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Loterij!!! 
Tijdens de zaalthuiswedstrijden van Excelsior 1 wordt altijd 
een loterij gehouden. De lootjes kosten € 0,25 per stuk 
en zijn op de wedstrijddag vanaf een halfuur voor het 
aanvangstijdstip te koop. De lootjes worden dan verkocht 
op de tribune. De prijsuitreiking volgt in de rust van 
Excelsior 1. De opbrengst zal dit zaalseizoen 2014-2015 
besteed worden voor de aanschaf van een nieuwe 
picknicktafel voor op het terras op ’t Veld.  
 
Kom aanstaande zaterdag Excelsior 1 aanmoedigen en 
koop loten! 
 
 
Een aankondiging over de loterij als opener, want we 
willen graag weer lekker op een mooie nieuwe 
picknicktafel zitten.  
Zoals u misschien al is opgevallen is deze korfpraat in 
een ander lettertype. Dit omdat de redacteur op een 
andere computer aan het werken is. Maar volgende week 
zal het weer in het oude vertrouwde lettertype zijn. 
 
Veel leesplezier, 
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. 

Senioren spelers  
Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  
Wouter le Comte  

Junioren A spelers  
Elke Reurungs  

Junioren A scheidsrechters  
Wouter le Comte  

Junioren A autorijders  
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scheidsrechters 
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   
 

Afgelopen zaterdag kwamen alle seniorenteams in actie, waarvan Excelsior 3, 4 en 5 thuis speelden, 

en vooral het 3
e
 en 4

e
 hadden het ook in eigen hal erg lastig. 

Excelsior 3 ontving Velocitas 2 en had het vooral moeilijk met zichzelf toen de doelpunten niet wilden 

vallen. Een heel magere score in de eerste helft, waarbij in de tweede helft Velocitas wel ging scoren 

en het 3
e
 niet. En dat leidde helaas tot een 8-13 nederlaag. 

Excelsior 4 speelde tegen het fysiek overheersende Nieuwerkerk 6, dat met sterke heren en snelle 

dames een maatje te groot bleek. Complimenten aan Frido die op het laatste moment wilde invallen 

om deze wedstrijd te fluiten toen de scheidsrechter zich afmeldde. Bij rust was het verschil al 7 punten 

en in de tweede helft werden nog wel Bob, Simone en Jeroen ingezet, maar het werd toch een 

nederlaag met 11-21. 

Excelsior 5 kent een goede start van dit zaalseizoen. Na de winst van vorige week werd nu ook 

Dijkvogels 4 verslagen. Al ging dat niet heel gemakkelijk, na een grotendeels gelijkopgaande strijd 

werd in de tweede helft een klein gaatje geslagen en was de winst met 8-6 binnen. 

 

Excelsior 3 speelde z’n eerste wedstrijd uit in Den Haag tegen GKV 4. Een lastig begin met veel 

balverlies waardoor een 6-3 achterstand bij rust op het bord stond werd in de tweede helft helemaal 

goedgemaakt. In een heel spannende eindfase werd een 10-10 gelijkspel binnengesleept. 

Excelsior 1 en 2 reisden naar Leusden voor de wedstrijden tegen Antilopen 1 en 2.  

Het 2
e
 kon met een prettig gevoel terug naar Delft want na een lange reeks nederlagen werden nu de 

eerste punten gehaald. Aan het eind van een gelijkopgaande wedstrijd kon de voorsprong in de 

eindfase nu wel vastgehouden worden, met een prima 15-18 overwinning als resultaat.  

Helaas kon Excelsior 1 niet ook met een overwinning naar huis. Wel ook hier een gelijkopgaande strijd 

maar gemiste kansen in de eindfase zorgden ervoor dat juist Antilopen met 22-20 de punten in eigen 

huis hield.  

 

Aanstaande zaterdag ontvangen Excelsior 1 en 2 Rust Roest 1 en 2 uit Eindhoven, terwijl Excelsior 3 

en 4 uit spelen, Excelsior 5 vrij is en Excelsior 6 de dag gaat afsluiten. 

