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Voorzitter:
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Secretaresse: Simone Ruitenbeek
Penningmeester:

Hillie Beentjes

BESTUURSLEDEN
Algemene Zaken:
Technische Zaken
senioren/junioren:
Technische Zaken jeugd;
aspiranten, pupillen
, pinguïns:
Activiteiten Zaken:

Bob van der Leeden
Erik vd Voort
Erik de Koning
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:
Webredactie:

http://www.ckv-excelsior.nl
Wesley Toet

AFBELLEN?
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t)

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een
wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen gepubliceerd in de e-mailversie van
de Korfpraat.

Senioren spelers
Willeke Alberts
Senioren scheidsrechters
Wouter le Comte
Junioren A spelers
Elke Reurungs
Junioren A scheidsrechters
Wouter le Comte
Junioren A autorijders
Anja Verwolf
Hans ‘t Hart
Aspiranten B, C spelers & scheidsrechters
Erik de Koning*
Aspiranten B, C autorijders
Vacant
Pupillen D, E, F spelers
Joke Schram
Pupillen D, E, scheidsrechters
Anne-Linde vd Pijl
Pupillen F scheidsrechters
Marit Nieuwerf
Pupillen D, E, F autorijders
Laura Baks

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en
20:00. Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht
mag er na woensdag worden afgebeld.

Redactiepraat

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van 2015
Dit jaar vieren wij alweer ons 95 jarig bestaan. Een respectabele leeftijd als club, die
wij niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Voor dit jaar staan er dan ook een
aantal activiteiten gepland, om dit heugelijke feit te vieren. Dat de tijd snel gaat
realiseerde ik mij zelf afgelopen week toen ik wat oude foto's tegen kwam van de club.
Het is al weer 16 jaar gelden dat de eerste steen werd gelegd en wij ons intrek namen in dit voor vele onder
ons nieuwe clubhuis.
Achter ons ligt een jaar waar wij als verenging afscheid hebben moeten nemen van een aantal leden die voor
de vereniging en grote verdienste hebben gehad. Het is mooi om te zien, dat zoveel leden dan aanwezig zijn
om gezamenlijk dat verdriet te delen. en de nabestaande een hart onder de riem te steken. Op dat soort
momenten ben ik trots om voorzitter van onze vereniging te mogen zijn.
Sportief gezien zaten wij net als dat jaar ervoor in zwaar weer. Misschien moeten we daarom niet teveel
terugkijken in het geen wat we bereikt hebben, maar kijken wat we weer willen bereiken. Accepteren waar we
nu staan en van daaruit verder bouwen. We hebben er jaren over gedaan om de top te bereiken. En op de top
blijven, is altijd veel lastiger dan er te komen. De komende jaren zullen we moeten investeren in onze jeugd. Ze
de kans geven ervaring op te doen en dan is het niet eerlijk die prestaties te spiegelen aan het verleden. Al ben
je daar als kritische toeschouwer wel toe geneigd. Als we momenteel kijken naar de prestaties van onze jeugd
zit daar een stijgende lijn in. Deze weten vast te houden, maar daarbij ook de spelers is denk de grootste
uitdaging die er de komende jaren ligt.
Als we naar de gezondheid van de vereniging kijken op financieel gebied, denk ik dat dokter de koning in de
afgelopen jaren een gezond financieel beleid heeft gevoerd, dat door Hillie prima is voortgezet. De uitdaging
aan Connor van der Pijl ( onze nieuwe penningmeester vanaf 1 januari )om dit te continueren, al liggen er de
komende tijd nog een aantal uitdagingen als het gaat om het verlengen van een aantal sponsorcontracten. De
stijgende lasten vanuit de gemeente zullen we zoveel als dat kan proberen af te wenden, maar de
bezuinigingen zullen ons als vereniging zeker treffen. Vooruitlopen hierop lijkt ons geen goed idee, omdat er
nog geen duidelijk beeld is wat dat voor ons als vereniging betekend. Op de JAV hopen wij hier meer zicht op te
hebben.
Helemaal NIX is een kreet die het afgelopen jaar vaak voorbij kwam in veel tv reclames. Ook wij hebben ons
moeten houden aan het nieuwe alcohol en rookbeleid. Het is een compliment aan alle leden, dat dit zonder
problemen vanaf 1 januari vorig jaar is gelukt. De gemeente zal vanaf 1 april ook de sportverenigingen gaan
controleren als het gaat om schenken van alcohol onder de 18 .. De komende periode zullen we als vereniging
dan ook nog wat puntjes op de I moeten zetten, als het gaat om officieel opleiden van de leden die
bardiensten draaien en hoe wij praktische denken om te gaan als het gaat om het vragen van een Idee bewijs
bij twijfel over de leeftijd,
Ik wil afsluiten met een aantal zinnen uit de kersttoespraak van Koning Willem Alexander
Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Excelsior is meer
dan 300 selfies. We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen. Ieders gaven en vaardigheden zijn
waardevol en belangrijk.
Niet iedereen kan spelen in Excelsior 1. Niet iedereen kan uitblinken als speler, coach of bestuurslid. Maar de
kracht van Excelsior omvat veel meer dan individuele talenten. De kracht zit in wat we er samen van maken.
En samen hebben we zóveel om trots op te zijn en vertrouwen aan te ontlenen.
Proost

