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Wedstrijden 

 

  
 

7 december 2014 

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



 
 

 

  

De Decembermaand is weer begonnen, 
Dus tijd om de cadeautjes weer uit te pakken. 
 
Nog maar 2 korfpraten en dan zitten we alweer in 2015, 
Dus 23 december de laatste korfpraat. 
En natuurlijk 3 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, 
schrijf deze datum alvast in uw agenda. 
 
Bob  

DE VERENIG ING 

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 
   

 
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 
 

  

A F B E L L E N ?  

(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 

20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht 

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


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

TOP E4 - Excelsior E3 

Zaterdag 6 december, de dag na alle sinterklaasvieringen, reisde E3 af naar het relatief verre 
Sassenheim voor hun wedstrijd tegen TOP E4. Met een schappelijke begintijd van de wedstrijd, 12:00, zou je 
denken dat het E3-kader geen enkel probleem zou moeten hebben om tijdig te zijn waar het zou moeten zijn. 
Behalve dan als je de vader van Julia bent, de wekker om 8:45 hoort piepen, denkt “nog heel even snoozen” en 
vervolgens om 10:00 wakker schrikt. Op zich geen probleem, tussen 10:00 en 12:00 zit voldoende tijd om van Delft 
naar Sassenheim te rijden, maar niet als je ingedeeld staat als autorijder en dus eerst langs de Buitenhof moet om 
trainers en eventuele andere spelers en ouders op te pikken. Gelukkig heeft E3 een zeer actieve chatgroep en heel 
flexibele ouders, zodat om 10:05 was geregeld dat ik deze zaterdag alsnog ontslagen werd van mijn rijverplichting 
en de ouders van Demi deze taak op zich namen. Ook trainster Marieke sprong in door aan te bieden om Julia bij 
ons thuis op te halen. Eens temeer, zo doen we dat bij E3. 

Het kader van E3, ouders en broertjes en zusjes, was in bijna volle sterkte aangetreden om deze wedstrijd te 
aanschouwen, 13 van de 15 waren aanwezig. En uiteraard trainers Marieke en Sander, dat maakt 15. Volle bak. 
En vol geluid. Vocale aanmoediging kun je aan de ouders wel overlaten. En vocale coaching aan de trainers. Aan 
“onze” kant van de zaal was het in ieder geval een en al herrie, aan de andere kant, daar waar de aanhang van 
TOP zat, was het een stuk rustiger. Overigens, complimenten voor het coachen van de trainers. Als je niet beter 
wist, zou je denken dat Marieke en Sander zelf deelnamen aan de wedstrijd. Volgens mij stonden ze zelfs het 
grootste deel van de wedstrijd in het veld, in plaats van langs de lijn ;) Maar dat had vast ook te maken met de 
enigszins kleine afmetingen van de zaal. 

Cristina, die op de bank begon, moest lijdzaam toezien dat E3 in de 3e minuut van de wedstrijd achter kwam met 
1-0. Deze stand gaf een vertekend beeld van de verhoudingen in de wedstrijd, want E3 was continu in balbezit. Dit 
gold voor de gehele  wedstrijd, als ik een gok zou moeten doen naar het balbezitpercentage, zou dat 80% E3 
tegen 20% TOP zijn. Maar een bal bezitten betekent niet automatisch een doelpunt maken en dat was vandaag de 
bierkaai waar E3 tegen aan het vechten was. En vechten deden de spelers van E3: snel, pittig, fel, E3 presteerde 
op het scherpst van zijn snede. En kansen genoeg, zeker in het eerste deel van de wedstrijd. 