Veel succes gewenst.  

 

Willeke 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
De tweede oudertraining in de zaal 

Ik was eigenlijk niet echt van plan om na mijn artikel “De eerste oudertraining in 
de zaal” nog meer te schrijven over de oudertraining in de zaal. Uiteraard wel over de 

aankomende wedstrijd van de ouders tegen het zesde aan het eind van het seizoen, die de ouders ongetwijfeld 
zullen winnen , maar om nu elke week de training te beschrijven, dat is een beetje teveel van het goede. 
Dacht ik. Maar het was afgelopen woensdagavond weer zo leuk en leerzaam, deze avond onder leiding van Erik 
de Koning, dat ik het toch niet kan nalaten. 
Het eerste halfuur had Erik wat oefeningen bedacht, waarin zowel loop- als schottechnieken waren verwerkt. 
Persoonlijk vond ik de recht-schuin-recht-schuin-doorloop het leukst, omdat ik als een van de weinigen het 
looppatroon vrij direct doorhad en doorloopballen scoren zo ongeveer het enige is wat ik korfbaltechnisch 
enigszins redelijk kan (gewoon – bovenhands – scoren is niet aan mij besteed… snap ’t gewoon niet ). Enfin, 
het duurde even voordat de ouders begrepen hoe het looppatroon in elkaar zat, wat in eerste instantie leidde 
tot komische taferelen. Op zowat elk moment was geen enkele ouder (buiten ikzelf, natuurlijk ) op de plek 
waar zij/hij behoorde te zijn. Na wat oefening snapten we het allemaal, en konden we dit deel van de training 
afwerken. 
Ook deden we een heus echte tactische oefening, waarin de rebounder en aanvaller met vier overgooien 
wisselden van rol, met als doel een scoringskans van afstand te creëren voor Z(H)ij-Die-Rebounder-Was-Maar-
Nu-Aanvaller. 
Traditioneel spelen de ouders het laatste kwartier van de training een soort van wedstrijdje. Deze avond was 
het vier tegen vier en één korf in het midden van het speelveld. De focus lag op “het molentje” en de kans zien 
om door de verdediging te breken om een scoringskans te creëren. Ik noem nu Tessa en Gré, want zij wisten 
vaak voor hun verdediger te komen, aangespeeld te worden en op het doel te schieten (al dan niet met een 
doorloop). 
We hebben weer eens een voortreffelijke training gehad, deze week hulde aan Erik! Volgende week verzorgen 
Lisanne en Sharmaine de training. Wie weet kan ik het maken van een verslag – afhankelijk van hun invulling  
– opnieuw niet nalaten…? 
Als laatste, na onze training trad het 4

e
 en 5

e
 aan voor hun training, met o.a. Erik als speler. Ze begonnen met 

dezelfde recht-schuin-recht-schuin-doorlooptraining als wij hadden gehad. En, echt waar… in de eerste minuut 
vonden dezelfde taferelen plaats (niet weten waar te lopen en waar te schieten) als tijdens onze training… 
dusss! 
  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/365-de-eerste-oudertraining-in-de-zaal
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/365-de-eerste-oudertraining-in-de-zaal


 
 

 

 
 
 
 
 
Jeugdcommissie  
 
 
 
