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  Excelsior verwelkomt 300ste lid 
 
In 2014 is het  aantal leden van de C.K.V. Excelsior  sterk gegroeid.   
Dit jaar konden we al ruim 30 nieuwe leden welkom heten.  Het is dan 
ook mooi dat wij tijdens onze laatste thuiswedstrijd van Excelsior 1 ons 
300 lid in het zonnetje konden zetten.  Het was Sara  Gadied  die 
zaterdag voorafgaande aan de wedstrijd van Excelsior 1 uit handen van 
bestuurslid technische zaken Erik v.d. Voort een  wedstrijdbal in 
ontvangst mocht nemen,  met daarop de namen van alle spelers van de 
1ste selectie.  Sara heel veel plezier bij Excelsior.  
 

 

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  
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Wedstrijdsecretariaat Senioren   
 

De laatste thuiswedstrijden van 2014 van Excelsior 1 en 2 konden helaas ook niet met een positief 

resultaat worden afgesloten.  

Excelsior 2 tegen Avanti 3 was de eerste seniorenwedstrijd afgelopen zaterdag, maar het 2
e
 was niet opgewassen tegen de 

(rebound)kracht van de bezoekers uit Pijnacker. Na een ruststand van 6-14 werd de wedstrijd afgesloten met een dikke 16-29 

nederlaag. In de eindfase mocht Merit haar eerste wedstrijdminuten in de senioren maken. 

Excelsior 1 ontving hierna Oost Arnhem, een wedstrijd waarin de scores gelijk op gingen. Maar het waren de bezoekers die 

halverwege de wedstrijd een kleine voorsprong namen, en die daarna ook niet meer uit handen gaven. Het 1
e
 bleef tot het einde 

toe vechten om toch weer gelijk te komen, maar het werd jammer genoeg (weer) een kleine nederlaag: 20-22. 

Excelsior 6 speelde als laatste in de Buitenhof een goede wedstrijd tegen ODO 6, waarvan op het veld nog was verloren. Na 

een 8-4 ruststand liep het 6
e
 uit naar een 18-9 overwinning. 

In de uitwedstrijden was het verhaal vooral “net-niet” en “we hadden kunnen winnen”. 

Excelsior 3 heeft te maken met meerdere helemaal of min of meer geblesseerde spelers. Gelukkig kon Bob eerder weg van zijn 

werk en wel alsnog reserve zijn bij de uitwedstrijd in Maasdijk tegen Dijkvogels 2. Het 3
e
 kon ook deze wedstrijd net niet aan de 

positieve kant van de score komen; het verloor met 16-15. 

In het verre Strijen had Excelsior 4 ook van Ventura Sport 2 kunnen winnen, zij het dat veel heren ontbraken. Alleen Johan V. 

stond van de basis-zes in het veld. Alle invallers, Maarten, Erik en Mario bedankt. Tegen één van de zwakkere ploegen in de 

poule werd er net iets te moeilijk gescoord, en werd het een nederlaag van 16-10. Het 4
e
 heeft nu van de 5 wedstrijden al 4 uit 

gespeeld, en pas 1 thuis. Wellicht gaat de inhaalrace naar de bovenste plaatsen aanstaande zaterdag – eindelijk eens thuis - 

beginnen. 

Excelsior 5 speelde laat op de avond in ’s-Gravenzande tegen ONDO 5. Door verschuivingen bij de heren naar 4 starten Bob 

en Johan in de basis en vielen later ook Wouter, Mario en Erik nog in. En bij de dames maakten Janna en Willeke het 4-tal 

compleet. Janna nog heel erg bedankt voor het invallen en de rondjes Westland.  

De wedstrijd was spannend maar in de tweede helft pakte ONDO een kleine voorsprong en hield die tot het eindsignaal bij 14-

12 vast. 

 

Aanstaande zaterdag reizen Excelsior 1 en 2 naar Arnemuiden voor de zware wedstrijden tegen de koplopers bij beide ploegen, 

TOP 1 en 2. 

Excelsior 3, 4 en 5 spelen thuis, en Excelsior 6 gaat in Noordwijk tegen Fluks 4 uitvechten wie eind 2014 als koploper het 

nieuwe jaar in gaat. 

Na het komende weekeinde is er rond de feestdagen even stilte in het korfbalprogramma. Op 3 januari spelen wel al weer 

Excelsior 5 en 6, en op 10 januari 2015 mogen alle ploegen weer aan de slag. 

 

Willeke 



 
 

 

Beste pupillen, 

 

Afgelopen zaterdag voor voor mij weer de eerste dagdienst na jaren. Een beetje onwennig liep ik door 

de sporthal, maar al snel had ik mijn draai al weer gevonden. Alleen jammer dat een scheidsrechter mij in 

de steek liet, maar gelukkig was Carolien wederom bereidt om een wedstrijd te fluiten. Hiervoor mijn dank, ook namens de 

kinderen. 

De resultaten waren wisselend! 

Ons jongste pupillenteam Exc. F3 moest tegen Achilles F3. 

Dat was een heel leuke wedstrijd met een mooie overwinning van 7 – 4. Super gedaan hoor! 

Naast hun speelde onze Exc. F1 een wedstrijd tegen Ondo F2. En weer een grote overwinning. Met goed samenspel en mooie 

doelpunten werd er met maar liefst 17 – 0 gewonnen. Yeahhhhh. 

Onze Exc. E2 moest ook aantreden tegen Ondo. En dat werd een spannende wedstrijd. Er werd nipt verloren met 2-1. Jammer 

hoor, maar goed gedaan. 

Om 11.00 uur moesten weer 3 pupillenteams aantreden. 

Exc. E4 moest tegen Phoenix E3. De wedstrijd begon goed, maar de tegenstanders waren net een stukje verder in 

ontwikkeling. Ze verloren helaas. Volgende keer zal het vast beter gaan.  

Onze E1 had duidelijk minder moeite met hun tegenstander. Er werd veel gescoord, zodat er met 12 – 3 werd gewonnen. 

Uitstekend resultaat. 

Helaas ging het niet goed met Exc. F2. Achilles F1 was de betere ploeg en werd er helaas verloren. Maar jullie hebben goed je 

best gedaan.  

Daarna kwam Exc. C2 in actie tegen De Meervogels C4. Het werd al gauw duidelijk wie hier ging winnen. Ook hier een mooie 

overwinning en wel met 6 -1.  

