wedstrijden altijd was geweest,  was ver te zoeken. Het feit dat het rustige weer eerder in 

Valto’s voordeel was dan in dat van Excelsior (vanwege Excelsior’s  lage schotpercentage) leken de zwart witten een 

plichtmatige wedstrijd neer te zetten. Aanvallende acties van Valto richting korf werden slecht verdedigd en nonchalant 

weggegeven.  Na een kwartier was het al 7-1 waarvan maar 1 afstandschot (verder: strafworp (2*), korte kans, doorloop 

(2*) en vrije bal). Merit kon in de 1e aanval nog gelijkmaken (1-1) na een goede aanvalsopzet, een vrije bal van Mart en 

afstandschot van Jikke. Pas na 17 minuten scoorde Jikke uit een afstandschot de 7-2 binnen. Valto stoomde in het 

volgende kwartier door naar 13-3, nu ook van afstand scorend (afstand (3*), doorloop (2*),strafworp). Aan Excelsior zijde 

kon alleen nog uit strafworpen worden gescoord (Okker 9-3, zelf verdiend na gewonnen rebound, en Mart 13-4 na te snel 

inlopen door Valto bij een vrije bal).  

Na het 13e doelpunt van Valto in de 28e minuut kwam de koploper niet meer tot scoren. Nogmaals, de vele 

spelonderbrekingen waren een (k)ramp voor de warme spieren met nog meer oponthoud door de genoemde 

krampblessure aan Valto zijde. 

Na de rust kon Excelsior nog wel even wat terug doen. Na de 14-4 (afstand) scoorde Okker weer een strafworp die werd 

verdiend door vrije bal specialiste Charlotte: 14-5. Excelsior leek wat meer greep te krijgen op de wedstrijd. Er werd een 

fraaie tikbal uitgevoerd. Deze ging mis maar Fabian scoorde daarna uit een korte kans de 15-5. Valto liet zien dat je ook 

met koude spieren afstand kon nemen. Uit 3 afstandschoten in 3 minuten stond het alweer 18-5. Toen Excelsior toen ook 

van de stip niet meer wist te scoren was het verzet definitief gebroken en probeerde men de fysiek heel het eindsignaal te 

halen. 

Nadat Valto uit een doorloop de 19-5 scoorde liet Fabian zich na ook krampaanval uit voorzorg vervangen door Pim. Het 

laatste kwartier van de wedstrijd kabbelde om en om scorend naar het eindsignaal. Valto miste nu ook een strafworp en 

Excelsior liet nog een paar mooie aanvallen en scores zien: Merit (afstand 19-6) en Jikke uit een doorloop (19-7). Valto nog 

maar weer eens een afstandschot, vrije bal en doorloop (22-7). Merit dan toch weer van afstand (22-8) en de laatste score 

van deze (veld)competitie in 2014 weer voor Valto, van afstand (23-8). 

Het team vierde na afloop Merit’s verjaardag met echte vlaai uit Limburg. Volgens de Antilopenuitslagensite staat 

Excelsior nu net boven de degradatiestreep, door het gelijkspel van Maassluis A1 tegen Korbis A1. De ranglijst wordt 

aangevoerd door Valto en Avanti. De zaalcompetitie komt er binnenkort aan en in het voorjaar zal het team zeker zo zijn 

gegroeid dat de weg omhoog verder vervolgd kan worden, wat uw verslaggever van harte hoopt!  

  

Junioren 



 
 

 

 

 

Jeugdcommissie 

Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden van de veldcompetitie gespeeld. Bij het typen 

van dit stuk is nog niet bekend wanneer de wedstrijd van de F3 wordt ingehaald. Als dit duidelijk is 

ontvangen jullie hierover bericht. 

Zaaltrainingen: 

De eerste zaaltrainingen beginnen voor de B tot en met F teams in de week vanaf maandag 27 oktober. Tijden zijn 

verderop in het clubblad opgenomen (B2/C1 letten jullie op: de ene week traint de B2 op dinsdag en woensdag en de C1 

op dinsdag en donderdag; de week erna is het de B2 op dinsdag en donderdag en C1 op dinsdag en woensdag; de data 

zijn onder het schema opgenomen. De reden is dat Wouter, Shera en Jill op woensdagavond werken en alleen Vito kan 

trainen geven. Om niet altijd Vito driemaal in de week naar een sporthal te sturen en dat Jill dan helemaal geen trainen 

kan geven is hiervoor gekozen. De B2-ers zullen op woensdag gastrainers ontvangen). Dit jaar is het wel zo dat er op 4 

verschillende avonden zaalruimte (SPORTHAL DE Buitenhof op maandag, woensdag en donderdag en op woensdag een 

uur de Hoornbloem) is gehuurd. Nieuw dit jaar is dat wij op dinsdagavond de beschikking hebben over de Kerkpolderhal. 

Adres sporthal Kerkpolder: Kerkpolderweg 14, 2625 EB te Delft. De sporthal ligt op het terrein van voetbalvereniging Delft. 

Met de fiets vanuit de wijken Buitenhof, binnenstad, Bomenwijk, Brasserskade is de sporthal het snelste te bereiken via de 

weg die loopt vanaf de Mozartlaan naar zwembad Kerkpolder. Vanuit Tanthof Oost-West en Voorhof is de snelste weg de 

weg langs de Kruithuisweg. 

De pinquins en de peuterpret zullen op zaterdag trainen in de gymzaal aan de Brahmslaan van 11:00-12:00. De eerste 

zaaltraining voor deze groep is op zaterdag 1 november. Jullie trainen op de zaterdagen 18 en 25 oktober niet ivm 

herfstvakantie. 