GKV E1 - Excelsior E3 
Op een oer-Hollandse druilerige herfstdag trad E3 afgelopen zaterdag in Den Haag aan voor de wedstrijd tegen GKV E1. Beide ploegen 
hadden hun wedstrijd in de eerste competitieronde verloren, dus niemand wist eigenlijk wat dit voor wedstrijd ging worden en wie er met 
de punten vandoor zou gaan. Hoe GKV de wedstrijd in ging, weet ik niet, maar E3 was er echt gebrand op om deze wedstrijd te winnen. 
Marieke en Sander moesten helaas als gevolg van de gelijktijdig geprogrammeerde wedstrijd van het tweede verstek laten gaan als coach, 
maar gelukkig heeft E3 niet alleen twee hele goede hoofdcoaches, maar kan ze ook terugvallen op back-upcoaches van minstens dezelfde 
kwaliteit. Ditmaal mocht Elvira (wederom) aantreden als coach van E3. Elvira Hiddink heeft trouwens publiekelijk verklaard dat als E3 deze 
wedstrijd niet zou winnen, zij opstapt als back-upcoach. Of haal ik nu dingen door elkaar?  
Met Julia op de bank, begonnen Demi, Cristina, Annelin, David en Elvira aan de wedstrijd. De eerste tien minuten van de wedstrijd werden 
zwaar gedomineerd door E3. E3 had onnoemlijk veel doelpuntkansen, en het was bijna frustrerend om te zien dat de ene na de andere nét 
niet aan de goede kant van het mandje viel. Behalve dan het doelpunt van Cristina in de 2e minuut, 0-1. GKV daarentegen schoot in de 
eerste tien minuten welgeteld één keer op de mand. En dat moet je ze nageven, een rendement van 100% is een kwaliteit. 1-1, en met 
deze stand werd er na tien minuten spelen een minuutje rust gehouden. 
In deze adempauze kreeg E3 een kleine tegenslag te verwerken: Demi moest met traantjes van pijn het veld verlaten met een blessure aan 
haar enkel. Achteraf lijkt het wel mee te vallen, dus volgende week staat ze gewoon weer vooraan de linie. Maar zodoende kwam Julia in 
de wedstrijd. 
Ook in het begin van het tweede tienminutenbedrijf was E3 de bovenliggende partij, met kans na kans, en allemaal net niet erin. En toen 
was het genoeg. Eén speler was er helemaal klaar mee. Cristina ontpopte zich als super-Cristina en startte een offensief met heel veel 
doelpunten: 12e minuut 1-2, 14e minuut 1-3, nogmaals 14e minuut 1-4, 16e minuut 1-5. Allemaal Cristina. Cristina was vandaag Baas, vijf 
doelpunten op rij! 
Door de gemiste strafworp van GKV in de 18e minuut was 1-5 de stand waarmee de rust werd ingegaan. Voor de fans en liefhebbers van de 
1-5-stand was het een lastige dag, want binnen één minuut na aanvang van de tweede helft scoorde David 1-6. Het kader van E3 betreurt 
de teleurstelling van de 1-5-aanhang en zou graag een maatschappelijke discussie over 1-5, 1-6, of welke score dan ook willen houden. 
GKV gaf zich in de tweede helft nog niet gewonnen. Ze hadden zelfs twee speelsters ingebracht die speelden in een wedstrijd in de D-
competitie, voorafgaand aan deze wedstrijd. Dit leek succesvol te zijn, want GKV scoorde 2-6 in de 24e minuut. Maar na de 2-7 van Julia in 
de 26e minuut was de euforie snel over. Of toch niet? Met de 3-7 score in de 27e minuut startte GKV na 30 minuten hoopvol aan het vierde 
tienminutenbedrijf. GKV scoorde in de 31e minuut, maar dit doelpunt werd terecht afgekeurd door lopen met de bal. De 3-8 van David in 
de 33e minuut besliste definitief de wedstrijd, ondanks de hoopvolle 4-8 van GKV in de 34e minuut, die wederom door David in de 39e 
minuut werd gepareerd met de eindstand van 4-9. Ook de strafworpen werden door E3 gewonnen, 3-6. 
Kunnen we de balans al opmaken? Nee, verre van dat, E3 is nog maar net begonnen in de zaalcompetitie. Maar na een hele sterke 
wedstrijd vorige week (helaas net aan verloren) en een overtuigende wedstrijd deze week durf ik wel te zeggen dat E3 prima op zijn plaats 
is in de 2e klasse van de competitie E-jeugd. 
Vasthouden en uitbouwen, meisjes en jongen… jullie gaan echt heel ver komen! 