Dan hadden we natuurlijk ook nog een aantal uitwedstrijden. 

Helaas ging Exc. E3 ten onder tegen Des E2. In een spannende wedstrijd werd er met 5 – 3 verloren. 

Maar goed nieuws van Exc. D1. Zij haalde hun eerste overwinning tegen Dubbel Zes D1. Er werd met 7 – 5 gewonnen. Ga zo 

door, dan komt het helemaal goed.  

En met Exc. C1 gaat het ook nog altijd goed aan de top. Dit keer werd er met 12 – 7 gewonnen van tegen Achilles C2. Hierdoor 

blijft de 2
e
 plaats behouden.  

Exc. B3 haalde ook uit. Pernix B2 werd verslagen met 11- 3. Echt goed hoor! En nu bijven volhouden.  

Ook weer een mooie overwinning van Exc. B1. Met 11- 6 werd er gewonnen van Achilles B2. Ook jullie staan op de 2
e
 plaats, 

dus kan nog alle kanten op. Succes! 

 

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 jullie hierbij aanwezig zijn. 

 

En vergeten jullie je niet op te geven voor het kamp 2015? 

Met Pinksteren, vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei 2015 gaan we weer naar groepsaccommodatie De Roerdomp in 

Westelbeers (Noord Brabant). Dit kamp is voor alle pupillen, aspiranten, junioren, senioren en hun kader. 

Het wordt weer een belevenis om nooit meer te vergeten. 

Dit kan en mag je gewoon niet missen! 



 
 

 

Op onze site vind je alle informatie. 

 

Dit was het weer voor deze week. Dank aan alle coaches, scheidsrechters, aanmoedigende 

supporters en natuurlijk de spelers zelf!  

 

De pupillencommissie 

 

 

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. 

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 

  



 
 

 

DES-heer: “You’re talking to me!?” 

Cristina: “Yeah, I’m talking to you! Wanna piece of me!?” 

DES E2 - Excelsior E3 

Met de wedstrijd tegen DES E2 sloot E3 zijn eerste helft van de 
zaalcompetitie af. E3 was dit team van DES vorig jaar in de F-jeugd al 
meerdere keren tegengekomen en dat waren zeer gelijk opgaande 
wedstrijden. De ene keer bracht Excelsior de punten naar huis, de andere keer was het 
DES die met de punten er vandoor ging. Of het werd een gelijkspel. Kortom, op papier was 
dit een zeer interessante wedstrijd, waarbij het dubbeltje aan beide kanten zou kunnen 
vallen. Met drie net-niet-wedstrijden van E3 achter elkaar (niet net-niet qua spel, maar net-
niet qua resultaat) hoopten spelers en coach (Sander) en uiteraard de ouders dat na deze 
wedstrijd het dubbeltje met het logo van Excelsior naar boven lag. 

Maar eerst was het nog even gezellig. Dit team van DES is voor E3 niet alleen een goede 
bekende van korfbal, maar ook van school. Drie spelers van het ene team zitten bij 
evenveel spelers van het andere team op dezelfde school, waarvan twee zelfs in dezelfde 
klas. Voor en na de wedstrijd was het dan ook een en al gespeel, gegiebel en gegiechel, je 
zou haast vergeten dat ze hier samen waren gekomen voor een serieuze wedstrijd. Tijdens 
de wedstrijd was daar trouwens niets van te merken, beide teams waren fel en lieten de 
ander zien dat ze hier waren gekomen voor de punten. 

De wedstrijd begon met Demi op de bank. Wat in de eerste paar minuten vooral opviel is 
dat E3 zeer sterk verdedigde. DES kreeg bijna geen ruimte om de korf op te zoeken. E3 
daarentegen wel, want nadat Annelin in de 2e minuut bijna de mand vond, en in de 3e 
minuut opnieuw bijna, wist ze een tiental seconden later na een snelle omschakeling de bal 
er wel in te prikken, 0-1. Het goede verdedigen van E3 kon niet voorkomen dat DES in de 
6e minuut de gelijkmaker scoorde, 1-1. David en Julia hadden daar in de laatste minuten 
van het eerste tienminutenbedrijf bijna een 
antwoord op, maar wederom net-nietjes. 

Ook in het tweede tienminutenbedrijf begon 
E3 sterk. David was in de 11e minuut dichtbij 
de voorsprong, maar het was Julia die in de 
15e minuut de 1-2 mocht bijschrijven. En 
terwijl ik dit in mijn kladblokje aan het 
noteren was, hoorde ik gejuich bij het DES-
publiek, 2-2. Ik heb het doelpunt niet gezien, 
maar getuige de verbolgen reactie van onze 



 
 

 

coach Sander was hij het er absoluut niet mee eens. Ik laat het maar 
in het midden. Anderhalve minuut later viel er opnieuw een doelpunt 
voor DES, en deze zag ik wel. De eerdere verbolgenheid van de 
coach liet zich opnieuw zien en ditmaal begreep ik geheel waarom: het 
schot was overduidelijk verdedigd! Desalniettemin, 3-2. Met achterstand de rust 
ingaan is nooit lekker en dat begreep E3 heel goed. In de 18e minuut werd Julia gelanceerd 
voor de gelijkmaker, en zo kon E3 zich met een 3-3-stand opmaken voor de tweede helft. 
Met op dat moment al de complimenten van het publiek aan alle spelers voor een zeer 
aantrekkelijke wedstrijd. 

Met Julia op de bank kreeg Annelin na wat over-en-weeracties in de 22e minuut opeens een 
vrije korf in haar vizier en schoot. Achteraf gelukkig was het een schot van behoorlijke 
afstand, waardoor haar schot miste. De korf bleek namelijk niet onze korf te zijn. Ach, in 
het heetst van de strijd kunnen zulke dingen gebeuren, gelukkig ditmaal zonder schade. 
Enkele seconden later ontstond er wel schade voor E3, door de 4-3-score van DES, en het 
mag gezegd worden, door een fraaie doorloop. In de 27e minuut werd een doelpunt van 
Annelin, als verdedigd schot, afgekeurd. Terecht of onterecht? Ook deze laat ik in het 
midden. 