Terugblik op de nieuwjaarsreceptie.
Het was weer gezellig druk op de nieuwjaarsreceptie afgelopen zaterdag. Na mijn
nieuwjaarstoespraak, was het Erik van de Voort die zijn jubileumspeldje voor 25 jaarlidmaatschap in ontvangst
mocht nemen. Toen hij om de microfoon vroeg, dacht ik eerst nog even dat hij hierover wat wilde zeggen,
maar dat pakte heel anders uit. Tot mijn grote verbazing werd ik opeens het middelpunt. Het was het bestuur
niet onopgemerkt gebleven dat ik ook een jubileum te vieren had, dat van 25 jaar voorzitter. Het was mij bij
binnenkomst van het clubhuis wel opgevallen, dat er een groot projectiescherm hing, maar dat om wat oude
foto's van het afgelopen jaar te laten zien werd mij verteld, een erg leuk idee. Het had echter een ander doel.
Na een intro van Erik met wat erg oude foto's van mij, was daar een in het geheim opgenomen video
presentatie waarin Wilco de Koning de hoofdrol vertolkte. Hij zat zelf op dat moment aan het zwembad in
Spanje, maar had toch tijd gevonden om vanuit een luie strandstoel een aantal mooie gebeurtenissen uit de
afgelopen jaren op te rakelen en mij zo wel in verlegenheid te brengen. Zeker toen hij in het filmpje bij een van
onze sponsoren Biemand en van Pelt in beeld kwam. Als volleerd kraanmachinist wist hij mij te verrassen, maar
ook de hele vereniging, dat Biemand en van Pelt hun sponsorcontract met 3 jaar gaat verlengen. Dit was nog
niet alles. Ook bij Glashandel Zantman was hij langs geweest. Terwijl Johan met een brede glimlach in de zaal
stond werd duidelijk dat ook Glashandel Zantman zijn contract met 3 jaar gaat verlengen, een mooiere start
van het jaar kan je je niet wensen. Ook Jan Heemskerk onze oud voorzitter had nog mooie worden richting mij.
Na een slotwoord van Johan Zantman, kon ik niet anders concluderen, dat iedereen dit erg goed stil had
gehouden. 25 jaar is een helde tijd en dat kan niet als je hiervoor geen steun hebt vanuit het thuisfront. Zonder
de ruimte die je krijgt vanuit thuis had dat ook niet gekund, dus ook een bedankje vanaf hier richting Gonnie
die mij de ruimte heeft gegeven om dit gedurende deze jaren te mogen doen. Iedereen bedankt voor de leuke
cadeaus, die ik van alle kanten mocht ontvangen en de manier waarop dit voor mij was geregeld. Ik heb het
altijd met veel plezier gedaan, en zal dat ook nog blijven doen.
Wat nog niet in het clubblad heeft gestaan in afwachting van het mogelijk verlengen van de bovengenoemde
contracten is, dat ook Plusmarkt Martin Panis zijn contract met 3 jaar gaat verlengen.. Dit betekent, dat de
sponsoring voor de komende 3 seizoen m.b.t. de 1ste selectie rond is. In deze tijd een prima basis om hier
vanuit verder te bouwen. aan de toekomst van de club.