 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 Jeugdcommissie  
 
Afgelopen zaterdag speelden alle Excelsior aspiranten teams thuis en bij de pupillen de E1 en E2. De E1 en E2 begonnen hun wedstrijd om 
9:55. Helaas was Ryanne ziek (beterschap nog!) en had de ballen en shirts thuis. De dagdienst had gelukkig nog 2 pupillenballen in zijn auto 
en in de rode kast lagen nog reserveshirts zodat ook de E2 gewoon kon spelen. Zowel de E1 als de E2 speelde goed maar verloren hun 
wedstrijd: de E1 met 3-9 en de E2 met 1-13. 
Daarna was het de beurt aan de C1: zij speelden tegen ODO C1. Omdat de scheidsrechter (helemaal uit Nieuw-Vennep!) op het veld stond 
(en hier ter vergeefs naar een sporthal zocht en daarna nog naar Sporthal de Brasserskade was gereden) floot de dagdienst de eerste helft. 
De C1 was duidelijk veel verder als ODO C1. In een goede wedstrijd werd met 15-5 gewonnen. Na de C1 speelde de B3 tegen HKV/OE B2. 
Jullie waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Er werd goed gespeeld en de grote heer van HKV werd goed in bedwang gehouden door Sydney. 
Helaas wist HKV de winnende treffer te maken: er werd verloren met 7-8. Maar B3 jullie hebben echt geknokt voor iedere bal (Arjen en 
Denise nog bedankt voor het invallen). 
Na de B3 stond de derby tussen Excelsior B1 en DES B1 op het programma. In jullie klasse mogen verenigingen inschrijven als 
scheidsrechter maar blijkbaar wilde niemand deze derby fluiten. De dagdienst ging dus zelf fluiten. De derby had alles van een derby in 
zich: acties op het scherpst van de snede. Des die een voorsprong neemt; Excelsior die terugkomt en een voorsprong neemt van 12-8. 
Strafworpen die overgenomen moeten worden; blessures; heethoofdige coaches en spelers; vlak voor tijd 13-13. Uiteindelijk houdt 
Excelsior het hoofd het meest koel en wint met 14-13. DES met een kater achterlatend. 
Na de derby was het de beurt aan de B2. Jullie namen het op tegen GKV B1. Op het veld werd GKV nog kampioen in jullie poule. Maar 
vandaag was de B2 de betere ploeg. Er werd dik verdiend gewonnen met 7-3. De jongste aspiranten de C2 speelden als laatste team om 
15:00. Jullie speelden tegen Madjoe C2. Ook dit was een leuke wedstrijd waarin de C2 wist te winnen met 6-4. 
De meeste pupillenteams speelden uit: de F1 en F2 gingen op weg naar De Lier om te spelen tegen Valto F1 en F2. De F1 en de F2 deden 
zeer hun best maar Valto wist beide wedstrijden te winnen: 11-9 bij F1 en 12-9 bij F2. De F3 ging met Sven als invalcoach op weg naar de 
British School in Leidscheveen. Maar waar was de sporthal hier dan (lag deze dan ook aan de linkerzijde van de weg???)? Gelukkig kwam 
alles goed de tegenstander (de thuisploeg) kwam iets later aan als jullie. Lynx F2 had iets grotere spelers/speelsters als wij maar de F3 
weerde zich dapper. Uiteindelijk werd verloren met 14-6. 
De D1 speelt in de zaal een klasse hoger als het veld. Dit betekent dat jullie meer moeite moeten doen om te scoren. Ondanks een 8-4 
verlies waren de coaches tevreden. Jullie hebben in iedere geval je best gedaan. 
De E3 speelde op een later tijdstip waardoor de coaches zelf niet meekonden omdat ze zelf moesten spelen. Ikzelf was aan het fluiten bij 
vertrek. Elvira kwam het wedstrijdformulier en Demi de map brengen: beiden keken heel vrolijk. De E3 had namelijk gewonnen met 5-9!! 
Het was een goede wedstrijd geweest waarin de E3 prima had gespeeld. De E4 speelden in Maasland tegen ODO E2. Okker ging mee als 
coach en Nathan speelde zijn tweede wedstrijd vandaag! Jullie doen het heel erg goed! Er werd verloren met 4-0, maar de volgende 
wedstrijd gaan jullie gewoon winnen! Als we naar de stand kijken na 2 wedstrijden dan kunnen we zeggen dat de B1, B2, C1 en C2 op koers 
liggen voor mogelijk een snoepzak, maar bedenk wel de competitie is nog lang! Maar een goed begin is het halve werk. Na nog naar het 3e 
en het 4e te hebben gekeken en zelf gespeeld in het 5e kwam aan het dagje Buitenhof een einde. 
 