  



 
 

 

Het eerste oudertoernooi 

Recept voor kersverse kampioenen 

Ingrediënten 

 14 korfbalouders, bij voorkeur op leeftijd 
 Een dozijn trainers, het liefst jong (maar met een snufje Erik, Henk of Reinier lukt dit 

recept ook :D) 
 Een coach wier enthousiasme onbeschrijflijk aanstekelijk is 
 Een club die belangeloos de faciliteiten aanbiedt 
 Een toernooi, voortreffelijk georganiseerd door Lynx 
 Een flinke schep fanatisme 
 Naar eigen smaak: een kilootje of wat gezelligheid en goede sfeer 

Bereiding 

Gooi alles bij elkaar en  af en toe omscheppen boven een vurig verlangen. Na vier uur is 
het gereed en kan het geserveerd worden in een beker: kersverse kampioenen! 

Het is the day after. Gisteravond, zaterdag 13 december, namen de ouders van de 
oudertraining deel aan een recreantentoernooi, georganiseerd door Lynx in Leidschenveen. 
Wellicht is de verwachting dat hierna een uitgebreid verslag van de wedstrijden komt, maar 
dat gaat ‘m helaas niet worden. Op de eerste plaats omdat uw verslaggever zelf 
meespeelde en dus geen kans had om opvallende zaken op te tekenen. Meer dan een 
aantekenblaadje met de uitslagen van de wedstrijden heb ik niet. Ook heeft uw verslaggever 
(en niet alleen hij) de avond in een roes beleefd. Door de spanningsombouw in de dagen 
voorafgaand het toernooi, de nervositeit op de dag zelf, de adrenaline-explosie in de laatste 
minuten voorafgaand aan de wedstrijd én de uiteindelijke trots doch uitputting aan het eind 
van het toernooi (nu nog steeds gaande… de uitputting) is de “safety switch” in werking 
getreden en is er een sluier van sereniteit en wazigheid op de explosieve beleving 
neergestreken. Anders liep ik nu nog te stuiteren. 

Afijn, ik ben een half A4-tje verder, tijd om eens over het toernooi schrijven, tenminste wat 
ik me ervan kan herinneren. 

Allereerst, wie traden er aan: 

Dames: Annemarie, Carolien, Diana, Elvira, Natasja, Sandra, Tessa 

Heren: Ed, Juan, Marco, Peter, Pieter, Rob, Stefan 



 
 

 

Coach: Linda 

Scheidsrechter: Pieter 

Scorebord: Julia, Steffie, Andrea 

Fotografen: Jan, Leo 

Volle bak dus. Een heel kader was met de korfballende ouders meegereisd. Bediening van 
het scorebord was door Lynx niet echt geregeld, maar geen probleem: de genoemde dames 
(jongste: 8 jaar (mijn dochter), oudste: mag ik niet opschrijven (mijn echtgenote)) pakten dit 
feilloos op en hebben het scorebord het gehele toernooi bediend. Pieter heeft naast het 
spelen van de wedstrijden ook nog drie wedstrijden gescheidst (petje af!) en Jan en Leo 
(niet verbonden aan Excelsior) hebben geheel belangeloos voor een fotoreportage gezorgd 
(vrijdagavond gebeld, zaterdag stonden ze met hun camera’s klaar. Klasse!). De foto’s 
worden later deze week op Facebook geplaatst. 

En dan coach Linda. Vergeef me het woord, maar topwijf! En dat vonden alle spelers. Linda 
kan zowat alles tussen de 6 jaar en 86 jaar coachen. Linda roept niet wat je fout doet, 
Linda roept wat je beter kunt doen. Linda kijkt nooit boos, Linda lacht je altijd bemoedigend 
toe. En dat werkt! Het enthousiasme van Linda werkt aanstekelijk en spoort aan tot betere 
prestaties. En hoewel ik dit stukje zal besluiten met het opdragen van het resultaat aan de 
trainers, zie ik graag dat ze ietsjes inschuiven om een plekje vrij te maken voor Linda. 
Ergens in het midden :) 

Had ik het al over het toernooi gehad? Nee, hè? Nou, nu dan! In totaal deden er zes 
teams mee aan het toernooi: Lynx, Paal Centraal, Excelsior, Ons Eibernest, KZ/Hiltex en 
Futura. Het toernooi vond plaats in vier wedstrijdrondes, drie wedstrijden per ronde, elke 
wedstrijd duurde 18 minuten, zonder wisseling van helft. Gezien de leeftijd van de spelers 
en de daarmee gepaarde blessuregevoeligheid mocht er onbeperkt gewisseld worden. 
Excelsior had zijn spelers opgedeeld in 3 vakken met vaste spelers, met een vliegende heer 
en dame. Met als doelstelling om elke ouder ongeveer evenveel minuten te laten spelen. 

In de eerste ronde trad Excelsior in de tweede wedstrijd aan tegen Ons Eibernest. Deze 
wedstrijd werd door Excelsior glansrijk gewonnen met 5-2. Door een ingewikkeld systeem 
van gewonnen wedstrijden en gemaakte doelpunten werd na elke ronde bepaald wie op dat 
moment de nummers 1 t/m 6 waren. Deze stand bepaalde de indeling van de volgende 
ronde. Ik zal niet pretenderen dat ik ook maar iets van dit systeem begreep, desalniettemin 
mochten Lynx en Excelsior als eerste in deze ronde de strijd met elkaar aangaan. Erg leuke 



 
 

 

en spannende wedstrijd, waarbij Lynx uiteindelijk aan het langste eind 
trok door ons te verslaan met 2-1. Excelsior had genoeg kansen voor 
de 2-2 (bij gelijkspel werden er beslissende strafworpen genomen) of 
zelfs 2-3. Dit was het moment voor coach Linda en medecoach Caro om 
een vuist te maken. U weet wel, dat flinke schepje fanatisme in het recept. 
Met pen en papier in de hand werd er druk overleg gevoerd om opstelling en vakindeling te 
optimaliseren. Ik zag dat er driftig allerhande kruistabellen op een papiertje werden 
geschreven, dus voor mij tijd om een sigaretje met Marco en Stefan te gaan doen :) Als 
gevolg van onze verliespartij in de tweede ronde stond onze wedstrijd als laatste wedstrijd 
gepland in de derde ronde. Kortom, 4x18minuten plus 4x2minuten overgang = 80 minuten 
wachten. Best wel lang. Linda had ons al geadviseerd om tussen de wedstrijden door te 
blijven bewegen om stramme spieren tegen te gaan. Gezien mijn toestand van vandaag had 
ik beter naar haar moeten luisteren :). 

