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Wedstrijden 

 

  
 

8 november 2014 

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



 
 

 

  

 
 

 
In Memoriam 

Ida Cornet-Hoff 
 
 
 
Met schrik en leedwezen vernamen  we het bericht van het 
overlijden van     Ida Cornet-Hoff. Bijna 20 jaar was ze zeer betrokken 
bij de vereniging, waarvan  ze door haar man Henk begin jaren 
zestig lid was  geworden. Al snel zat Ida in het bestuur waar ze 
redactrice van het clubblad werd en de ledenadministratie deed. Ida, 
samen met Henk  hebben zich enorm ingezet voor het jeugdwerk, 
weekends, schoolkorfbal ,sportkeuring en alles wat er in een club 
nodig is. Alles wat Ida deed,  ook het korfballen zelf,  deed ze met  
volle overgave, zoals ze  was : enthousiast, spontaan en recht door 
zee.  Er was geen toernooi, geen clubavond  of Ida en Henk waren er 
bij. Het is voor Henk en de kinderen een zware slag en we zijn zeer 
met hen begaan. 
 
 
Namens allen die Ida goed gekend hebben, 
Jan Heemskerk 
 
 

D E VER E NIG I NG  

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter:  Leen van den Hooff 
   
Secretaresse: Simone Ruitenbeek 
   
Penningmeester: Hillie Beentjes  
   
 

BESTUURSLEDEN 

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 
 

SECRETARIAAT 

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 
  Bikolaan 25 
  2622 EH Delf 

 

ACCOMODATIES 

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 
 Bieslandsepad, Delft 
 015 - 2.143.972 
Zaal: Sporthal de Buitenhof 
 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
 015 - 2.611.925 
 

WEBSITE 

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  

Senioren scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A spelers  

Elke Reurungs  

Junioren A scheidsrechters  

Wouter le Comte  

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,  scheidsrechters  

Anne-Linde vd Pijl  

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf  
 

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

Redactiepraat 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:bvdleeden@hotmail.com
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


 
 

 

 
 
 
 

 
ACTIVITEITEN ZAALCOMMISSARIS 

 
 
- ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD DOORGAAN - 
 
Excelsior is verplicht in De Buitenhof voor een zaalcommissaris te zorgen. 
 
De eerste zaalcommissaris, meestal de dagdienst  B t/m F, opent de sporthal. Dit kan vanaf een half uur voor aanvang van de eerste 
wedstrijd met de sleutel. Dit zijn codesleutels en zijn geprogrammeerd wanneer CKV Excelsior heeft ingehuurd. De daarop volgende 
zaalcommissarissen zijn steeds verantwoordelijk voor de tussentijdse overdracht aan zijn/haar opvolger. Uiterlijk een half uur na de 
eindtijd van de laatste wedstrijd dient de sporthal weer te worden afgesloten 
 
De aanwijzingen van de zaalcommissaris moeten door iedereen worden opgevolgd (vergelijkbaar met de scheidsrechter in het veld). 
 
Taken: 
 
Ontvangen van binnenkomende externe scheidsrechters: je bent het visitekaartje van Excelsior. 
 
2. Zorgen dat alle wedstrijden worden gespeeld! 
 Als een kwartier voor de geplande aanvangstijd nog geen aangewezen scheidsrechter aanwezig is, een  
 vervangende scheidsrechter vragen - zo mogelijk een andere aanwezige scheidsrechter, of in overleg  
 met beide partijen, een derde persoon - indien noodzakelijk zelf de wedstrijd leiden. 
 
Zorgen dat het programma niet uitloopt!   
De wedstrijden en de rusttijden dus steeds op tijd laten beginnen en eindigen. Eventueel de duur van de wedstrijd inkorten: dit moet 
vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden gemeld (de eerste helft altijd normaal spelen, de tweede helft inkorten). 
 
De orde in de zaal en de kleedkamers handhaven en zorgen dat geen schade of verontreiniging wordt toegebracht aan gebouw, 
materialen en installaties. Wijs iedereen erop dat lege flesjes en ander afval in de prullenbakken gedumpt moeten worden. 
 
Na afloop van de laatste wedstrijd regelen dat het laatst spelende team de palen en overige materialen opruimt, en zorgen dat de kast 
van Excelsior op slot gaat en de bergingen worden afgesloten.   
 
Een kwartier na het einde inhuurtijd gaat het licht in de hal uit, en een half uur na het einde van de inhuurtijd moeten de kleedkamers 
verlaten zijn, en de hal afgesloten met de codesleutel. Zo niet, dan zal de gemeente de extra tijd in rekening brengen. 
  