Sporthallen: 

In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen. Deze schoenen zijn te koop bij Maltha Sport op de Oude Langendijk 23 te 

Delft. Als je zegt dat je lid bent van CKV Excelsior ontvang je ook nog 10% op de schoenen. Schoenen waarop ook buiten 

wordt gelopen mogen niet worden gebruikt in de sporthallen. 

Bij uitwedstrijden wordt door alle teams vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. Onder de sporthal is een gratis 

parkeergarage. De ingang bevindt zich aan de linkerzijde van de sporthal. Voor de parkeergarage is een hek geplaatst. Dit 

hek gaat open als je tot voor het hek rijdt. Bij binnenkomst ontvang je een parkeerkaartje. Bij uitrijden doe je het kaartje 

weer in de automaat en dan gaat de slagboom omhoog en het hek weer open. De sporthal is vanaf de parkeergarage 

binnendoor te bereiken. De fietsenrekken zijn geplaatst aan de voorkant van sporthal de Buitenhof aan de Martinus 

Nijhofflaanzijde. 

Veldtrainingen: 

In de week vanaf maandag 13 oktober tot en met donderdag 16 oktober wordt ALLEEN GETRAIND OP DONDERDAG 16 

OKTOBER op het veld. (Ik weet van de D1 dat zij alleen op dinsdag 14 oktober trainen. De B1 traint op zowel dinsdag 14 

oktober als donderdag 16 oktober).  

In de herfstvakantie in de week vanaf maandag 20 oktober tot en met donderdag 23 oktober wordt helemaal niet 

getraind. Het materiaal zal dan naar de zalen worden gebracht. 

Oefenwedstrijden zaal: 

Voor de B1 is een oefenwedstrijd in de zaal geregeld op zaterdag 25 oktober. Jullie trainen op donderdag 23 oktober in 

de Buitenhof van 19:30-20:30. Voor de B1 tot en met F3 zijn op zaterdag 1 november oefenwedstrijden geregeld. Het 

schema is verderop in het clubblad opgenomen. De E en F teams spelen een driekamp in de Buitenhof van 10:00-12:00. 

Dit jaar ontvangt ieder team in de zaal weer een tas met ballen. Sommige teams hebben de ballen reeds ontvangen (B2, 

B3 en C2). De overige teams zullen de ballen donderdag ontvangen na de laatste veldtraining. Deze ballen kunnen niet 

worden opgeborgen in de sporthal. Op zaterdag moet ieder team ook minimaal twee ballen meenemen als thuis wordt 

gespeeld. Na afloop moeten de ballen weer worden meegenomen. Immers het volgende thuis team van Excelsior heeft 

namelijk zijn eigen ballen om mee te spelen. 

  

Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen weken hebben vijf nieuwe leden zich aangemeld: Nathan, Maya, Liekke en Mirre en 

Kevin (pinquins). Allen hartelijk welkom! Wij wensen jullie veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! In alle 

categorieën (B tot en met F) kunnen wij nog versterking gebruiken. Dus ken je iemand die misschien wil gaan korfballen: 

neem hem of haar mee naar jouw training en laat zien hoe leuk korfballen bij Excelsior is! In de zaal zal een extra E team 

worden ingeschreven! De jeugd TC zal de ouders hierover informeren. 

 

Zaalcompetitie: 

De zaalcompetitie start op zaterdag 8 november en loopt door tot en met zaterdag 7 maart. Op de zaterdagen 27 

december, 3 januari, 21 en 28 februari wordt er in principe niet gespeeld. Als wedstrijden niet op een ander tijdstip 

kunnen worden ingepland worden deze zaterdagen wel gebruikt om wedstrijden te spelen. Het korfbalverbond is deze 

week volop bezig met het inplannen van alle wedstrijden. Excelsior zal weer een extra editie uitgeven van ons clubblad de 

Korfpraat. Hierin zijn alle wedstrijden opgenomen gesplitst per week. Ook zal al worden vermeld wanneer je als ouders 

moet autorijden naar een uitwedstrijd. Weet je dan al dat je niet kunt rijden probeer dan alvast zelf te ruilen. In deze editie 

worden ook de namen opgenomen van de scheidsrechters: ook hiervoor geldt: weet je dat op een bepaalde datum niet 

kunt fluiten ruil dan alvast met een ander. BLIJF NIET ZOMAAR WEG!!! 

Zaalwedstrijden moeten ALTIJD doorgang vinden. Is er toch een onvoorziene omstandigheid waardoor een wedstrijd niet 

door kan gaan: bel dan ALTIJD op zaterdag naar Erik de Koning (015-2.611.386). Erik weet dan of dat het KNKV 

bijvoorbeeld iets over doorgang door weersinvloeden heeft geschreven of kan een oplossing verzinnen. Iedere zaterdag 

zal een dagdienst in de sporthal aanwezig zijn. De dagdienst is ook gelijk de zaalcommissaris. Bij zaalwedstrijden dient ten 

alle tijden een zaalcommissaris aanwezig zijn. 

De sporthal de Buitenhof beschikt over tribunes. De tribunes zijn via het restaurant te bereiken. Als het restaurant 

gesloten is, kun je via de sporthal de tribunes bereiken. Ouders bekijken de wedstrijden van hun kinderen vanaf deze 

tribune. Op de sporthalvloer loop je altijd op sportschoenen. Dus niet met gewone schoenen of laarzen. De 

wedstrijdmappen zijn opgenomen in de plasticbak. Deze bak staat in de rode kast in het materiaalhok. In de bak zijn ook 

twee EHBO- verbandkisten opgenomen. Het materiaalhok is geen kinderspeelplaats! 