Eindelijk mochten we dan weer, tegen KZ/Hiltex. Deze wedstrijd wonnen we strak met 2-0. 
En wat bleek: in de ranking stonden we 1 (of 2) en moesten we tegen 2 (of 1) in de eerste 
wedstrijd van de vierde ronde spelen. Dus direct na de wedstrijd tegen KZ. We kregen een 
paar minuten uitpuftijd, maar we moesten dus echt aan de bak voor de 1e of 2e plaats. En 
het mooiste komt nog: de tegenstander was Paal Centraal, een studentenrecreantenteam 
van TU Delft. Gemiddelde leeftijd Paal Centraal (schatting): 20. Gemiddelde leeftijd Excelsior: 
minstens het dubbele (het werkelijke getal mag ik niet opschrijven). Dus onder de streep: de 
Excelsiorianen nog uithijgend van de vorige wedstrijd en een finalewedstrijd tegen jonge 
honden. Waar had u op gewed??? Wij dus ook. En ons geld, net als u,  verloren. Coach 
Linda sprak ons in de uithijgpauze toe en legde ons voor: “Wat willen jullie? Winnen? Dan 
ga ik keuzes maken qua opstelling en vakindeling. Of meedoen en misschien winnen? Dan 
hanteren we het iedereen-speelt-evenveelschema.” De ouders waren eensgezind: “Winnen, 
natuurlijk!”. En zo gaven een aantal ouders aan: “voor mij is de koek op, om te winnen kun 
je beter een ander inzetten.”. Alles voor het collectief! 

Excelsior opende de score met 1-0, waarna Paal Centraal de spanning in de wedstrijd 
terugbracht door de 1-1 scoren. Vanaf dat moment was het één grote zindering. Het was 
duidelijk dat Paal Centraal deze tegenstand niet had verwacht en zij schakelden een paar 
tandjes qua loopfysiek bij. Maar als de Excelsiorouders een ding hebben geleerd, dan is 
het: ga niet mee, blijf rustig verdedigen, laat je niet verleiden tot fysieke uitdagingen die je 
niet aankan. En zo wisten de verdedigers de paal schoon te houden, wachtend op een 
kansje voor het aanvalsvak. En die kwam. Ongeveer drie minuten voor het einde mocht 
Elvira de titel van finalegoalie op haar naam schrijven. De resterende tijd werd rustig 



 
 

 

uitgespeeld (althans, dat zei Linda tegen ons, maar dat deden we niet, 
en het werd nog even hachelijk, maar dat terzijde :)). 

Ongelofelijk! De ouders vielen elkaar letterlijk in de armen, ze waren 
hier gekomen voor fun en gezelligheid en opeens staan ze daar met een 
waanzinnig resultaat. Uiteraard werd er meteen geappt in de oudertrainingsgroep en de 
meeste niet-aanwezige ouders (die ongetwijfeld zullen balen dat ze  er niet bij konden zijn:() 
én de trainers appten meteen de meest hartelijke felicitaties terug. 

Ik schrijf vaak in mijn verslagen over de E3-wedstrijden het credo “zo doen we dat bij E3”. 
Na afgelopen zaterdag, met de wedstrijden, de prestaties, de inspanningen van de trainers, 
en alles wat menigeen heeft geregeld om aan het toernooi mee te doen (special thanks to 
Marco!) teken ik graag op: zo doen we dat bij Excelsior! 

Tot slot, zoals beloofd (en uit het hart van de ouders): trainers van de oudertraining, zowel 
tijdens de twee voorgaande veldseizoenen als nu in de zaal hebben jullie ons gebracht waar 
we nu zijn. Maar we zijn er nog niet (kom ik zo op, het überslot). We hebben al eerder 
onze dankbaarheid aan jullie getoond, maar een betere dank als dit resultaat kunnen we 
eigenlijk niet bedenken. You’re the sergeant, we’re the drill! 

 

Tot überslot: weet iemand waar het zesde is gebleven, ik zag ze net heel hard wegrennen 
;) 

 

…wordt vervolgd… 

  



 
 

 

 

 

Wedstrijdverslag DubbelZes D1 – Excelsior D1      zaterdag 13 december 2014 

  

Na een weekje rust was het tijd voor een nieuwe wedstrijd in Den Haag. Ditmaal tegen DubbelZes, 
hier was eerder tegen gespeeld in een oefenwedstrijd op het veld. Dit was een wedstrijd waarbij 
beide partijen goed aan elkaar gewaagd waren. Benieuwd dus of dat vandaag ook zo zou zijn. Het 
team was niet compleet, Aniek en Liekke ontbraken. Er was dus geen wissel beschikbaar, opletten 
dus voor blessures en zo. De ploegen waren vanaf het begin goed aan elkaar gewaagd, Excelsior 
speelde lekker en wist de druk er aan het begin goed op te houden. Dieuwke wist na een paar 
minuten uit een mooie poging een strafworp te versieren. Beau mocht deze nemen en wist de 
concentratie erin te houden en zodoende was het 1-0. We stonden voor, dat was lang geleden! 
Dieuwke had er duidelijk zin in want later was er weer een doelpoging. Ook dit werd een strafworp, 
alhoewel deze volgens kenners discutabel was. Opnieuw mocht Beau deze nemen en ook deze was 
raak, tsjakka 2-0. Het Excelsior publiek kon het bijna niet geloven. Excelsior wist de druk er goed op 
te houden maar kon voor de vakwissel dit niet meer omzetten in extra doelpunten. Na de vakwissel 
werd het aanvalsvak van DubbelZes een stuk sterker. Al snel was het dan ook 1-2 toen Excelsior de 
verdediging even liet verslappen. Lucia deed meerdere malen een verwoede poging maar kwam niet 
tot scoren. Maar plots was daar Inger die via een bal van Lucia een kans kreeg en deze wist om te 
zitten in 1-3. De eerste score in de zaal bij de D1, super! Tot de rust waren beide zijden goed aan 
elkaar gewaagd maar werd er niet meer gescoord. 