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.  
 
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 scorebord moet je aan het begin van de zaterdag 
aan de beheerder vragen. Na de laatste wedstrijd moet de bediening van het scorebord weer worden afgegeven aan de beheerder en als 
er geen beheerder is, kun je het bedieningspaneel aan Willem in het restaurant afgeven. De rode kast heeft een slot. Doe deze kast na de 
laatste wedstrijd of laatste training altijd op slot. Overdag wordt de sporthal namelijk gebruikt door diverse scholen. 
  

Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

 
 
 
 
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. De manden moeten dan 
van de palen worden afgehaald anders passen de palen namelijk niet in het betreffende vak. 
 
Zaaltraining woensdag B2 
De zaaltrainingen van de B2 op woensdag (19 november, 3 en 17 december) zullen worden gegeven door Linda Heemskerk. 
 
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 is kapot; de gemeente Delft is op de hoogte. 
 
De pinquins en de peuterpret  
Jullie trainen op zaterdag in de gymzaal aan de Brahmslaan van 11:00-12:00. Ben je tussen de 2 en 6 jaar en wil je eens komen kijken? Kom 
langs in de gymzaal. 
 
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 E4 heeft als trainers/coaches: Sander de Hoog, Merit Heijink en Gina 
Atzei! In de E4 spelen Joya, Maya, Mirre en Renske. Aanstaande zaterdag zullen jullie ook Excelsiorshirts ontvangen met reclame opdruk. 
 
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! Deze week hebben Sara en Lianne zich als lid aangemeld! 
Sara en Lianne veel plezier bij Excelsior. 
 
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!  
 
Reclameborden opzetten/opruimen 
Sponsors zijn heel belangrijk voor onze vereniging. Als Excelsior 1 thuis speelt in de zaal worden er reclameborden aan de zijde van de 
kleedkamers neergezet. In de zaaleditie is een schema opgenomen wie de borden moeten opzetten en welk team de borden weer 
opruimt. De borden staan in het materiaalhok; in het materiaalhok is rechtsachter een hok met een schuifdeur. In dit hok staat ook de 
schrobmachine. De borden kun je neerzetten op houders. Ook deze houders liggen in het materiaalhok. Het gaat om ongeveer 7 
reclameborden. Deze week is het de beurt aan de E3/E4/F3. Ouders willen jullie de kinderen helpen bij het opzetten? Excelsior 6 zal deze 
week de borden opruimen. 
 
Map meenemen na training 
Wil de C1 na de training de wedstrijd map meenemen? Als jullie vertrekken is de Buitenhof nog niet geopend. Afgelopen zaterdag ging dit 
bij een team mis. In de extra zaaleditie is onder het wedstrijdschema opgenomen als je de map na de training mee moet nemen. Kijk hier 
als coach goed naar. 
  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

 
Sint en Piet komen langs bij 
Excelsior 
 

 
Vlak voor zijn vertrek naar Nederland stuurde Sinterklaas onderstaande brief naar de 
Evenementencommissie van Excelsior. Hiermee nodigt hij alle Pupillen, Pinguïns en 
kinderen van leden uit voor het Sinterklaasfeest op  28 november in de Excelsior kantine. 
Dit mag je niet missen, zorg dat je er bij bent en geef je op via onderstaand formulier. 
(opgeven voor 21 november)  
 

Beste Pupillen, Pinguins en andere Excelsior-kinderen, 
 

Sinterklaas keek in zijn grote rode boek, 
Hij moest nodig weer bij C.K.V. Excelsior op bezoek! 
Sint heeft besloten om  op vrijdagavond 28 november te komen, 
Zo heeft hij nog even om zijn Pieten klaar te stomen. 
Sint komt met zijn Pieten bij jullie langs, 
Dus lieve kinderen grijp deze kans! 
 