 

  



 
 

 

 

 

Achilles D2 – Excelsior D1     

 
 
Nadat Excelsior vorige week kampioen was geworden was het deze week nog voor Achilles mogelijk om kampioen te 
worden. Daarvoor moesten ze natuurlijk wel winnen van onze D1. Bij aankomst in Den Haag was de D2 van Achilles dan 
ook al druk aan het inschieten. De vorige keer wisten we thuis nipt te winnen dus dat voorspelde niet veel goeds voor 
onze D1. Net als de vorige keer wist Achilles direct de druk er aardig op te zetten. Dit keer scoorden ze dan ook al in de 
1e minuut 1-0. Niet lang daarna volgde een strafworp die ook omgezet werd in een punt 2-0. Als Excelsior aan de bal 
kwam wist Achilles deze snel weer te onderscheppen. Zo werd het snel 3-0 (mooie doorloop moet ik toegeven) en tot de 
vakwissel noteerde ik verder 4-0, 5-0, 6-0 en 7-0. Excelsior wist zelf weinig kansen te creëren maar als de verdediging even 
verslapte dan wist Achilles te scoren want elke bal die ze op de korf afschoten leek er zowat in te gaan. Als ouder houdt je 
het er dan maar op dat het spelen in afwijkende kleuren (de oranje inschietshirts) ze helemaal in de war bracht. Je moet 
een bal toch op een zwart-witte collega afschieten? Oh nee [piep…] dat is een Achilliaan! 

 
 
Tijd voor de vakwissel, kijken of dat beter gaat. Nu lijkt het erop dat de bal in ieder geval meer in ons aanvalsvak is te 
vinden. Joshua en Thom weten ook nog wel een mooie kans te pakken maar schieten helaas mis. De scorenregen van 
Achilles wordt wel afgeremd zodat we met een 8-0 achterstand de rust in gaan. Benieuwd wat de coaches onze 
kampioenen gaan vertellen? Ik schat zo in dat het eten van een grote feesttaart bij de training op dinsdag er voorlopig 
niet inzit. Die lijkt immers op zaterdag nog in de weg te zitten (veel gehoorde uitspraak bij de ouders langs de lijn). 

 
 
Onze D1 lijkt wakker geworden te zijn. De verdediging is beter en er worden ook meer kansen gecreëerd door Excelsior. 
Achilles weet wel eerst 9-0 te scoren alvorens Beau een strafworp weet te “versieren”. Deze gaat er jammer genoeg niet 
in. Met rondspelen en in het algemeen met gooien lijkt het wel of er …… aan de bal zit. Erg vaak laat men de bal vallen 
en is dus de snelheid uit het spel of erger nog de bal in het bezit van de tegenstander. Dit zijn we van onze D1 niet 
gewend. Het wordt saai maar daar gaat ie weer 10-0 dient zich aan. Maar wat is dat Beau heeft opeens wel de gewenste 
snelheid en scoort 10-1. Gelukkig in ieder geval niet doelloos/roemloos ten onder. Achilles laat dit natuurlijk niet op zich 
zitten voor het inmiddels laaiend enthousiaste thuispubliek scoort men 11-1. Zoveel enen hebben ze niet dus het 
scorebord laat overigens opeens 17-7 zien! Excelsior is wakker en Paul weet de stand vervolgens op 11-2 te brengen. Zou 
dit dan het keerpunt zijn? De tijd is natuurlijk veel te kort om de stand nog gelijk te trekken dat voel je wel aan maar het 
zou mooi zijn als de wedstrijd in deze 2e helft wat gelijkwaardiger wordt. Want we weten dat ze het kunnen. 

 
 
Tijd voor de vakwissel. Achilles scoort de 12-2 (is de stand op het scorebord tenminste weer logisch) waarna met de 13-2 
het mooiste punt van de wedstrijd helaas door een Achilliaan wordt gescoord. Nu krijgt Joshua een strafworp toegewezen 
en weet deze ook te scoren. Super 13-3. Maar ook Achilles krijgt nog een strafworp alhoewel ik de reden voor deze 
strafworp, en met mij ook andere ouders, niet zag. Die is ook raak 14-3. En alhoewel het scorebord iets anders vermeldde 
is de wedstrijd met 14-3 ten einde. Achilles heeft terecht gewonnen, maar er had voor Excelsior meer ingezeten. Even 
goed trainen en scherp blijven. Leerpunten uit deze wedstrijd waren in mijn ogen: snelheid in het spel houden, goed 
vangen en loepzuiver schieten op de korf. 

 
 
Afijn nog wat punten om aan te werken alvorens we in de zaal weer aan de slag gaan. 

 
 
En tenslotte nog dit, de toon van dit wedstrijdverslag is dan misschien wat negatief, ik heb wel van de wedstrijd genoten 
en volgens mij de D1-ers ook laten we het houden op de verkeerde kleur shirts. 