Na een welverdiende rust werd de druk weer goed opgevoerd en wist Dieuwke haar zoveelste poging 
in deze wedstrijd om te zetten in een score 1-4. Maar DubbelZes liet dit niet op zich zitten en wist via 
een mooi afstandsschot de 2-4 te maken. Ze kregen de smaak goed te pakken bij DubbelZes maar 
Excelsior wist uit een mooie doorloop (uit het boekje) de stand op 2-5 te brengen. Goed gedaan 
Thom, en papa lette gelukkig op dus die heeft het ook gezien. We konden al bijna rustig achterover 
leunen zou je denken. Zeker toen Lucia eindelijk uit de zoveelste poging ook wist te scoren 2-6, wat 
kan ons nog gebeuren zou je denken. Maar toen wist DubbelZes uit een strafworp de stand op 3-6 te 
brengen. Ze waren nog niet van plan om Excelsior de overwinning te gunnen. Daarna volgde nog een 
goed opgezette doorloop van DubbelZes 4-6. Dit was dan ook weer het goede aanvalsvak waarin een 
groot ogende jongen het spel goed wist te verdelen. De druk op Excelsior nam toe, ze begonnen 
steeds meer fouten te maken, maar dit gold gelukkig vaak ook voor DubbelZes. Al met al werd het 
steeds spannender en was de zaak nog niet beklonken. Zeker niet toen DubbelZes de stand op 5-6 
bracht. Maar nog maar een paar minuten even volhouden dus. In de laatste minuut dacht een ieder 
aan balbezit en dan is het voldoende behalve Paul die wilde nog scoren en deed dit ook 5-7. Toch 
naar zijn moeder geluisterd denk ik, want die riep al de hele tijd vanaf de tribune dat hij ook eens 
moest schieten. Mooi dat hij dat dus nog even durfde en zodoende de overwinning nog wat mooier 
maakte. Al met al een mooie wedstrijd waarbij goed samengespeeld werd en men het geluk had dat 
de tegenstander soms ook fouten maakte. Na een tevergeefse zoektocht naar een kledingstuk van 
Lucia konden we tevreden de terugreis aanvaarden. Was die dame bij het slaapfeest ook niet al wat 
kwijt? 

Gerrie Dieteren 

 

  



 
 

 

 
Zoals jullie misschien gehoord hebben, gaan we volgend jaar weer op kamp. 

Met Pinksteren, vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei 2015, gaan we weer naar groepsaccommodatie 

De Roerdomp in Westelbeers (Noord Brabant).  

Dit kamp is voor alle pupillen, aspiranten, junioren, senioren en hun kader. 

Tussen Tilburg en Eindhoven, niet ver van de Belgische grens, vindt je het dorpje Westelbeers. Een klein gehucht in 

het groen. Het terrein van De Roerdomp is in totaal 6 hectare groot. Deze oppervlakte geeft de ruimte om eigen 

activiteiten te organiseren. Zo heeft iedere accommodatie een groot eigen speelveld met speeltoestellen, 
volleybalveld en tafeltennistafel. Op het terrein vindt we verder een stormbaan, speelvijver, midgetgolfbaan, jeu de boules 

baan en speelbos.  

De Roerdomp beschikt over 2 nieuwe gebouwen, de Beerze (geopend in mei 2010)Deze accommodatie is geschikt voor 

98 personen. De accommodatie bestaat uit twee delen De Grote Beerze en De Kleine Beerze. Deze accommodaties liggen 

tegen elkaar aan. Elk met o.a. een eigen entree, terras, kleuren tv, volledig ingerichte keuken en spoelkeuken met o.a. een 

vaatwasser.Op de bovenverdieping bevinden zich 13 kamers geschikt voor 6 personen en 5 kamers geschikt voor 4 personen. 

Elke kamer is voorzien van een eigen douche en toilet.  

 

Het thema van het kamp is inmiddels bekend, namelijk ‘Het Wilde Westen’. Het hele weekend zal dus in het teken staan van 

dit thema, met bijbehorende spellen, Bonte avond en nog veel meer. Het belooft dus een gezellig Western feestje te worden! 

 

De volgende personen hebben zich al opgegeven: 

 

Nr Achternaam Voornaam Team 

1 Halbe Lisanne 1 

2 Heemskerk Ryan 1 

3 Koster Jill 1 

4 Bron Bertjan 2 

5 Ekelmans Jesse 2 

6 Heemskerk Vito 2 

7 Kamps Wouter 2 

8 Rensen Sander 2 

9 Domburg, van Koen 3 

10 Halbe Danique 3 

11 Leeden, vd Bob 3 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.webklik.nl/user_files/2010_09/169410/Wild20West20icon.jpg&imgrefurl=http://gsg-sdv.blogspot.com/2011/04/kolderdag.html&h=349&w=350&tbnid=7tlzWzymKCaIAM:&zoom=1&docid=TO8a_7bJ3N49BM&ei=WIU_VIvqCcnyONaZgdgD&tbm=isch&ved=0CGEQMyghMCE&iact=rc&uact=3&dur=147&page=2&start=29&ndsp=40
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/352-bkamp-2015-geef-je-opb


 
 

 

12 Leusden, van Roy 3 

13 Berg, vd Job 6 

14 Egdom, van  Marloes A2 

15 Westerman Cynthia A2 

16 Boo, de Jop B1 

17 Glaser Denise B2 

18 Halem, van  Lonneke B2 

19 Jorritsma Noa B2 

20 Kleiborn Sanne B2 

21 Rijpkema Femke B2 

22 Burgh, vd Fleur B3 

23 Muller Veerle B3 

24 Roo, de Robin B3 

25 Batenburg, van Geeske C1 

26 Boer, de Wouter C1 

27 Jorritsma Indi C1 

28 Mast, vd Isabella C1 

29 Sevinga Myrte C1 

30 Jansen Mark C2 

31 Almeida Carrion Lucia D1 

32 Jansen Aniek D1 

33 Posthumus Beau D1 

34 Ruiter, de Liekke D1 

35 Verschoor Romy E1 

36 Almeida Carrion Cristina E3 

37 Tretmans Annelin E3 

38 Baks Eline Geen 

39 Buuren, van  Mirjam Geen 

40 Carrion Gordon Patricia Geen 

41 Halbe Henk Geen 

42 Halbe Margreet Geen 

43 Hoexum Berlinda Geen 

44 Noorlander Carolien Geen 



 
 

 

45 Posthumus Helene Geen 

46 Toet Hans Geen 

 

Geef je dus zo snel mogelijk op! 