Denise Bezemer ook volgend seizoen aan het roer
van Excelsior 1

Ondanks dat het korfbalseizoen nog maar net de helft heeft bereikt, kan
korfbalvereniging C.K.V. Excelsior al goed nieuws voor komend seizoen
melden. Denise Bezemer heeft aangegeven ook tijdens het seizoen 20152016 de rol van trainer/coach van Excelsior 1 in te wil vullen. Bezemer aan
begin van dit huidige seizoen bij Excelsior gestart en heeft het uitstekend
naar haar zin. Ze krijgt energie van de huidige selectie en voelt zich thuis bij
de vereniging Excelsior.

Het bestuur en de TC van Excelsior zijn erg tevreden over het langer
aanblijven van Bezemer. Erik van der Voort, bestuurslid technische zaken:
“De positieve geluiden uit de huidige selectie, de prettige samenwerking
vanuit TC en de korfbalvisie van Bezemer geeft ons veel vertrouwen in het
komende seizoen en uiteraard het resterende deel van het huidige seizoen.”

Komende weken richt de TC zich samen met bestuur op de verdere invulling
van de gehele technische staf, zodat Excelsior hopelijk rond februari de
invulling voor de technische staf voor volgend seizoen rond heeft.

Wedstrijdsecretariaat Senioren
Allereerst de beste wensen aan iedereen voor 2015, met vooral goede
gezondheid en – in dit verband – veel plezier en succes op sportief
(korfbal)gebied.

Het motto voor de tweede helft van de zaalcompetitie 2014-2015 die nu gaat beginnen, is “stijgen op
de competitieladder”, met name voor Excelsior 1 t/m 4, want al deze teams staan nu op een
degradatieplek, en het wordt heel hard werken om naar een veilige positie te komen. Veel succes
gewenst allemaal.
In het nieuwe jaar hebben Excelsior 5 en 6 al de eerste competitiewedstrijden gespeeld, uitgestelde
wedstrijden uit de eerste helft.
In Excelsior 5 kwam Eline – na ruim een jaar blessureleed – weer voor een helft haar opwachting
maken in het veld. Met Eline ging het goed maar helaas kon de uitwedstrijd tegen Velocitas 6 niet in
een overwinning worden omgezet. Bij de tegenpartij waren enkele heren te goed op schot; het werd
16-12.
Excelsior 6 speelde met invalcoach Robertjan in Zoetermeer tegen De Meervogels 7 een hele goede
eerste helft, wat leidde tot een ruststand van 5-12. In de tweede helft werd dit geconsolideerd tot een
e
7-16 overwinning, waarmee het 6 het nieuwe jaar start als koploper.

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 in Houten de ozo belangrijke wedstrijd tegen Victum/War
Child, één van de twee ploegen (met Dindoa) die gepasseerd moet worden op de weg omhoog. Ook
Excelsior 2 moet proberen tegen Victum/War Child punten te halen.
e

Excelsior 3, 4 en 5 spelen thuis, waarbij het 3 één van de koplopers, DES 2, ontvangt.
Excelsior 6 is vrij.