De zaalcommissaris dient op de hoogte te zijn van:  waar? 
het wedstrijdprogramma en de namen van de aangewezen scheidsrechters - in de Korfpraat 
b. de plaats van de verbandtrommel   - bergkast Excelsior 
c. de eisen die voor toegestaan schoeisel op de speelvloer gelden - geen straatschoenen!!! 
d. het gebruik van het scorebord/systeem van automatische tijdsignalering - beheerdersruimte 
e. de instructies voor zaalcommissarissen  - deze Korfpraat 
 
- ZAALKORFBALWEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD DOORGAAN - 
 
Speeltijden   Wisselen 
 senioren/junioren 2 x 30 minuten met 5 minuten rust - na 2 doelpunten 
 aspiranten B en C 2 x 25 minuten met 5 minuten rust - na 2 doelpunten 
 pupillen D 2 x 25 minuten met 5 minuten rust - na 12,5 minuut * 
 pupillen E 4 x 10 minuten met 5 minuten rust - na 10 minuten * 
 pupillen F 4 x 10 minuten met 5 minuten rust - geen 
 
* in de eerste helft wordt na 12,5 c.q. 10 minuten van vak gewisseld; in de rust wordt van speelrichting gewisseld. De spelers blijven dan 
in hetzelfde vak, maar wisselen van functie. Na 12,5 c.q. 10 minuten in de tweede helft wordt weer van vak gewisseld. Voor rust neemt de 
thuisclub 2 x de uitworp, na rust 2x de bezoekende club. Vakwisseling is ook functiewisseling. 
 
* bij de E- en F-pupillen  worden na de wedstrijd strafworpen genomen (12 per team) 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
Jeugdcommissie  
 
Afgelopen zaterdag werden er oefenwedstrijden gespeeld. Voor de E en F was er een toernooi in de 
Buitenhof. Om 9:30 was het al gezellig druk. Om 9:50 begonnen de eerste wedstrijden. Iedereen was 
enthousiast. Om 12:00 konden Pauline en Lisette de prijzen uitreiken. De winnaars ontvingen een beker en een 
overheerlijke ijstaart. Excelsior E3 en F3 werden eerste in hun poule. 
 
Zaal - Trainingen & oefenwedstrijden bijzonderheden:  
De B2 en C2 spelen ook een oefenwedstrijd op dinsdag 4 november.  
 
Zaal – competitie belangrijke data:  
De zaalcompetitie loopt van zaterdag 8 november t/m zaterdag 7 maart.  
Vrije zaterdagen: 27 december, 21 en 28 februari  
(let op Als wedstrijden niet op een ander tijdstip kunnen worden ingepland worden deze zaterdagen wel gebruikt om wedstrijden te 
spelen)  
De B2, E4, F2 en F3 spelen wel op 3 januari.  
De C2 speelt als enige team op 28 februari.  
De E1 speelt ook nog in de zaal op 14 maart.  
De KNKV heeft alle wedstrijden nu ingepland. Wij zullen weer een extra editie korfpraat uitgeven. 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 ALSJEBLIEFT 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. In deze rode kast staat ook het scorebord. 

Aan het einde van de dag moet het scorebord weer in deze kast worden opgeborgen. 

Wijziging in trainingstijden: 
De F3 traint vanaf 3 november ook op maandag van 18:00-19:00 in de Buitenhof ipv donderdag. Dit is gedaan omdat als er bij de F3 een 
aantal afwezig is voor 3 kinderen trainen wordt gegeven. Door de F tegelijk te laten trainen is het mogelijk om teams samen te laten 
trainen. 
 
Kerkpolderhal  
In de sporthal Kerkpolder liggen twee wedstrijdpalen. De palen liggen achterin het materiaalhok achter de schuifdeuren. Op de deuren 
zijn afbeeldingen opgenomen waaruit blijkt welk materiaal achter welke schuifdeur ligt. Als je de laatste bent ruim de palen dan ook 
weer op de juiste plekken.  
Bijzonderheden B2/C1:  
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 Vito niet iedere week 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 krijgen.  
Materiaal in de Buitenhof  
In sporthal de Buitenhof staan de schuifpalen in het materiaalhok. Op de grond is aangegeven waar de palen moeten staan. De manden 
liggen los in de houten stelling. Haal de manden dus van de palen af als je het laatste team bent en leg ze terug in de houtenstelling, 
alvast bedankt. Deze week zullen de palen worden nagekeken. Een paar manden zijn kapot; komende week zal er actie worden 
ondernomen richting de gemeente Delft. 
De pinquins en de peuterpret  
Zij trainen op zaterdag in de gymzaal aan de Brahmslaan van 11:00-12:00. De eerste zaaltraining voor deze groep is op zaterdag 8 
november. Veel plezier daar.  
Welke zalen hebben we?  
Dit jaar hebben we op 4 verschillende avonden zaalruimte kunnen huren.  
De Buitenhof op maandag, woensdag en donderdag en op woensdag een uur de Hoornbloem.  
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.  
Schoenen voor in de zaal  
In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen. Je mag niet op schoenen spelen in de zaal waarop je ook buiten loopt.  
(Deze schoenen zijn oa 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% korting).  
  