Wat in de wedstrijd ook duidelijk naar voren kwam, is dat de trainersvruchten steeds rijper beginnen te worden en 
steeds vaker door E3 wordt genuttigd. Vorige week tegen Avanti was een veelgehoord trainerskritiekpuntje (beaamd 
door de ouders): “niet eroverheen gooien, erlangs gooien.” Dit hebben de trainers meegenomen in het 
trainingsprogramma van afgelopen week en het resultaat was verbluffend. Overgooien ging een stuk secuurder en 
met veel minder risico op onderschepping. Uiteraard was er af en toe nog wat terugval door toch eroverheen te 
gooien, maar de E3-spelers waren er een stuk beter alert op, getuige dit moment: net na de rust volgde David 
voor 10 minuten de wedstrijd op de bank. Een van de E3-spelers verviel weer even terug in het eroverheen 
gooien, waarop ik David beslist hoorde roepen: “niet eroverheen gooien!”. Zo doen we dat dus bij E3, of had ik dat 
al gezegd!? ;) 

De 1-1 viel in de 12e minuut door David, aanschouwd door Julia op de bank. Het volgende doelpunt liet maar op 
zich wachten, tot in de 25e minuut van de wedstrijd. Maar tussen de 12e en 25e minuut was er voldoende te 
beleven. Zo was er in de 17e minuut een prachtige counteractie van E3, waarbij alle spelers betrokken waren: 
overname door Demi -> overgooien naar Annelin -> overgooien naar Cristina -> overgooien naar David -> schot,  



 
 

 

 

 

maar helaas op de rand -> rebound Demi, korte kans, helaas ook mis. Mooi korfbal wordt 
jammer genoeg niet altijd beloond met een doelpunt. Het doelpunt dat Annelin in de 18e 
minuut scoorde, zag de scheidsrechter helaas als verdedigd. En terecht. Mahaar… daar ga ik weer, net zoals vorige 
week… de scheidrechter zag ook een hoop niet. Met name in de eerste helft vond ik dat de eerder genoemde 
80%-20%-verhouding qua scheidsmissers in het voordeel van TOP was. Zo floot hij zeker drie keer niet af voor 
lopen met de bal bij TOP, maar het stapje teveel van Cristina aan het eind van de eerste helft was wel een fluitje 
waard. Hoort er allemaal bij. 

In de 25e minuut viel dus het derde doelpunt van de wedstrijd, van TOP, 2-1. E3 zette alle zeilen bij om de 
gelijkmaker te scoren. In de volgende vijf minuten waren er volop kansen voor Annelin, Cristina, Julia en Demi. 
Demi zag een van haar schotkansen van de rand stuiteren en ook haar doorloop vlak erna wilde er niet in. David 
zat op dat moment vanaf de bank te coachen. 

De laatste 10 minuten startte E3 een waar offensief met Demi, Julia, Cristina en David, en Annelin als supporter 
op de bank. Maar eerst moesten ze in de eerste paar minuten van dit laatste kwartbedrijf een paar zeer mooi 
kansen van TOP incasseren, gelukkig allemaal niet in de korf. In de 36e minuut leek de verlossing van Cristina te 
komen, maar het mocht niet zijn: haar afstandsschot en de korf bleken geen vriendjes te zijn. Stand 2-1… 

… tot de allerlaatste minuut, want de korte kans van Cristina en de mand bleken wél bff’s te zijn, 2-2!!! 

De strafworpenserie werd verloren met 3-2, to whom it may concern ;) 

In een eerder wedstrijdverslag schreef ik al over “billen”knijpende ouders, en aangezien die term door de 
ballotagecommissie van de web-  en korfpraatredactie is goedgekeurd, wordt mijn typering van deze wedstrijd vast 
ook wel vergeven: retespannend! ;) 

E3 heeft vandaag op het max van zijn kunnen gepresteerd. Inzet, inzicht, doorzetting, samenspel, noem maar een 
element op, en het was vandaag aanwezig. Het enige element dat vandaag misschien wat minder uit de verve 
kwam, was afmaken en scoren. Maar dat is korfbal. Het blijft een stomme mand! ;) Een gelijkspel en een punt 
naar huis nemen, is een mooi resultaat voor een zeer jonge tweedeklasser in de E-jeugd. Als zij deze groei 
voortzetten én blijven luisteren naar hun trainers, dan gaat dit een heel mooi seizoen worden. 