Willeke

Jeugdcommissie
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2015!
Afgelopen zaterdag speelden nog 4 pupillen teams en de B2.
De F teams zijn 2015 goed begonnen! De F2 wist met maar liefst 14-3 te winnen. Ook de F1 wist te winnen van
VEO F1 met 5-10. De F3 won met 4-14 van VEO F3.
De E4 verloor helaas hun wedstrijd.
De B2 ging ook door met waar ze in 2014 mee waren geëindigd: nu werd gewonnen met 7-10 van Meervogels B4.
Zaal – competitie belangrijke data:
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 staat vanaf deze week in de ruimte in de
gang naar de parkeergarage. Aan het einde van de dag moet hier het scorebord weer worden opgeborgen. Deze ruimte is op slot. De
sleutel zal zaterdag aanwezig zijn. 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.
Reserve staan of invallen in een ander team
Iedere week staan de mutaties in het clubblad onder het kopje opstellingen. In de B en C teams is de bezetting momenteel vrij krap door oa
blessures. Kijk dus goed als je naam wordt vermeld als invaller of reserve staan. Kun je niet invallen of reserve staan bel dan iedere geval af
bij Erik de Koning (het liefst op woensdag tussen 18:00-20:00)..
Autorijders
Als je naam als autorijder vermeld staat dan word je geacht te rijden. Op eigen gelegenheid gaan is dan alleen een optie mits een andere
ouder is gevraagd om voor jou te rijden. Als je op eigen gelegenheid gaat naar een uitwedstrijd (dat is eigenlijk niet de bedoeling tenzij er in
het clubblad staat op eigen gelegenheid) meldt dit dan in iedere geval aan de coaches. Dit voorkomt wachten op iemand die niet komt en
meestal zijn er dan nog maar 2 auto’s over: de meeste teams bestaan uit 9 of 10 kinderen. In twee standaard auto’s gaat dit niet passen
want de autorijders moeten zelf namelijk ook mee.
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
Danique Halbe heeft aangegeven de trainingen van de B2 op 14 en 28 januari, 11 februari en 4 maart te willen doen!
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.
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.
Trainingen rond de Kerstvakantie:
De aspiranten en pupillen gaan weer trainen in 2015 vanaf maandag 5 januari volgens het bekende schema.
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.
Ballen
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!
Standen per heden
De B1, C1 en C2 staan thans op de tweede plaats en hebben in 2015 nog uitzicht op een kampioenschap. De B2 en F1 staan eerste. De
B3, D1, E2 en E4 kunnen in 2015 nog genoeg punten gaan halen om te stijgen op de ranglijst. De E1 en F3 staan in de middenmoot.
Het jubileumjaar 2015 kan voor de jeugdteams van Excelsior in maart nog een leuk einde krijgen! Succes!
Aanpassing programma voor F1, F2 en E1
Het KNKV heeft dit jaar de mogelijkheid gecreëerd om ook halverwege het zaalseizoen een herindeling bij de E en F door te voeren.
Aan de hand van de uitslagen is besloten om DKC F1 en Refleks F2 uit de poule bij Excelsior F1; er zal extra worden gespeeld tegen
VEO F1 en ONDO F2; aan de poule bij Excelsior E1 is Weidevogels E1 toegevoegd. Excelsior F2 zal worden ingedeeld in een nieuwe
poule met Tempo F3, KZ Danaïden F1 en Die Haghe F3. Dit gaat in 1 januari 2015.
Voor de E1 betekent dit dat jullie een extra wedstrijd hebben op zaterdag 10 januari. Jullie spelen dan om 10:00 in de Buitenhof tegen
Weidevogels E1.
Het programma van de F1 is ook aangepast. Hierbij het programma voor 2015.