Geef je nu op via www.ckv-excelsior.nl/kamp. 

Mocht je problemen hebben met het inschrijven, dan is dat altijd nog mogelijk bij Henk (en natuurlijk Margreet), telefoon: 015-

2121715 of hmhalbe@skpnet.nl. 

De kosten zullen ongeveer € 65,- p.p. zijn voor pupillen en aspiranten en € 75,- p.p. voor junioren, senioren, trainers en 

begeleiders. 

 

Het wordt weer een belevenis om nooit meer te vergeten. 

Dit kan en mag je gewoon niet missen!  
 

De kampcommissie, 

Helene – Bob – Mirjam – Jesse – Henk 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/352-bkamp-2015-geef-je-opb
http://www.ckv-excelsior.nl/kamp


 
 

 

 

 

HET IS WEER VOORBIJ …………… 

Tja, alles gaat voorbij, dus ook de gezellige wijnproeverij bij Excelsior van afgelopen 

vrijdagavond. Bijna 30 personen kwamen de wijnproefavond bij Excelsior in het in wintersferen 

omgebouwde clubgebouw beleven. Het was geen stille nacht maar welk een groot succes met grote 

waardering voor de fraaie wijnen, die door Martin Panis opnieuw ter beschikking werden gesteld. 

Verrassing aan het begin van de avond was voor velen de Manzanilla Sherry. Voor een aantal zelfs de 

eerste kennismaking met dit vooral in Engeland gewaardeerde witte wijn product.  

In totaal werden dertien wijnen geproefd uit verschillende wijnlanden, zoals natuurlijk la douce 

France, España en Italia maar ook nieuwe wereld wijnen uit Zuid-Afrika, Australië en Argentinië. 

Daarnaast een verrassende rode wijn uit Portugal, die met veel enthousiasme werd ontvangen. De bij 

de wijnen geserveerde hapjes deden veelal de smaak van de wijnen versterken, waardoor geleerd 

werd dat de keuze combinatie wijn en spijs enige zorgvuldigheid vraagt. Vooral met de komende 

Kerst in het vooruitzicht een goede leerschool. De avond, die door het legen van de laatste resten uit 

de flessen tot in de kleine uren duurde, werd besloten met een feestelijke CAVA-rosé toast. Vooral 

een favoriet bij de aanwezige dames. Het was een mooie avond met proevers uit alle geledingen van 

Excelsior, dus zowel jonge spelers als iets oudere supporters.  

Dank voor jullie prettige aanwezigheid en enthousiasme bij de te proeven wijnen. Ik hoop en 

verwacht tot een volgend keer en alvast fijne kerstdagen toegewenst met allereerst goede 

kerstgedachten maar ook met mooie spijzen, gelardeerd met daarbij gloed- en smaakvolle wijnen.  

Piet Ekelmans 

  



 
 

 

 

 

 

Op zaterdag 3 januari 2015  nodigen wij iedereen die zich aan Excelsior verbonden voelt 

uit op de nieuwjaarsborrel. Vorig jaar hadden we een zeer gezellige borrel met een hoop 

mensen. Komen jullie dit jaar allemaal weer om te proosten op een mooi, gezond en 

sportief nieuw jaar? Tevens zullen er weer een aantal mensen in het zonnetje gezet 

worden, omdat zij bijvoorbeeld al heel lang lid zijn bij Excelsior. 

 

De nieuwjaarsreceptie is vanaf 15.30 uur in ons clubhuis op sportpark Biesland. 

 

 

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. 

Geef je op via de site! 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/387-nieuwjaarsborrel-op-3-januari-2015
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/381-kerstdiner-bij-excelsior


 
 

 

Excelsior A1 – Avanti A1  15 – 12    

In deze ongemeen spannende competitie (na 5 wedstrijden is het 

puntenverschil tussen de nr1 Weidevogels A1 en nummer laatst (IJsselvolgels 

slechts 3 punten (7 versus 4). Excelsior startte vandaag met 6 punten van een 

gedeelde 2e plaats tegen Avanti met 1 punt minder. Op het veld werd tegen dit 

Avanti A1 (dat de koppositie daar bekleedt) met 16-6 verloren. Maar de trouwe lezer en 

plaatsjeskijker weet inmiddels dat Excelsior A1 enorm gegroeid is. 

Helaas kon vorige week tegen Weidevogels het goede spel door een veel te laag scoringspercentage 

niet worden omgezet in een overwinning en werd met 1 punt verschil verloren. Tijd voor revange! 

Fabian, onze langdurig geblesseerde, die vorige week verstek moest laten gaan, was er weer om het 

team de ondersteunen en nam naast Merit en Sven op de reservebank plaats. 

 
Excelsior A1 is er weer klaar voor! Nog even de laatste tips.  

 1e 
minuut:  

Mart 1-0. 
 
4e minuut 
 
Mart 2-0 

Avanti scoorde binnen 5 minuten tegen via een strafworp en kort schot achter de paal 2-2. 
Dit altijd zo solide verdedigingsvak was duidelijk nog niet scherp en liet Avanti te makkelijk 
in hun spel komen. 
 
Na de vakwissel schoot Pim direct 
vanuit de hoek Excelsior weer op 
voorsprong: 3-2.   
 
 
 
 
Avanti trok weer gelijk, zodat het na 



 
 

 

15 minuten nog steeds onbeslist was: 3-3. 
Met het nog niet scherpe verdedigingsvak van Excelsior voor hun neus kon Avanti maximaal 
profiteren en via twee afstandschoten binnen 3 minuten voor het eerst een marge van 2 
voorsprong nemen: 3-5. 
Gelukkig kon Excelsior gadegeslagen door hun vaste maar altijd positief kritische 
supportersschare direct weer aansluiten via wederom een afstandschot van Pim: 4-5. 