  



 
 

 

 

 

ALO E2 - Excelsior E3 

Niet zo heel lang geleden leefde er in het Haagse sprookjesbos van Pex een machtige leeuw. “Koning Eedrie” 

luidde de naam van de leeuw. Koning Eedrie was zeer geliefd bij zijn onderdanen. Ze bewonderden zijn strijdlust, 

zijn inzichten en zijn behendigheid. Met deze talenten had koning Eedrie zijn rijk tot een vreedzame en gelukkige plek gemaakt. Het rijk 

kende geen narigheid en baadde in voorspoed, zodat het een plek was waar koning Eedrie en zijn onderdanen ontspannen konden 

genieten van alle weelde. Maar… daar zou verandering in komen, zoals de geschiedenis ons leert… 

Op een prachtige dag – zo’n dag waarop het grijze haar van Opa Weer in al zijn schakeringen schittert en hij de wereld verfrist met zijn 

zoete regentranen die hij over bergen, landen en zeeën plengt – maakte koning Eedrie met een aantal van zijn trouwe volgelingen een 

mooie wandeling door het bos. Zoals alle bosbewoners luisterden ook deze volgelingen naar betoverende namen: Demi des Riches, Julia 

Sansde, David Étent en Thijs le Cube. Thijs le Cube was geen onderdaan in het rijk van koning Eedrie, hij was als gezant afgevaardigd 

door de bevriende koningin van het nabijgelegen rijk Effeen. Koning Eedrie had namelijk een fabuleus plan. Een plan waarbij hij de hulp 

en ervaring kon gebruiken van het rijk Effeen. Want wat in het rijk Effeen nog maar kort geleden had plaatsgevonden, dat wilde koning 

Eedrie ook in zijn rijk doen: het feest der feesten geven, voor iedereen in het sprookjesbos! Een waanzinnig spektakel, uitbundigheid 

alom… snoepzakjes, medailles, bekers, je kan het zo gek niet bedenken! En degenen die vanwege verplichtingen elders niet bij het feest 

zouden kunnen zijn, zoals Annelin Rythme d’Homme en Cristina Encoremai, ook zij zouden delen in de feestvreugde. Want het feest zou 

weken, zo niet maanden duren. 

En zo wandelden de koning en zijn volgelingen door het bos, terwijl ze alle voorbereidingen met elkaar bespraken die het feest de 

feesten met zich meebracht. Al snel werd door iemand geopperd dat het feest voorzien moest worden van een thema. “Winnen!”, riep er 

een. “Of kampioen!”, opperde een andere. Plannen en ideeën volgden elkaar snel op en het gezelschap was zo in vervoering met het 

vormgeven van het feest, dat ze het onheil pas zagen… toen het te laat was. 

Eerst was er één, toen waren er twee en pas nadat de derde zijn aanval had ingezet, drong het tot het gezelschap door dat ze werden 

aangevallen! Een legioen zoemende en prikkende muggenschepsels uit het rijk Ahelo was op oorlogspad! Want wat bleek nou: ook 

Ahelo had plannen om een feest der feesten voor te bereiden. Toeval? Of voorbedacht? Wie zal het zeggen…? Hoe dan ook, Ahelo 

onderschepte een mare van het Ka-Enkavee-bulletin en zo vernamen ze de plannen van koning Eedrie. Vanuit de angst dat hun feest der 

feesten ondermijnd zou worden door het feest in het sprookjesbos zonden ze hun leger van muggenschepsels uit om koning Eedrie en 

zijn rijk in de kiem te smoren. 

Na de eerste drie succesvolle muggenbeten van Ahelo brulde koning Eedrie tactische aanwijzingen naar zijn volgelingen. Verbeten werd 

de verdediging ingezet en zochten ze naar openingen om de terug aan te vallen. Julia Sansde en Thijs le Cube vonden als eerste een 

zwakte in de defensie van Ahelo, maar hun pogingen om de vijand te neutraliseren, strandden helaas. David Étent was wel trefzeker. Met 

zijn geheime wapen, bestaande uit 5 meter afstand, een voorwerp van ronde vorm en beide handen, wist hij Ahelo een behoorlijke 

plaagstoot uit te delen. Maar de hinderlaag was te goed voorbereid door Ahelo: de een na de andere mug bracht koning Eedrie een 

steek toe en toen de avond viel en beide partijen zich begonnen te hergroeperen, liet koning Eedrie zijn wonden zalven. Op maar liefst 

negen plekken moest er een pleister geplakt worden. Het zag er niet goed uit. 

Gewond en gehavend trok koning Eedrie met zijn gezelschap bij het ochtendgloren van de volgende dag weer ten strijd. “Opgeven is 

geen optie!”, brulde de koning naar zijn manschappen. Dit gaf zijn manschappen de moed én durf die ze nodig hadden en na goed 

voorbereidend werk van Demi des Riches wist David Étent zijn wapen in stelling te brengen en de vijand opnieuw een plaagstoot uit te 

delen. Met als detail dat hij de “5 meter afstand”-component had vervangen door een “7 meter afstand”-component. Afgaand op het 

aantal pleisters geplakt op koning Eedrie en de uitgedeelde plaagstoten door Eedrie en consorten zou je kunnen zeggen dat het op dat 

moment 9-2 stond. Maar dat zou een malle, rare korfbalanalogie zijn, dus zeg het maar niet… 

De plaagstoot van David Étent werd niet zo goed ontvangen door de muggenschepsels uit Ahelo. Beetje flauw van ze, maar goed, je 

kunt het ze niet echt kwalijk nemen. De toorn van de muggenschepsels was hierna ongekend en niet veel later moesten er op koning 

Eedrie op vijf nieuwe muggenbeten evenveel pleisters worden geplakt. 

Koning Eedrie, Demi des Riches, Julia Sansde, David Étent en Thijs le Cube hadden geen keus… ze moesten zich wel overgeven. Maar 

niet voordat Julia Sansde een allerlaatste plaagstoot uitdeelde. Lekker puh! 

Elk sprookje heeft een happy end. Ook dit sprookje. Want, hoewel koning Eedrie zijn plannen voor het feest der feesten in de ijskast heeft 

moeten zetten, blijven ze bestaan. En deze voorlaatste sluitzin is niet het einde van het sprookje, het is slechts het einde van een 

hoofdstuk. 