F1E
F1E
F1E
F1E
F1E
F1E

12229
9572
9685
9584
9598
12227

3 januari VEO F1-Excelsior F1
17 januari Excelsior F1 - Valto F1
24 januari Excelsior F1 - VEO F1
31 januari KVS/Maritiem F1 - Excelsior F1
14 februari ONDO F2 - Excelsior F1
7 maart Excelsior F1 - ONDO F2

09:15
09.30
09.30
08.00
08.00
09.00

10:15
10:00
10:00
09:00
09:00
09:30

Het programma voor de F2 wordt vanaf 1 januari 2015 (POULENUMMER WORDT F2BC):
Aanvang

Datum

Wedstrijdnummer Wedstrijd

9:00

3-1

12190

Tempo F3

Excelsior (D) F2

9:00

10-1

12191

KZ Danaïden F1

Excelsior (D) F2

10:00

17-1

12193

Excelsior (D) F2

Tempo F3

12:00

24-1

12194

Die Haghe F3

Excelsior (D) F2

10:00
10:30

7-2
7-3

12195
12199

Excelsior (D) F2
Excelsior (D) F2

Die Haghe F3
KZ Danaïden F1

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.

Wedstrijden

klasse
R2M
R3S
R5E
B1F
B4B
B5D
C2G
D1E
E3B
E3F
klasse
OKC
ROKC
A1F
A3A
A4B
C5A
E2G
E3J
F
F3C

10 januari
wedstrijd 11 januari
aanw aanv
Excelsior 3 - DES 2
15.00 16:00
Excelsior 4 - KOAG 4
16.15 17:10
Excelsior 5 - ODO 5
17.30 18:20
Excelsior B1 - Velocitas B1
14:15 15:00
Excelsior B2 - ONDO B4
11:15 12:00
Excelsior B3 - Fortuna/My Collections B3
12:15 13:00
Excelsior C1 - Refleks C1
13:15 14:00
Excelsior D1 - Dijkvogels D1
10.30 11:00
Excelsior E1 – Weidevogels E1
9:30 10:00
Excelsior E2 - Futura E2
09.30 10:00
wedstrijd
vertrek aanv
Victum/War Child 1 - Excelsior 1
18.00 20:30
Victum/War Child 2 - Excelsior 2
16.45 19:00
Vitesse (Ba) A1 - Excelsior A1 12:30 14:30
Refleks A3 - Excelsior A2 17:00 18:30
KVS/Maritiem A3 - Excelsior A3 15:30 17:10
Velocitas C3 - Excelsior C2 10:00 11:30
ONDO E5 - Excelsior E3
09.00 10:00
Valto E5 - Excelsior E4
11.10 12:10
KZ Danaïden F1 – Excelsior F2
8:00
9:00
AW
10452
Fortuna/My Collections F4 - Excelsior F3
10:00
09.30

nr
14454
16177
7017
19597
4575
4285
20624
8881
12163
11113
nr
12483
16183
18345
6046
6236
4953
10797
11973
12191

leiders
Ben, Dannie

Ron, Nikki
Wouter, Shera
Erik, Nathan, Wesley
Vito, Jill
Simon, Job, Nynke
Okker, Jikke
Hanna, Marloes
leiders
Denise
Leon
Wesley en Luuk
Koen en Ryan
Mario
Joris
Marieke, Sander
Sander, Merit, Gina
Pauline, Anouk, Dominique

scheidsrechter
S, Dikkeboom
M. van Bezooijen
Job vd Berg
wordt aangewezen
Fabian Mastenbroek
Patrick Rijneveld
wordt aangewezen
Joyce Dijkgraaf
Dingeman Pel
Floris van Willigen
accommodatie
Weteringhoek, Houten
Weteringhoek, Houten
Riederpoort, Barendrecht
Marimbahal, Rijswijk
De Blinkerd Scheveningen
De Does Leiderdorp
De Hoekstee, Hoek van Holland
Vreeloo-hal, de Lier
5-meihal, Leiden

Charlotte, Sven

Fortuna-hal, Delft

Sporthal open van 9:30-20:00;
restaurant heeft andere openingstijden
E3 MAP MEENEMEN NA TRAINING
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dagdienst
Erik de Koning

autorijders

van Batenburg, Heijink, Verhagen
Groot, de Hoog, Juijn
Russkauf, Schrier, vd Spek
Chimene, Iris, Mark J
vd Reijken, Tretmans
Berghout, van Dieteren
Eigen gelegenheid