 
Avanti liep binnen 3 minuten door een vrije bal en weer een afstandschot alweer uit naar 4-
7. Met nog 9 minuten te spelen in de 1e helft was het zaak de wedstrijd nu niet al uit 
handen te geven maar om zo mogelijk met een gelijkspel de rust te halen. De coaches 
Luuk en Wesley lieten zich nadrukkelijk gelden langs de kant en probeerden de 
Excelsiorspelers vooral verdedigend in het juiste spel te komen. 
Char scoorde met een schot de 5-7, 
maar Avanti kon direct via een 
omdraaibal de 5-8 op het scorebord 
brengen. Daarna was voor de 
blauwhemden voorlopig de koek op. Ze 
zouden de laatste 7 minuten voor de 
rust en de eerste 7 minuten na de rust 
niet meer scoren omdat Excelsior 
verdedigend hun tanden weer konden 
laten zien. 

 



 
 

 

In de Excelsior-aanvallen had men nu 
wat meer tijd om de kansen te zoeken 
en voor rust kon de stand inderdaad 
gelijkgetrokken worden door een 
afstandschot van: 
Pim: 6-8, 
 

 
een afstandschot van Okker 7-8, 
 

  
 
en een strafworp van Okker, slim verdiend door Char vanuit een vrije bal 8-8. 

 
RUST  
1 minuut na rust behield Excelsior het initiatief en scoorde via Pim de 9-8: 



 
 

 

 
Dit aanvalsvak creëerde voldoende mogelijkheden om verder afstand te nemen, maar dit 
lukte vooralsnog niet. Avanti profiteerde hiervan uit een strafworp: 9-9, met nog 23 minuten 
op de klok. 

Maarten die in de 1e helft hard met 
zijn tegenstander in botsing was 
gekomen werd vervangen door Sven. 
Sven kende een heerlijke invalbeurt, 
want hij scoorde direct 100% uit een 
kleine kans onder de korf: 10-9. 
 
 

Door het doortrekken van het solide verdedigen kon ook dit vak rustig de betere kansen 
uitzoeken en kon (alweer) Okker  (uitstappend, maar nog net in beeld) de voorsprong naar 
2 punten uitbreiden: 11-9. 

 
Met nog 12 minuten te gaan, werd bij de vakwissel Merit ingebracht voor Do, om ook in 
het andere vak wat meer verdedigende druk te geven. 
Door een kleine onoplettendheid kon de dame van Char helaas voor Excelsior toch nog 
doorbreken en haar doorloopbal afronden: 11-10. 
Excelsior had meteen een passend antwoord klaar: Pim weer prima in stelling gebracht door 



 
 

 

Jikke en Britte, scoorde met een schot (na een gemiste doorbraak) weer raak: 12-10. 

 
Met nog 10 minuten te gaan wist de Avanti-aanval alleen nog maar korte aanvallen noteren 
door goed rebounden en hier en daar een steal van Excelsior. 
Excelsior kreeg nu de smaak van de doorbraak te pakken doordat Avanti in de verdediging 
meer risico nam om de bal te veroveren. 
7 Minuten voor tijd rondde Merit een doorbraak mooi af (bewijs hier geleverd): 13-10 
Om en om scorend werd de wedstrijd uiteindelijk door Excelsior A1 solide uitgespeeld en de 
overwinning geen moment meer in gevaar kwam: 
 
 
Eerst was het Avanti dat van afstand de 13-
11 binnen schoot, waarna Pim van ver 
antwoordde met de: 14-11.  

Daarna was het weer Avanti van afstand: 14-12,  waarna Okker met een hele fraaie 
doorloopbal de eindstand  15-12  door Fabian op het scorebord liet zetten. 



 
 

 

  
 
   

Na een flitsende aanvallende start, maar een zwakke verdedigende periode voor rust, 
gevolgd door een prima aansluitingsperiode en uiteindelijk een prima tweede helft: het was 
voor het publiek weer een aantrekkelijke wedstrijd met een heel mooi resultaat. 

 
APPLAUSJE voor JEZELF ?! 

 
Na de uitslagen van vandaag is het verschil tussen de bovenste en onderste ploegen wat 
toegenomen. Excelsior A1 staat samen met KCC A2 op de tweede plaats, 1 punt achter 
Weidevogels A1. Volgende week is de laatste wedstrijd van de eerste helft van deze 
zaalcompetitie, uit tegen IJsselvogels dat op de gedeelde laatste plaats staat. 
Veel succes!! 
 



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

  



 
 

 

 

 

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland op 17 januari 2015. Ditmaal zijn het 

weer de "ouderwetse" regels. 
 
Excelsior-leden zijn welkom vanaf 15 jaar en ouder en kunnen intro's (vanaf 16 jaar) meebrengen. 
Deze kunnen worden opgegeven via ec@ckv-excelsior.nl, mail naam en geboortedatum. 
 
- Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's meebrengen (vooraf melden, intro's moeten 
16 jaar of ouder zijn!). 

- Excelsior-leden welkom vanaf 15 jaar en ouder. 
- KNKV-leden welkom vanaf 16 jaar en ouder (op vertoon van spelerskaart). 
- Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toegang worden geweigerd. 
  

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/386-excelsiorfeest-carnaval
https://www.facebook.com/events/379053615588309/
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Wedstrijden 

  datum 20 december       
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 
R2M 16131 Excelsior  3 - KCC/Delta Logistiek 4 15.15 16:20 Ben, Dannie  D. Hoekstra Linda Heemskerk 
R3S 14209 Excelsior  4 - Olympia  2 14.15 15:10    M. Bommele   
R5E 7015 Excelsior  5 - Weidevogels 3 13.00 14:00   Piet Ekelmans  
B1F 19050 Excelsior  B1 - HKV/Ons Eibernest B1 12:15 13:00 Ron, Nikki R. Pardoen  
B5D 4556 Excelsior  B3 - Fiks B3 11:15 12:00 Erik, Nathan, Wesley Daan Beghtel  
C2G 20138 Excelsior  C1 - Reeuwijk C1 10:30 11:00 Vito, Jill Scheidsrechter Die Haghe  
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 
OKC 12360 TOP (A) 1 - Excelsior  1 13.45 17:00 Denise De Blikken, Arnemuiden  Regelt Nelleke 
ROKC 16015 TOP (A) 2 - Excelsior  2 12.45 15:30 Leon  De Blikken, Arnemuiden  Regelt Nikki 
R6B 6910 Fluks 4 - Excelsior  6 16.30 18:20 Willeke De Overkant, Noordwijk  Zelf Regelen 
A1F 18295 IJsselvogels A1 - Excelsior  A1 12:30 14:20 Wesley en Luuk Zuidplas, Moordrecht Mastenbroek, vd Pijl, Swinkels 
A4B 6021 Refleks A4 - Excelsior  A3 13:00 14:15 Mario Marimbahal, Rijswijk Müller, Dirkzwager, 't Hart 
B4B 4419 ODO B2 - Excelsior  B2 11:45 13:00 vervangende coach regelen De Hofstede Maasland Wesley, Noa, Lonneke 
C5A 4946 ODO C3 - Excelsior  C2 09:45 11:00 Joris, Maarten De Hofstede Maasland Mark J, Rick & Nico, Nadine 