En koning Eedrie en consorten leefden nog lang en gelukkig. 

  



 
 

 

Achilles F2 – Excelsior F1 

Uitslag: 1-40 

Spannend begin: het publiek is samengestroomd om de verse F1 kampioenen uit Delft die ze in 
de krant zagen staan nu eens in levende lijve te zien bij hun laatste wedstrijd van deze competitie. 
Zelf het wat trieste regenachtige weer houdt het publiek niet thuis. 

Maar wat is dat? Er komen maar 3 spelers van Excelsior opdagen, waarvan er 1 nog geblesseerd is ook. Nu heeft Achilles 
ook wel gezien en gemerkt dat Excelsior veel scoort, maar om nu met 2 spelers te gaan spelen tegen de 4 van hun, dat 
vinden ze toch wel een beetje te arrogant hoor! 

De wedstrijd begint om 11 uur maar kijk nu, om 2 minuten voor 11 (!) komen toch nog broers Lars en Thijs aanlopen, ze 
hebben letterlijk net nog bij andere Excelsior teams meegespeeld: Lars bij de F2 en Thijs bij de E3. En moeder Ans zorgt er 
voor dat dus 3 teams van Excelsior toch kunnen spelen, top! Lars vervangt de vandaag afwezige Martin. Maar eigenlijk is 
Martin ook niet helemaal afwezig, want via WhatsApp komt er tijdens de wedstrijd een foto binnen waarop hij breed 
glimlachend bij de Eiffeltoren in Parijs staat. Sommige kinderen krijgen wel erg grote cadeaus als ze kampioen worden… 
;-) 

Dan begint de wedstrijd. Excelsior speelt in blauwe shirts omdat (net als eerder bij de thuis wedstrijd) Achilles met vrijwel 
dezelfde shirts speelt als Excelsior. En ook net als eerder gaat het scoren weer gesmeerd: Thijs, Pieter, Eline, Thijs, Eline, 
Thijs, Eline, …… ‘Hey wacht ff’ denken Thijs, Eline,  Pieter en de meegekomen ouders: Lars moet ook een keer scoren! 
Vervolgens gaat een tijdje de bal bij de korf van Achilles alleen nog maar naar Lars en als hij na diverse ‘net niet’ pogingen 
scoort, wordt er door iedereen hard gejuicht.Tijdens de wedstrijd roept Eline dat Piti de bal naar haar moet gooien! 
Ehhh… hebben we wat gemist, is er een nieuwe speler bij gekomen? Maar nee hoor, ze blijkt Pieter te bedoelen… De 
score voor Excelsior loopt ook weer snel op en Achilles weet maar niet te scoren. Er wordt zelfs gedacht aan het breken 
van het record van Excelsior F1, ze hebben nog niet eerder de 40 gehaald! Maar net voor het einde weet de coach van 
Achilles de bal door vals te spelen (zeker weten, volgens de spelers van Excelsior, Lisette en Jazz!) bij 1 van zijn spelers te 
krijgen die direct scoort! Achilles blij natuurlijk, Excelsior wil echter gelijk wraak nemen voor het vals spelen: nu moet 
zeker het record gehaald worden! En jawel, het wordt 1-40 (!). 

Excelsior F1 heeft alle wedstrijden gewonnen, op naar het volgende (zaal)seizoen! 

Met speciale dank aan Britt, Cristina en Lars voor de invalbeurten, Lisette, Jazz en alle andere trainers. 

Kampioenen, gefeliciteerd! 

 

  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

  

Schoonmaakrooster najaar2014 
 
 
Datum 29-aug   Datum 5-sep   Datum 12-sep 

Naam   Naam   Naam 
Jesse Ekelmans   Dannie Hoogeveen   Simon Bolle 

Rachelle Janssen   Marit Nieuwerf   Simon van de Berg 
Jill  Koster   Nynke Sevinga   Shera Desanouis 
Janna Buitenrust-Hettema   Sander de Hoog   Koen van Domburg 
Fabian Mastenbroek   Okker van Batemburg   Maaike Westermand 

Lonneke Van Halem   Sanne Kleiborn   Denise Glaser 
Noa Jorritsma   Joanne Maartense   Femke Rijpkema 
                
Datum 19-sep   Datum   26-sep   Datum 3-okt 

Naam   Naam   Naam 
Marilyn de Kruijff   Nathan op den Kelder   Nelis Bijl 

Dieter Bos   Erik van de Kramer   Micke Vrolijk 
Roy van Leusden   Lars Nieuwerf   Annebertien Bontekoe 
Joris Timmerman   Wesley Nolet   Desiree Dijkstra 
Koen Timmerman   Lisa Juyn   Maarten de Boer 

Jasper Koops   Reinier Koole   Özlem Sen 
Wesley Timp   Stefanie Dijkgraaf   Robin de Roo 

                
Datum 10-okt   Datum 17-okt   Datum 24-okt 

Naam   Naam   Naam 
Lisanne Halbe   Wesley Toet   Mario den Boer 
Bertjan Bron   Elke Reurings   Job Van de Berg 
Marieke Zelisse   Leanne Ruitenbeek   Emily Janssen 

Ryan Heemskerk   Daan Arkesteijn   Charly de Bruin 
Lynn Heemskerk   Mart de Boo   Jikke Been 
Fleur van de Burgh   Hugo van de Ster   Rik Schrier 
Veerle Muller   Sydney Moria   Daan Timmerman 
                

Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerst genoemde moet voor een sleutel zorgen 
Afbellen kan niet; je moet zelf ruilen 
De eerstgenoemde noteert ook de namen van alle opgekomen schoonmakers 
De eerstgenoemde is ook eindverantwoordelijke. 
Als eerst genoemde ruilt met iemand dien je dit door te geven aan de korfpraat 



 
 

 

De Grote Club Actie is van start gegaan! 
De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is weer gestart! Afgelopen zaterdag zijn de 
inschrijfboekjes uitgedeeld aan de aspiranten en pupillen teams. Het is de leukste loterij voor 
Nederlandse verenigingen. Hieronder een kleine uitleg. 
 
Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,- per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging 
CKV Excelsior. Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen 
daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit jaar. 
 
Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten verkoopt je 
maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer in. Het totaalbedrag 
wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnummer(s). Dit betekent ook dat 
de kinderen (gelukkig) niet meer met contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten om het geld te 
innen. Veel veiliger dus. Nog even kort op een rijtje: 
 
- Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 
- Alles gaat automatisch. 
- Je gaat nooit met geld over straat. 
- Het is veel veiliger geworden. 
- Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. 
- Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen. 
 
Leuke acties bij Excelsior! 
- Verkoop jij 20 loten (of meer)? Dan ontvang je een gratis entreekaart voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland. 
  Daar boven op: 
- Verkoop jij 25 loten (of meer)? Dan ontvang je ook nog een bioscoopbon! 
  En daar weer boven op: 
- Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan mag je een mooi horloge uitzoeken op Horloge.com. 
Bekijk hier de complete actie! » 
 

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je doen in de 
brievenbus die in het clubhuis hangt. De eerste boekjes zijn al weer ingeleverd! 
 
Succes met de verkoop! 

 

  

http://horloge.com/
http://www.ckv-excelsior.nl/uploads/groteclubactie.pdf


 
 

 

 
 
Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior! 
Speciaal voor jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 24 op zaterdag 25 
oktober een slaapfeest georganiseerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugd spelers en 
speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie en kun je je  direct aanmelden!  
 
Op vrijdag 24 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte in onze eigen kantine op 't Veld. Hier zullen voor alle 
jeugdleden binnen de hekken van Sportpark Biesland allemaal leuke activiteiten worden georganiseerd. Waarna er voor 
de oudere jeugdleden zelfs een heuze dropping op de planning staat! 
 
Wat we verder allemaal gaan doen houden we nog even geheim. We zullen het slaapfeest (na vast en zeker heeeel veeeel 
slapen) op zaterdagochtend, na een heerlijk ontbijt om ongeveer 9.30 uur afsluiten.Dit slaapfeest kan je niet missen, zorg 
dat je er bij bent! 
 
Slaapfeest Excelsior  
 - Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! 
 - Van vrijdag 24 op zaterdag 25 oktober (geen competitie korfbal) 
 - Kosten: € 4,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 
 - Leuke activiteiten! 
 - Dropping voor de oudere jeugdleden! 
 - Energie drank verboden! 
 - Opgeven uiterlijk op 17 oktober via www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest  
 - Vragen? EC@ckv-excelsior.nl 

 

 
 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
mailto:EC@ckv-excelsior.nl?subject=Slaapfeest
http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest


 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

  



 
 

 

 

 

 
 

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 Excelsior! Kortom, je bestelt zelf bij je favoriete 

webwinkel. 

Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Excelsior een commissie op terwijl 

je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

  

Reeds opgebracht:  

€357,21 

Mededeling 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
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Wedstrijden 
 
 
  

OEFENPROGRAMMA ZAAL  
         

           
VERTREK VANAF SPORTHAL BUITENHOF!!!! BEHALVE OP ZATERDAG 25 OKTOBER A1 en B1: VERTREK IS DAN VANAF BIESLAND!!!IVM SLAAPFEEST!!! 

 

           
Zaterdag Thuis   Tegenstander   Aanw. Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

25-10-2014 Excelsior 2 VEO 2 12.00 12.45 Leon Wouter Le Comte Buitenhof   

Zaterdag Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal Autorijders 

25-10-2014 HKV/Ons Eibernest A1 Excelsior A1 8.15 9.20 Luuk, Wesley NVT de Schilp, Rijswijk Haagse Korfbaldagen 

25-10-2014 Weidevogels A1 Excelsior A1 8.15 10.40 Luuk, Wesley NVT de Schilp, Rijswijk 3 poulewedstrijden 

25-10-2014 ODO A1 Excelsior A1 8.15 12.00 Luuk, Wesley NVT de Schilp, Rijswijk   

25-10-2014 Valto B1 Excelsior B1 11.00 12.00 Ron, Nikki NVT De Lier, Vreeloo Ron, de Vreede, Verhagen 

Dinsdag Thuis   Tegenstander   Aanw Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

28-10-2014 Excelsior 5 Paal Centraal 2 20.00 20.45   Dieter Bos Kerkpolder   

Dinsdag Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

28-10-2014 Sporting Trigon 1 Excelsior 1 19.15 20.45 Denise NVT de Viergang, Pijnacker Haagse Korfbaldagen, regelt Nelleke 

Woensdag Thuis   Tegenstander   Aanw Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

29-10-2014 Excelsior 2 VOLGT   19.00 19.50 Leon Jos van Velzen Buitenhof   

29-10-2014 Excelsior 3 KZ Danaïden 3 20.00 20.55 Ben, Dannie Wouter Le Comte Buitenhof   

Donderdag Thuis   Tegenstander   Aanw Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

30-10-2014 Excelsior 4 DKC 3 20.00 20.50   Frido Kuijper Buitenhof   

30-10-2014 Excelsior A1 HKV/OE A1 19.00 19.40 Luuk, Wesley Bob vd Leeden Buitenhof   