 



 
 

 

Excelsior A1 – Weidevogels A1  12 - 13 

Zaterdag 12:00 uur was de afgooi van de topper in de 1e klasse F – A junioren. Excelsior A1 stond fier aan kop 

in deze zeer spannende poule met een punt voorsprong op de tegenstander van vandaag. Excelsior A1 zou vandaag 

de druk van de lijstaanvoerder gaan ervaren. Met Merit, Jikke, Mart en Pim in de 1e aanval, kwam Okker (in het vak samen met Charlotte, 

Dominique en Maarten) tegen de zeker 2.00 meter lange heer van Weidevogels te staan. Tijdens de voorbereiding in de Haagsche 

CourantCup werd er in 25 minuten bijna met dubbele cijfers van dit Weidevogels verloren, maar als lijstaanvoerder ben je toch wel wat aan 

je stand verplicht. 

Met een score van 100% maakte Jikke van afstand direct de 1-0, en hoewel het publiek wist dat het schotpercentage van het team vanaf 

hier alleen maar lager zou worden, had men niet kunnen vermoeden dat het uiteindelijk historisch laag zou uitkomen. Na een aantal 

afstandschoten van Excelsior rondde Mart een doorloop met een one-hander! af: 2-0. 

Weidevogels scoorde direct via één van hun grote dames van afstand 2-1, direct gevolgd door een mooie combinatie in de Excelsioraanval 

die Okker middels een doorloop afrondde: 3-1. Excelsior begon steeds lekkerder in hun dynamische aanvalconcept te komen, terwijl 

Weidevogels vooral vanuit de 2-2 met de heer van Okker in de rebound lange aanvallen opzette. Uit twee wegtrekballen wist deze 

rebounder Okker tweemaal vanuit een wegtrekbeweging te verschalken en stond het na 10 minuten spelen weer gelijk (3-3).  

In de Excelsioraanval werd de lange heer goed uit de paalzone weggehouden en kon vanuit een oogstrelend aanvalspel - en dito passing - 

Maarten van afstand de voorsprong weer aantekenen: 4-3. 

Het eerste aanvalsvak wist, zoals we de laatste wedstrijden gewend zijn, in de verdediging bijna 10 minuten geen score toe te staan door 

sterk verdedigend te rebounden en meer en meer ‘steals’. Door onoplettendheid in de paalzone kon één van de zuivere 

Weidevogelsdames weer gelijkmaken: 4-4. In het andere aanvalsvak werd ook prima dynamisch gerebound en konden er veel schoten 

worden genomen. Binnen 4 minuten en met nog 6 minuten tot de rust werd de voorsprong door Mart en Pim van afstand naar 6-4 getild. 

Dit goede voorbeeld werd door het andere vak direct voortgezet en Maarten en Okker scoorden van afstand de 7-4 en 8-4. Helaas kon 

weer een Weidevogelsdame op slag van rust het verschil terugbrengen tot 8-5. 

In de rust zullen de coaches Luuk, Wesley en Krijn het team zeker hebben gecomplimenteerd met het behaalde resultaat uit prima 

aanvalsspel, het veelvuldig creëren van kansen, maar dat de schotkansen beter moeten worden uitgekozen om niet tot lage 

scoringspercentages te komen. In de verdediging was het met name zaak om met het gehele vak de dames van Weidevogels het scoren te 

beletten. 

Deze laatste strategie lukte niet helemaal, want na ruim 10 minuten was Weidevogels al weer op gelijke hoogte gekomen (9-9), met 4 

doelpunten van de genoemde dames, en alleen een score van Okker uit een kort schot. De lange heer van Okker liet zich toen vervangen 

en brak er met het ongetwijfeld minst gepasseerde verdedigingsvak in de competitie weer in de Excelsiorverdediging, een spannende maar 

doelpuntloze periode aan. Okker wist uiteindelijk ook zijn nieuwe tegenstander van afstand te kloppen: 10-9.  En toen ook Char uit een 

korte kans de 11-9 aantekende zag het er voor Excelsior zeer goed uit. Maar niets was minder waar: ook de Weidevogelsheren lieten nu 

van zich horen en scoorden binnen 1 minuut van afstand 11-10. Bij 11-10 had Excelsior het tij nog kunnen keren als Pim de door Merit 

verdiende strafworp verzilverd had, maar deze stuiterde irritant aan de verkeerde kant langs de mand. Weidevogels rook bloed en drukte 

direct door via een doorloop tegen Mart: 11-12. Met nog 5 minuten te gaan toonde Excelsior nog even veerkracht door de 12-12 van Do uit 

een kort schot, maar in de laatste minuut waren het weer de dames van Weidevogels die onze verdediging ‘het bos in stuurde’ en van 

achter de korf de 12-13 binnenprikte. In de laatste aanval wist Excelsior nog zeker een 7-tal afstandschoten en een doorbraak te forceren, 

maar het schotpercentage was deze wedstrijd dermate laag geweest dat ook dit onvoldoende was om nog een gelijkspel uit de strijd te 

slepen, waar dit gezien het wedstrijdbeeld minstens verdiend was geweest. 