D1E 8652 DES  D1 - Excelsior  D1 
AW 

13.30  
14:00 Simon, Job, Nynke De Hoornbloem, Den Hoorn 

Eigen gelegenheid  

E3B 11078 LYNX E1 - Excelsior  E1 10.00 11:00 Okker, Jikke British Junior School Leidschenveen Verschoor en van Eecken 

E3F 11081 Avanti  E5 - Excelsior  E2 
AW 

12.00  
12:30 Hanna, Marloes Emerald Delfgauw 

Eigen gelegenheid  

E3J 11972 Avanti  E6 - Excelsior  E4 
AW 

10.15  
10:45   De Viergang, Pijnacker 

Eigen gelegenheid  

F1E 9787 Refleks F2 - Excelsior  F1 09.30 10:25 Lisette, Jazz De Schilp , Rijswijk Hoogedam en Plomp 
F2C 10069 Die Haghe F3 - Excelsior  F2 10.00 11:00 Pauline, Dominique, Anouk  Gaslaan, Den Haag Berghout en van Dieteren 
                
    Sporthal open van 10:30-18:00;            
    restaurant heeft andere openingstijden           
                
    C2,E1,E4, F1, F2 MAP MEENEMEN NA TRAINING           
                
        
        

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, Kelly, Lisanne, Shera 
Leanne, Marieke, Sabine, Simone 

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

3 
Dieter, Joris, Roy, Jeroen, Koen, Bob 

2 dames Excelsior 4 
Annelinde, Joyce, Marilyn, Emily 

4 
Johan v, Johan v, Daan, Henk, Simon Bo, Wouter C Renate marlise 

 Nicole, Astrid Rachelle, Christiane 

5 
 

Erik, Mario, Micke, Robert, Robin?? 
 

Annebertien, Desiree, Renate, Marlise 

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

 Hanna (A2) 
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, Indi 
Timon,  

Floris, Tjarko, Jop, Daan Arkesteijn 

B2 

Lonneke, Noa, sanne, Joanne, denise, Femke 

 
Jasper, Wesley, reinier 

B3 

Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie 
Geeske (C1))  
 

Rik,Daan Invallen Arjan(C1)/Dirk(C1) 

C1 

Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 
  
 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter,  

C2 

Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

 Noa (B2) 

Mark, Mark, Invallen Paul (D1) Wesley(B2) 

D1 

Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke, Liekke 

  

Joshua, Thom, Beau, Paul 

E1 

Eva, Lindsey, Romy 

  

Joran, Roy 

E2 

Ryanne, Maud  

 Demi (E3) 

Nathan, Tygo, Max 

E3 

Vrij 

  

 

E4 

Mirre, Maya, Renske, Joya, Sara 

David (E3) 

 

F1 

Eline, Zoë, Lianne 

  

Martin, Thijs, Pieter 

F2 

Britt, Mara 

  

Luk, Sten, Pjotr, Lars 

F3 

vrij 

  

 

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/


 
 

28 
 

Uitslagen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.  

 

 

  datum 13december    

klasse nr wedstrijd Uitslag   Strafworpen 

OKC 12325 Excelsior  1 - Oost-Arnhem 1 20 22   

ROKC 15998 Excelsior  2 - Avanti  3 16 29   

R6B 7215 Excelsior  6 - ODO 6 18 9   

A1F 18272 Excelsior  A1 - Avanti  A1 15 12   

A3A 6018 Excelsior  A2 - Avanti  A3 11 11   

C5A 4942 Excelsior  C2 - De Meervogels C4 6 1   

E3B 11069 Excelsior  E1 - Refleks E3 12 3 5   2 

E3F 11070 Excelsior  E2 - ONDO  E4 1 2 3   4 

E3J 11971 Excelsior  E4 - Phoenix E3 0 18 4   2 

F1E 9641 Excelsior  F1 - ONDO  F2 17 0 2   5 

F2C 10159 Excelsior  F2 - Achilles  F1 6 19 5   6 

F3C 10368 Excelsior  F3 - Achilles  F3 7 4 2   4 

klasse nr wedstrijd       

R2M 14177 Dijkvogels 2 - Excelsior  3 16 15   

R3S 15803 Ventura Sport 2 - Excelsior  4 16 10   

R5E 7061 ONDO  5 - Excelsior  5 14 12   

B1F 19495 Achilles  B2 - Excelsior  B1 6 11   

B5D 4237 Pernix B2 - Excelsior  B3 10 3   

C2G 20542 Achilles  C2 - Excelsior  C1 7 12   

D1E 8794 Dubbel Zes D1 - Excelsior  D1 5 7   

E2G 10755 DES  E2 - Excelsior  E3 6 4 3   5 

       

  Sporthal open van 9:30-20:00;     

  restaurant heeft andere openingstijden    

       

       

       

  Reclame borden opzetten: F1/E2    

  Reclameborden opruimen: 6    

 

  

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 20-12-2014 DHKD 21097 ONDO (G) D1 - Achilles (Hg) D1 13:00 Inkoop Jos van Velzen De Hoekstee, Veld 1 

za. 20-12-2014 DHKD 21095 Fortuna/My Collections D1 - Refleks D1 15:15 Inkoop Jos van Velzen Fortuna-hal, Veld 1 

za. 20-12-2014 R3Q 14326 Achilles (Hg) 2 - Weidevogels 2 17:15 KNKV Frido Kuijper Ockenburgh Den Haag, Veld 1 

zo. 21-12-2014 R2J 16100 Die Haghe 4 - ADOS 2 12:20 KNKV Wouter le Comte Gaslaan, Veld 1 

za. 20-12-2014 CHKC 20603 Achilles (Hg) C1 - Avanti (P) C1 11:00 KNKV Jos van Velzen Ockenburgh Den Haag, 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  

     