Donderdag Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

30-10-2014 De Meervogels 1 Excelsior 1 19.15 20.45 Denise NVT HKV/Ons Eibernesthal Haagse Korfbaldagen, regelt Nelleke 

http://biemondenvanpelt.nl/
http://www.plus.nl/supermarkten/delft/plus-martin-panis/over-ons/openingstijden
http://zantmanglas.nl/


 
 

 

Zaterdag Thuis   Tegenstander   Aanw. Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

1-11-2014 Excelsior B1 ONDO B1 12.30 13.00 Ron, Nikki Nelis Bijl Kerkpolder   

1-11-2014 Excelsior B2 ONDO B5 10.30 11.00 Shera, Wouter Nathan op den Kelder Kerkpolder   

1-11-2014 Excelsior B3 Phoenix B3 11.30 12.00 Erik, Nathan, Wesley Wouter Kamps Kerkpolder   

1-11-2014 Excelsior D1 GKV D2 11.30 12.00 Job, Simon, Nynke Danique Halbe Buitenhof   

1-11-2014 Excelsior E1     9.30 10.00 Okker, Jikke Mart de Boo (10:00-11:00) Buitenhof Toernooi, driekamp van 10:00-12:00 met ONDO E5, VEO E2 

1-11-2014 Excelsior E2     9.30 10.00 Hanna, Marloes Fabian Mastenbroek (11:00-12:00) Buitenhof Toernooi, driekamp van 10:00-12:00 met ONDO E6, VEO E4 

1-11-2014 Excelsior E3     9.30 10.00 Marieke, Sander Daan Arkesteijn (11:00-12:00) Buitenhof Toernooi, driekamp van 10:00-12:00 met ONDO E4, VEO E5 

1-11-2014 Excelsior F1     9.30 10.00 Lisette, Jazz Erik de Koning (10:00-11:00) Buitenhof Toernooi, driekamp van 10:00-12:00 met KZ F1, ONDO F1 

1-11-2014 Excelsior F2     9.30 10.00 Pauline Pim Swinkels (11:00-12:00) Buitenhof Toernooi, driekamp van 10:00-12:00 met ONDO F2, VEO F2 

1-11-2014 Excelsior F3     9.30 10.00 Charlotte, Anouk Cynthia Westerman (10:00-11:00) Buitenhof Toernooi, driekamp van 10:00-12:00 met ONDO F4, 3e tegenstander volgt 

Zaterdag Uit   Tegenstander   Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal Autorijders 

1-11-2014 Pernix  3 Excelsior 3 18:00 19:30 Ben, Dannie NVT de Zijl, Leiden onderling 

1-11-2014 Pernix  4 Excelsior 4 16:45 18:10   NVT de Zijl, Leiden onderling 

1-11-2014 Valto  6 Excelsior 6 18.45 20.00 Robertjan NVT Vreeloo, De Lier onderling 

1-11-2014 DES A2 Excelsior A2 AW 18.30 19.20 Ryan, Koen NVT Hoornbloem, Den Hoorn Eigen gelegenheid 

1-11-2014 Valto C1 Excelsior C1 13.00 14.00 Jill, Vito NVT De Lier, Vreeloo Sevinga, Batenburg, Mast 

1-11-2014 Valto C3 Excelsior C2 11.00 12.00 Maarten, Joris NVT De Lier, Vreeloo Schut, Heemstede, Ham 

Dinsdag Thuis   Tegenstander   Aanw Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

4-11-2014 Excelsior B2 DKC B1 17.15 17.30 Wouter, Shera Sander de Hoog Kerkpolder   

Dinsdag Uit       Vertrek Aanvang Leider Scheidsrechter Sporthal   

4-11-2014 DKC C1 Excelsior C2 AW 17.30 18.00 Maarten, Joris NVT Wippolderhal Eigen gelegenheid 

           

   
Aanpassing trainingstijden ivm oefenwedstrijden: 

   

           

   
Op donderdag 30 oktober traint B1 eenmalig om 18:30 ipv 19:30 in de Buitenhof 

   

   
Op donderdag 30 oktober traint Excelsior 3 niet 

     

   
Op woensdag 29 oktober traint Excelsior B2 eenmalig niet 

    

   
Op woensdag 29 oktober traint Excelsior 6 van 19:00-20:00 in de Buitenhof 

   

   
Op woensdag 29 oktober trainen de ouders EENMALIG NIET 

   

   
Op woensdag 29 oktober trainen Excelsior 4 en 5 EENMALIG van 19:00-20:00 

   

   
Op woensdag 29 oktober traint Excelsior B3 EENMALIG NIET 

   

http://www.soeterbroek.net/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/http:/www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.hoekedelft.nl/
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Opstellingen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

team Opstellingen  4 oktober reserves 

1/2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

Annebertien, Renate, Nicole, Lynn, Janna 
 

Erik K., Mario, Micke, Patrick, Robert 

6 
 

 
 

A1 
 

 
 

A2 
 

 
 

A3 
 

 
 

B1 
 

 
 

B2 
 

 
 

B3 
 

 
 

C1 
 

 
 

C2 
 

 
 

D1 
 

 
 

E1 
 

 
 

E2 
 

 
 

E3 
 

 
 

F1 
 

 
 

F2 
 

 
 

F3 
 

 

 