  



 
 

 

 

 

Het publiek had een zeer enerverende wedstrijd gezien met wervelend aanvalsspel van Excelsior met heel 

veel scorepogingen, gecombineerd met een zeer solide verdediging. Uiteindelijk lukte het de zwart-witten - 

door het (zeer) lage scoringspercentage (waar alleen Okker zich uit deze malaise wist te onttrekken), en het 

missen van een aantal opgelegde vrije kansen - uiteindelijk toch niet om de winst te grijpen. Het trainingsplan voor 

de komende week is hiermee kraakhelder.  

In deze competitie staan de nummers 1 en nummer laatst slechts 3 punten van elkaar verwijderd, zodat elke wedstrijd een finale gaat 

worden. Voor het team, begeleiding en publiek een hele mooie uitdaging, met mooi en vooral nooit saaie wedstrijden tot gevolg. 

Aanstaande zaterdag 12:00 uur alweer een thuiswedstrijd tegen ‘runner-up’ Avanti A1, die op het veld bovenaan staan, maar in de zaal 

zeer slecht zijn gestart. Dus kom net als afgelopen zaterdag de A1 aanmoedigen, zij verdienen het!! 

Stand: N.B.: Excelsior heeft het beste doelsaldo en het laagst aantal doelpunten tegen. Nu nog op weg naar het hoogste aantal 

wedstrijdpunten. Avanti (thuis) en IJsselvogels (uit) zijn de aankomende tegenstanders. 

A - j u n i o r e n  1 e  k l a s s e  F  

  
Gs Gw Gl Vl WP DV DT Ds 

 
1 Weidevogels A1 5 3 1 1 7 71 70 (1) 

 

2 Excelsior A1 5 3 0 2 6 63 53 (10) 
 

2 KCC / Delta Logistiek A2 5 3 0 2 6 79 74 (5) 
 

4 Avanti A1 5 2 1 2 5 66 67 (-1) 
 

5 IJsselvogels A1 5 2 0 3 4 69 69 (0) 
 

5 Vitesse A1 5 2 0 3 4 58 61 (-3) 
 

5 ONDO A1 5 1 2 2 4 61 65 (-4) 
 

5 ODO A1 5 2 0 3 4 60 68 (-8) 
  



 
 

 

 

 

Team van de week 

 

Bij iedere eerstvolgende wedstrijd is er tijdens de wedstrijden van Excelsior 1 een Team van de week. 

Het team van de week mag voorafgaand aan de wedstrijd van het Excelsior 1 oplopen met dames en 

heren uit het eerste. 

Wil jij mee oplopen met het Eerste kijk dan in onderstaand schema en zorg dat je aanwezig bent in je 

korfbal tenue en neem je papa, mama, opa's, oma's, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 

mee zodat ze ook eens kunnen zien wat korfbal is. 

Moedig na het oplopen Excelsior 1 goed aan, dus neem alle toeters en trommels die je thuis hebt 

mee om tijdens de wedstrijden lekker herrie te maken op de tribune. 

6 december  

Team van de week: Excelsior F1, F2 & F3 

Excelsior 1 - Tweemaal Zes 1 wedstrijd om 17.10  aanvang kinderen 16.45 

 

13 december 

Team van de week: Excelsior E3 & E4 

Excelsior 1 - Oost Arnhem wedstrijd 17.00  aanvang kinderen 16.30 

17 januari 

Team van de week: Excelsior D1 

Excelsior 1 - Antilopen 1 wedstrijd 18.10  aanvang kinderen 17.45 

31 januari 

Team van de week: Excelsior E1 & E2 

Excelsior 1 - Dindoa 1  wedstrijd 17.10  aanvang kinderen 16.45 

  



 
 

 

 

 

Kerstdiner bij Excelsior 

Op vrijdagavond 19 december organiseert de Evenementencommissie van Excelsior een 
Kerstdiner voor alle jeugdleden (F t/m B teams) van Excelsior. We hopen uiteraard dat 
alle jeugd spelers en speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie 
en kun je je direct aanmelden (aub voor 15 december)! 
 