Het feest zal om 18.30 uur beginnen, 
En hopelijk komt de Sint al snel binnen! 
Sint en Piet gaan om ongeveer 20.30 uur weer weg, 
En wie niet komt heeft heel veel pech… 
 
Veel kinderen om zich heen vindt Sinterklaas heel fijn, 
Dus Sint hoop dat jullie er allemaal zijn! 
Neem ook gerust broertjes, zusjes en vriend(innet)jes mee, 
En geef je op via de website van de CKV! 
 
Groetjes en tot snel, 
Sint en Piet 

 

 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/368-sint-en-piet-komen-langs-bij-excelsior


 
 

 

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:  

€433,21 

Mededeling  

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

  datum 22 november      
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 
OKC 11068 Excelsior  1 - Rust Roest 1 15.00 16:30 Denise  G. Visser Sharmaine Janssen 
ROKC 13809 Excelsior  2 - Rust Roest 2 14.00 15:00 Leon  A. Mltha   
R6B 7216 Excelsior  6 - DES  7 17.00 17:50 Willeke Micke Vrolijk  
A1F 17470 Excelsior  A1 - ODO A1 11:30 12:30 Wesley en Luuk  D. Hoekstra Zaalcommisaris 
A4B 5729 Excelsior  A3 - VEO A3 12:40 13:40 Mario Lars Nieuwerf 10:30-12:30 dagdienst 
C5A 4812 Excelsior  C2 - Fluks C2 10:45 11:30 Maarten, Joris Jeroen Evers 12:30-15:00 Leanne (ex2) 
E2G 10686 Excelsior  E3 - Achilles  E1 10.00 10:30 Marieke, Sander   15:00-17:00 Thijs & Lynn (ex6) 
E3J 11968 Excelsior  E4 - Dijkvogels E2 10.00 10:30   Joyce Dijkgraaf 17:00-19:00 Daan (ex4) 
F3C 10320 Excelsior  F3 - Dubbel Zes F1 10.00 10:30 Charlotte, Sven  Koen Timmerman  
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 
R2M 15343 IJsselvogels 3 - Excelsior  3 18.00 19:50 Ben, Dannie Zuidplas, Moordrecht   
R3S 13876 Vitesse 3 - Excelsior  4 11.45 13:15   Riederpoort, Barendrecht   
B1F 18937 VEO B1 - Excelsior  B1 14:15 15:25 Ron, Nikki Essesteyn Voorburg Jazz, Floris, Timo, Tjarko 
B4B 8078 Velocitas B3 - Excelsior  B2 10:00 11:30 Wouter, Shera De Does Leiderdorp Lonneke, Jasper, Femke 
B5D 4428 Crescendo B2 - Excelsior  B3 16:00 17:20 Erik, Nathan, Wesley Drie Oktoberhal Leiden Ozlem, Robin, Fleur 

C2G 20055 Avanti  C2 - Excelsior  C1 AW 
9:30 10:00 Vito, Jill Emerald Delfgauw eigen gelegenheid 

D1E 8336 ONDO  D2 - Excelsior  D1 10.00 11:00 Simon, Job, Nynke  De Hoekstee, Hoek van Holland Posthumus, Pel, vd Meer  

E3B 11000 HKV/Ons Eibernest E1 - Excelsior  E1 09.15 10:15 Okker, Jikke HKV/Ons Eibernesthal, Den 
Haag 

Silvis en Pieterse  

F1E 9531 VEO F1 - Excelsior  F1 09.15 10:15 Lisette, Jazz Essesteyn Voorburg Block en Ekelmans 
         
  Sporthal open van 10:00-19:30;       
  restaurant heeft andere openingstijden      
  C1 MAP MEENEMEN NA TRAINING      
  Reclame borden opzetten: E3/E4/F3      
  Reclameborden opruimen: 6      

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  22 November 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, Jeroen 

 Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Henk, Daan, Simon Bo, Wouter le C, Johan v. 