 
 

 

 
 
 
 
 
Vertrek uitwedstrijden tijdens de zaalperiode & parkeren Buitenhof  
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.  
E4  
Met ingang van de zaalcompetitie is er een extra team, de E4. De kinderen en ouders zijn hier via een mail over geïnformeerd door de 
coördinator E, Lisanne Halbe. Wij zijn nog druk bezig een trainer/coach te regelen voor de E4. Wij laten jullie kinderen niet zonder 
begeleiding staan, dat komt goed. Nu staan er nog 3 kinderen die definitief in het team zitten, maar er staan circa 4 kinderen ‘op de 
nominatie’ voor dit team, maar daar willen we graag eerst individueel mee spreken.  
 
Dit jaar ontvangt ieder team in de zaal weer een tas met ballen. Alle teams hebben de ballen nu ontvangen. De 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. De eerste ballen zijn alweer blijven liggen in de sporthal: in iedere tas zitten 5 ballen. Kijk even in de tas of dat er na jouw 
training 5 zijn opgeborgen. De ballen zijn gemerkt met teamnummers. 
 
Nieuwe leden  
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!  
 
Grote clubactie  
De inschrijfboekjes kun je inleveren bij jouw trainer of bij Erik de Koning of Leen vd Hooff. Doe ze niet meer in de brievenbus op het veld!  
Wij wensen iedereen een sportieve zaalcompetitie korfbal. Mochten er nog vragen zijn nav de komende zaalperiode, vraag het de 
trainers of spreek ons even aan.  
 
 
Namens de Jeugdzaken TC  
Erik de Koning & Linda Heemskerk 

  



 
 

 

 

 

 

 

 Hallo allemaal, 

Deze zaterdag was voor de F en de E een toernooi gepland om nog even goed te kunnen oefenen 

voordat de competitie echt gaat beginnen. Het werd een driekamp waardoor iedereen twee 

wedstrijdjes kon spelen om al die oefeningen van de training uit te proberen in de wedstrijden.  

Onze Buitenhof werd weer eens goed benut. Voor onze 6 teams waren twee tegenstanders 

uitgenodigd. Dat betekende dus dat er ruim  100 kinderen in de zaal aanwezig waren, samen met 

hun ouders en coaches. Een drukke boel dus.  Er was zelfs een team helemaal uit Koog aan de Zaan 

naar ons toegekomen om hun krachten te meten met onze F1. 

Alle scheidsrechters bedankt voor het fluiten! Zonder jullie kon dit toernooi natuurlijk niet gespeeld 

worden. Fijn dat jullie er waren!  

Er werden leuke wedstrijden gespeeld en mooie doelpunten gescoord. Na de wedstrijden kregen de 

winnaars een mooie beker en een lekkere ijstaart! Iedereen ging met een grote glimlach naar huis.  

Een zeer geslaagd toernooi! 

Bedankt iedereen!  

 

  

Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

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 
 
 
 

  datum 8 november      

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKC 10815 Excelsior  1 - Victum/War Child 1 15.30 17:30 Denise   Laura Baks 

ROKC 13371 Excelsior  2 - Victum/War Child 2 14.15 15:25 Leon     

A1F 17311 Excelsior  A1 - Vitesse (Ba) A1 17:50 18:50 Wesley en Luuk    

A3A 5674 Excelsior  A2 - Refleks A3 13:10 14:10 Koen en Ryan Wouter Le Comte  

A4B 6226 Excelsior  A3 - KVS/Maritiem A3 12:00 13:00 Mario Simon Bolle  

C5A 4786 Excelsior  C2 - Velocitas C3 11:15 12:00 Maarten, Joris Bertjan Bron  

E2G 10692 Excelsior  E3 - ONDO  E5 10.30 11:00 Marieke, Sander Robert Plomp  

E3J 11966 Excelsior  E4 - Valto E5 09.30 10:00   Sabine Notlet  

F1E 9505 Excelsior  F1 - DKC F1 10.30 11:00 Lisette, Jazz  Lisa Groot  

F3C 10446 Excelsior  F3 - Fortuna/My Collections F4 09.30 10:00 Charlotte, Sven  Janna Buitenrust Hettema  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2M 13297 DES  2 - Excelsior  3 
AW 