Dit jaar willen wij iedereen vragen om vooraf de keuken in te duiken en iets lekkers te maken voor 
het kerstbuffet. Dit mag van alles zijn, we zijn benieuwd hoe goed jullie al kunnen koken, bakken 
en braden. Alles mag, dus maak het vooral zo speciaal mogelijk. 

 
De Excelsior kantine opent om 18.30 uur haar deuren. Entree is gratis, we verwachten echter wel 
dat je iets lekkers maakt. Neem van jou hapje (tenminste) vijf stuks mee. 

 
Op deze pagina zullen we regelmatig een overzicht plaatsen met aanmeldingen. Hier zal ook 
worden vermeld wat wie maakt, zodat we niet allemaal het zelfde maken. 

  



 
 

 

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 13december      
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 
OKC 12325 Excelsior  1 - Oost-Arnhem 1 15.30 17:00 Denise  D. de Bruijn Henk Halbe 
ROKC 15998 Excelsior  2 - Avanti  3 14.30 15:30 Leon  R. va Heyningen   
R6B 7215 Excelsior  6 - ODO 6 17.15 18:20 Willeke Johan vd Veen  
A1F 18272 Excelsior  A1 - Avanti  A1 11:00 12:00 Wesley en Luuk  T. Spaans  
A3A 6018 Excelsior  A2 - Avanti  A3 13:10 14:10 Koen en Ryan Willeke Alberts  
C5A 4942 Excelsior  C2 - De Meervogels C4 12:30 13:10 Joris, Maarten Roy van Leusden  
E3B 11069 Excelsior  E1 - Refleks E3 11.30 11:00 Okker, Jikke  Emily Janssen  
E3F 11070 Excelsior  E2 - ONDO  E4 09.30 10:00 Hanna, Marloes Roxanne Hoekstra  
E3J 11971 Excelsior  E4 - Phoenix E3 10.30 11:00   Thijs Arkestijn   
F1E 9641 Excelsior  F1 - ONDO  F2 09.30 10:00 Lisette, Jazz  Merit Heijink  
F2C 10159 Excelsior  F2 - Achilles  F1 10.30 11:00 Pauline, Dominique, Anouk Lisa Juijn   
F3C 10368 Excelsior  F3 - Achilles  F3 09.30 10:00 Charlotte, Sven  Lynn Heemskerk   
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 
R2M 14177 Dijkvogels 2 - Excelsior  3 16.00 17:30 Ben Sporthal Maasdijk   
R3S 15803 Ventura Sport 2 - Excelsior  4 13.30 15:10   Apollohal, Strijen  Johan, Erik, Christiane 
R5E 7061 ONDO  5 - Excelsior  5 19.30 21:00   Westlandhal, 's-Gravenzande  Micke, Robert, Erik 
B1F 19495 Achilles  B2 - Excelsior  B1 11:45 13:00 Ron, Nikki (inschietshirt) Ockenburgh Den Haag Jazz, Gina, Floris, Timo 
B5D 4237 Pernix B2 - Excelsior  B3 11:30 13:00 Erik, Nathan, Wesley De Zijl, Leiden Fleur, Rik, Daan 
C2G 20542 Achilles  C2 - Excelsior  C1 10:45 12:00 Vito, Jill (inschietshirts) Ockenburgh Den Haag Indi, Timon, Wouter 
D1E 8794 Dubbel Zes D1 - Excelsior  D1 11.00 12:00 Simon, Job, Nynke  Gaslaan, Den Haag Jansen, Mangert, Dieteren  

E2G 10755 DES  E2 - Excelsior  E3 
AW 

10.30  
11:00 Marieke, Sander De Hoornbloem, Den Hoorn 

eigen gelegenheid 

       
zaalcommissaris 
10.00-14.00  dagdienst jeugdteams 
14.00-15.30  Britte Heijink & Pim Swinkels 
15.30-17.30  Koen Timmerman & Cynthia 
Westerman 
17.30-19.30  Jesse Ekelmans & Sabine Nolet 