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

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

  datum 11 oktober     

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen  

1F 1736 Excelsior  1 - Kinderdijk 1 16 14   
 R1F 5383 Excelsior  2 - Kinderdijk 2 14 11   
 R4J 5428 Excelsior  4 - ONDO  4 19 12   
 R6A 690 Excelsior  6 - Avanti  9 15 10   
 A3D 1335 Excelsior  A2 - Dijkvogels A1 7 11   
 B4B 1660 Excelsior  B2 - ODO B2 7 2   
 C5A 1972 Excelsior  C2 - Madjoe C2 2 3   
 E2E 2820 Excelsior  E1 - Dubbel Zes E1 5 15 3   4 
 E3B 2807 Excelsior  E2 - Dubbel Zes E2 0 10 2   6 
 F3K 3449 Excelsior  F3 - Weidevogels F2     niet gespeeld 
 klasse nr wedstrijd        

R3P 3514 Vlaardingen 3 - Excelsior  3 14 11   
 R5B 538 ODO 5 - Excelsior  5 11 8   
 A1F 6950 Valto A1 - Excelsior  A1 23 8   
 A5F 1560 VEO A5 - Excelsior  A3 4 8   
 B5D 1863 DES  B4 - Excelsior  B3 5 4   
 C2K 9232 Avanti  C2 - Excelsior  C1 3 13   
 D2C 2418 Achilles  D2 - Excelsior  D1 14 3   
 E2J 2837 ALO E2 - Excelsior  E3 14 4 6   5 
 F2H 3418 Achilles  F2 - Excelsior  F1 1 40 6   4 
 F2J 3419 ONDO  F2 - Excelsior  F2 20 2 4   1 
         

       

       

  datum 18 oktober     

klasse nr wedstrijd aanw aanv   scheidsrechter 

R5B 514 Excelsior  5 - VEO 5 14.30 15:30:00 

 
Piet Ekelmans 

 

 

  

http://funnys.eu/
http://www.speltherapierijswijk.nl/


 
 

 

Trainingstijden 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

  

zaaltrainingen 
2014-2015 vanaf 

maandag 27 
oktober 

      maandag dinsdag woensdag woensdag donderdag   

              

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof   

              

17.30 - 18.30   B2  -  C2        B2/C1*-E1/2/3/4-F3 17.30 - 18.30 

              

18.00 - 19.00 B3  - D1- F1/2     F1/2/3 - E1/2/3/4   18.00 - 19.00 

              

18.30 - 19.30   A2   -   C1 A3  -   D1   A1     -    A2 18.30 - 19.30 

              

19.00 - 20.00 S6   -   B1     B2/C1* -  B3 - C2   19.00 - 20.00 

              

19.30 - 20.30                            S3   -   A1     S3    -   B1 19.30 - 20.30 

              

20.00 - 21.00                                S6  -  ouders   20.00 - 21.00 

              

20.30 - 22.00   S1 + S2     S1 + S2 20.30 - 22.00 

              

21.00 - 22.00       S4 + S5   21.00 - 22.00 

              

Zaterdag 
      

       11.00 - 12.00 Zaterdag Pinquins Peuterpret Brahmslaan   11.00 - 12.00 

       * Let op B2 en C1: jullie trainen de ene week op woensdag de andere week op donderdag volgens onderstaand schema: 

       Woensdag: 
 

Donderdag: 
    

       

  
30-okt C1 

   5-nov C1 6-nov B2 
   12-nov C1 13-nov B2 
   19-nov B2 20-nov C1 
   26-nov C1 27-nov B2 
   3-dec B2 4-dec C1 
   10-dec C1 11-dec B2 
   17-dec B2 18-dec C1 
   

       

       7-jan C1 8-jan B2 
   14-jan B2 15-jan C1 
   21-jan C1 22-jan B2 
   28-jan B2 29-jan C1 
   4-feb C1 5-feb B2 
   11-feb B2 12-feb C1 
   18-feb C1 19-feb B2 
   3-mrt B2 5-mrt C1 
   

       Aanpassing trainingstijden ivm oefenwedstrijden: 
   

       Op donderdag 30 oktober traint B1 eenmalig om 18:30 ipv 19:30 in de Buitenhof 
  Op donderdag 30 oktober traint Excelsior 3 niet 

    Op woensdag 29 oktober traint Excelsior B2 eenmalig niet 
   Op woensdag 29 oktober traint Excelsior 6 van 19:00-20:00 in de Buitenhof 

  Op woensdag 29 oktober trainen de ouders EENMALIG NIET 
   Op woensdag 29 oktober trainen Excelsior 4 en 5 EENMALIG van 19:00-20:00 

  Op woensdag 29 oktober traint Excelsior B3 EENMALIG NIET 
   



 
 

 

Agenda 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

datum activiteit 

 

datum activiteit 

24 oktober Slaapfeest Pupillen / Aspiranten  

 

27  februari Verenigings Evenement  

25 oktober Selectie kantine gereserveerd 

 

6 maart Paasfeest Pupillen 

31 oktober B1 kantine gereserveerd 

 
8 maart Koplopers 

9 november Koplopers 

 
27 maart  Paasklaverjassen 

14 november  Verenigings Evenement  

 

4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

22 november Kantine gehuurd fam Bron 

 
24 april Koningsklaverjassen 

28 november Sinterklaasfeest Pupillen  

 

9 mei  21+ feest Senioren  

12 December Kerstklaverjassen 

 

14 mei Dubbelschiettoernooi 

14 december Koplopers 

 
22 t/m 25 mei Kamp 2015!!  

19 december Kerstdiner Pupillen / Aspiranten  

 
29 mei Pinksterklaverjassen 

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala 

 

13 Juni Verenigings Afsluitdag 

10 / 17 januari Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

13 juni Verenigings Feest 

11 januari  Koplopers 

 
20 juni Schoolkorfbal 

23 januari Verenigings Evenement  

 
22 augustus Excelsior Toernooi 

8 februari Koplopers 

   

     Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 
secretaresse@ckv-excelsior.nl  