17.15 
18:10 Ben De Hoornbloem, Den Hoorn 

  

R3S 13365 KOAG 4 - Excelsior  4 16.45 18:20   Erasmus sporthal, Rotterdam   

R5E 7049 ODO 5 - Excelsior  5 15.30 16:50   De Hofstede Maasland   

B1F 18799 Velocitas B1 - Excelsior  B1 12:00 13:35 Ron, Nikki De Does Leiderdorp Jazz, Anouk, Kayleigh, Gina 

B4B 4102 ONDO  B4 - Excelsior  B2 13:45 15:00 Linda De Hoekstee, Hoek van Holland Joanne, Wesley, Noa 

B5D 4095 Fortuna/My Collections B3 - Excelsior  B3 
AW 

15:30 
16:05 Erik, Nathan, Wesley Fortuna-hal, Delft 

eigen gelegenheid 

C2G 19922 Refleks C1 - Excelsior  C1 09:15 10:20 Vito, Jill De Schilp , Rijswijk Myrthe, Danielle, Geeske 

D1E 8201 Dijkvogels D1 - Excelsior  D1 11.00 12:00 Simon, Job, Nynke Sporthal Maasdijk Jansen, Mangert, Dieteren  

E3F 10901 Futura E2 - Excelsior  E2 12.00 13:00 Hanna, Marloes  Zuidhaghe Den Haag van der Linde, Dijkshoorn 

         

  Sporthal open van 9:30-20:30;    scheidsrechter dagdienst  

  restaurant heeft andere openingstijden   F.J. van der Meer 10.00-13.00  dagdienst jeugdteams  

      M. Baart 13.00-15.30  Jesse Ekelmans  

  C1 MAP MEENEMEN NA TRAINING   P. Fuchs 15.30-18.00  Sven de Vreede&Lisa Juyn  

        18.00-20.00  Sander de Hoog&Hanna v. Dam  

  Reclame borden opzetten: F3/E4      

  Reclameborden opruimen: A1      

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

Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Shera 
Charlie, Leanne, Marieke, Sabine, Sharmaine 

 Bertjan, Dannie, Reinier, Ryan, Wesley T. 
Jesse, Sander R, Simon Be, Vito, Wouter K. 

3 
Bob, Dieter, Joris, Roy, 

Johan v. Dun 
Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Henk, Daan, Simon Bo, Wouter le C,  

Janna 
Nicole , Rachelle, christiane 

5 
 

Annebertien, Desiree Renate, Leonie/Nynke(s6) 
 

Erik K, Mario, Patrick, Micke, Robert, Robin 

6 
Vrij   

 
 

A1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

 
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 

A2 
Lisa G, Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

  Sven, Dingeman, Koen T, Daan, Sander H, Sander V 

A3 
Stella, Ashley, Zwaan, Linda, Josanne 

 
Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 

B1 
Kayleigh, Anouk, Gina, Jazz 

  
Floris, Timo, Tjarko, Jop 

B2 
Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke   

 Jasper, Wesley, Reinier 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur   

 Rik,Daan Invallen Timon, wouter (C1) 

C1 
Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella   

 Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

C2 
Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

  
Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 
Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke, Lieke 

  
Joshua, Thom, Paul, Beau  

E1 
vrij 

  
 

E2 
Ryanne, Maud  

  
Nathan, Tygo, Max 

E3 
Demi, Julia, Annelin, Cristina 

  
David  

E4 
Mirre, Maya, Renske, invallen Lisanne 

 
 

F1 
Eline,  

  
Martin, Thijs, Pieter 

F2 
vrij 

  
 

F3 
Fenna, 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.oogvoorogen.nl
http://www.koosderoos.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Uitslagen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

 

  

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 8-11-2014 C2G 20428 ODO C1 - Avanti (P) C2 14:30 Inkoop Erik de Koning De Hofstede Maasland 

za. 8-11-2015 C2G 19922 Refleks C1 -Excelsior (D) C1 10:20 Inkoop Erik de Koning De Schilp (sportpark Prinses Irene) 

za. 8-11-2016 3J 10810 Paal Centraal 1 - Sporting West 1 18:15 KNKV Jos van Velzen Sportcentrum TU-Delft, Veld 1 

  
       

zo. 9-11-2018 R1G 15397 Fortuna/My Collections 3 - Refleks 2 11:00 KNKV Wouter le Comte Fortuna-hal, Veld 1 

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- 17.30 - 18.30 

              

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