Janna 
Nicole, Astrid Rachelle, christiane 

5 
 

vrij 
 

 

6 
Janna, Leonie, Lynn, Desiree  Rachelle 

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

A1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

 
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 

A2 
Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

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

A3 

Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne 

 
Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 

B1 

Kayleigh, Anouk, Gina, Jazz  Merit, dominque, 
isabella, Myrthe 
Fabian, Timon Floris, Timo, Tjarko, Jop 

B2 

Lonneke, Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke  Veerle (b3) 
 Jasper, Wesley, Reinier 

B3 

Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie  Denise 
 Rik,Daan Invallen Arjan/Dirk (C1) 

C1 

Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella   
 Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

C2 

Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

 Fleur 
Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 

Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke, Liekke 

  
Joshua, Thom, Paul, Beau  

E1 

Eva, Lindsey, Romy 

  
Joran, Roy 

E2 

Ryanne, Maud  

  
Nathan, Tygo, Max 

E3 

Demi, Julia, Annelin, Cristina 

  
David  

E4 

Mirre, Maya, Renske, inJoya 

 
 

F1 

Eline, Zoë, Lianne 

  
Martin, Thijs, Pieter 

F2 

Britt, Mara 

  
Luk, Sten, Pjotr, Lars 

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. 22-11-2014 DHKD 21044 Fortuna/My Collections D1 - ONDO (G) D1 13:00 Inkoop Nelis Bijl Fortuna-hal, Veld 1 

za. 22-11-2014 DHKC 20931 De Meervogels D1 - TOP/Quoratio D1 12:15 Inkoop Erik de Koning De Veur Zoetermeer, Veld 1 

za. 22-11-2014 3J 11063 Paal Centraal 1 - DKV Victoria 1 18:15 KNKV Wouter le Comte Sportcentrum TU-Delft, Veld 1 

za. 22-11-2014 R2M 13844 Avanti (P) 4 - Phoenix 4 19:15 KNKV Jos van Velzen De Viergang, Pijnacker, Veld 1 

za. 22-11-2014 R3R 15286 TOP/Quoratio 5 - Tweemaal Zes 3 18:05 KNKV Frido Kuijper De Korf, Sassenheim, veld 1 

  datum 15 november    

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

R2M 13577 Excelsior  3 - Velocitas 2 8 13   

R3S 13405 Excelsior  4 - Nieuwerkerk 6 11 21   

R5E 7016 Excelsior  5 - Dijkvogels 4 8 6   

B1F 18827 Excelsior  B1 - DES  B1 14 13   

B4B 4125 Excelsior  B2 - GKV  B1 7 3   

B5D 4142 Excelsior  B3 - HKV/Ons Eibernest B2 7 8   

C2G 19941 Excelsior  C1 - ODO C1 15 5   

C5A 4970 Excelsior  C2 - Madjoe C2 6 4   

E3B 10951 Excelsior  E1 - VEO E4 3 9 2  4 

E3F 10952 Excelsior  E2 - KVS/Maritiem E2 1 13 4  2 

klasse nr wedstrijd       

OKC 10948 Antilopen 1 - Excelsior  1 22 20   

ROKC 13593 Antilopen 2 - Excelsior  2 15 18   

R6B 6922 GKV  4 - Excelsior  6 10 10   

A1F 17388 ONDO  A1 - Excelsior  A1 9 12   

A3A 5703 ONDO  A2 - Excelsior  A2 8 8   

A4B 6187 ALO A2 - Excelsior  A3 9 7   

D1E 8924 VEO D1 - Excelsior  D1 8 4   

E2G 10499 GKV  E1 - Excelsior  E3 5 9 3  6 

E3J 11967 ODO E2 - Excelsior  E4 4 0 1  1 

F1E 9529 Valto F1 - Excelsior  F1 11 9 1  2 

F2C 9870 Valto F2 - Excelsior  F2 12 9 2  3 

F3C 10195 LYNX F2 - Excelsior  F3 14 6 5  2 

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


 
 

 

Trainingstijden 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

  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: 
    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 
   

       



 
 

 

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  