 

 

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  13 December 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 
Dieter, Joris, Roy, Jeroen, Koen 

 Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Johan v(Ajax), Mario, Erik de K., Heer 4 Renate 

Robert Plomp Nicole, Astrid Rachelle, christiane 

5 
 

Bob, Johan v(Feyenoord) Micke, Robert, Robin?? 
Erik k./Mario 

Annebertien, Desiree, Renate, Dame Exc 6 

6 
Erik Kr, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

  
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

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 
 isabella, Myrthe 
Timon, jasper 

Floris, Tjarko, Jop, Daan Arkesteijn 

B2 

Vrij 

 
 

B3 

Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie Denise (B2) 
Reinier (b2)  
 Rik,Daan Invallen Sydney 

C1 

Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 
  

Wesley Timp(B2) 
Arjan, Dirk, Timon, Wouter,  

C2 

Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

 Noa (B2) 

Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 

Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke, Liekke 

  

Joshua, Thom, Beau, Paul 

E1 

Eva, Lindsey, Romy 

  

Joran, Roy 

E2 

Ryanne, Maud  

  

Nathan, Tygo, Max 

E3 

Demi, Julia, Annelin, Cristina 

  

David  

E4 

Mirre, Maya, Renske, Joya, Sara 

Thijs (F1) 

 

F1 

Eline, Zoë, Lianne 

  

Martin, Thijs, Pieter 

F2 

Britt, Mara 

  

Luk, Sten, Pjotr, Lars 

F3 

Fenna, Hennieke, Margot 

  

Kilian, Sami, Adam 

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 6 december    

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

OKC 12157 Excelsior  1 - Tweemaal Zes 1 15 28   

ROKC 15710 Excelsior  2 - Tweemaal Zes 2 9 17   

R2M 14088 Excelsior  3 - Phoenix 4 14 14   

A1F 18164 Excelsior  A1 - Weidevogels A1 12 13   

A3A 5980 Excelsior  A2 - DES  A1 10 15   

B5D 4225 Excelsior  B3 - Phoenix B3 5 4   

C5A 4924 Excelsior  C2 - Tempo C5 6 0   

klasse nr wedstrijd       

R3S 14097 KCR 4 - Excelsior  4 18 15   

R5E 6289 DES  6 - Excelsior  5 17 11   

R6B 7195 Valto 5 - Excelsior  6 7 8   

B1F 19005 ONDO  B1 - Excelsior  B1 13 13   

B4B 4223 Weidevogels B3 - Excelsior  B2 7 8   

C2G 20101 Dijkvogels C1 - Excelsior  C1 6 8   

E3B 11358 DKC E1 - Excelsior  E1 2 4 3   3 

E3F 11353 Dijkvogels E1 - Excelsior  E2 15 2 6   3 

E2G 10639 TOP  E4 - Excelsior  E3 2 2 3   2 

E3J 11977 ONDO  E3 - Excelsior  E4 14 2 3   0 

F2C 9901 Dijkvogels F1 - Excelsior  F2 8 3 1   3 

       

  Sporthal open van 9:30-19:00;     

  restaurant heeft andere openingstijden    

       

  E2, E4, F2 MAP MEENEMEN NA TRAINING    

       

  Reclame borden opzetten: C2    

  Reclameborden opruimen: 1+2    

 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 13-12-2014 C2G 21492 Fortuna/My Collections C2 - ODO C1 14:00 Inkoop ???? Fortuna-hal, Veld 1 

za. 13-12-2014 B2G 19494 Avanti (P) B2 - De Meervogels B2 15:30 Inkoop ???? Emerald Delfgauw, Veld 1 

za. 13-12-2014 R3S 15875 Kinderdijk 3 - Nieuwerkerk 6 16:25 KNKV Frido Kuijper Blokweer, Kinderdijk 

za. 13-12-2014 A1F 18249 Weidevogels A1 - IJsselvogels A1 15:10 KNKV Jos van Velzen Rijneveen Bleiswijk, Veld 1 

 

  

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: 
    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  

     