Opstellingen
team

1/2

Opstellingen 13 December

reserves

Elke, Kelly, Lisanne, Shera
Leanne, Marieke, Sabine, Simone
Bertjan, Dannie, Reinier, Ryan, Wesley T.
Jesse, Sander R, Simon Be, Vito, Wouter K.
Dieter, Joris, Roy, Jeroen, Koen, Bob

3

4

Fout!Annelinde,
Verwijzingsbron
Joyce, Marilyn, Emily, Danique, Simone
niet
gevonden.
Johan v, Johan
v, Daan, Henk, Simon Bo, Wouter C

Renate

Nicole, Astrid Rachelle, Christiane
5

Erik, Mario, Micke, Robert, Robin??
Leonie, Lynn (S6)
Annebertien, Desiree, Renate, Eline?
vrij

6

Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit
A1
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim
Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna
A2
Sven, Dingeman, Koen T, Daan, Sander H, Sander V
Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne
A3
Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn
Kayleigh, Anouk, Gina, Jazz
B1
Floris, Tjarko, Jop, Daan Arkesteijn

isabella, Myrthe, Indi
Timon, jasper

Lonneke, Noa, sanne, Joanne, denise, Femke
B2
Jasper, Wesley, reinier
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie
B3

Denise(B2)
Reinier (B2)

Rik,Daan Sydney
Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella
C1

Wesley Timp

Arjan, Dirk, Timon, Wouter,
Chimene, Iris, Nathalie, Nadine
C2

)
Mark, Mark, Nico, Rik
Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke, Liekke

D1
Joshua, Thom, Beau, Paul
Eva, Lindsey, Romy
E1
Joran, Roy
Ryanne, Maud
E2
Nathan, Tygo, Max
Demi, Julia, Annelin, Cristina
E3
David
Mirre, Maya, Renske, Joya, Sara
E4

Thijs (F1)

Vrij
F1

Britt, Mara
F2
Luk, Sten, Pjotr, Lars
Fenna, Hennieke, Margot
F3
Klian, Sami, Adam
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Uitslagen
datum 3 januari
klasse
R5E
R6B
A4B
B4B
E3J
F2C
F3C
F1E

nr

wedstrijd
7290
6435
5883
4510
11975
9877
10358
12229

Velocitas 6 - Excelsior 5
16
12
De Meervogels 7 - Excelsior 6
7
16
Fout! Verwijzingsbron
ONDO A3 - Excelsior A3
4
13
nietB2gevonden.
De Meervogels B4 - Excelsior
7
10
Dijkvogels E2 - Excelsior E4
11
0
1
Tempo F3 - Excelsior F2
5
10
3
VEO F2 - Excelsior F3
3
14
2
VEO F1 - Excelsior F1
4
14
4

5,6,A3,B2,E4,F2,F3 MAP
MEENEMEN ZATERDAG 20 DECEMBER!!!

13

1
3
3
4

Trainingstijden

maandag

dinsdag

Buitenhof

Kerkpolder

17.30 - 18.30

18.00 - 19.00

B2 - C2

woensdag

woensdag

donderdag

2/3 Hoornbloem

Buitenhof

Buitenhof

Fout! Verwijzingsbron
B2/C1*-E1/2/3/4niet gevonden.
F1/2/3 E1/2/3/4

B3 - D1- F1/2/3

18.30 - 19.30

A2 - C1

19.00 - 20.00

A3 - D1

S6 - B1

19.30 - 20.30

18.00 - 19.00
A1

- A2

B2/C1* - B3 - C2
S3 - A1
S6 - ouders

20.30 - 22.00

S1 + S2

19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

S1 + S2

21.00 - 22.00

18.30 - 19.30
19.00 - 20.00

S3 - B1

20.00 - 21.00

17.30 - 18.30

20.30 - 22.00

S4 + S5

21.00 - 22.00

Brahmslaan

11.00 - 12.00

Zaterdag
11.00 - 12.00

Zaterdag

Pinquins

Peuterpret

* Let op B2 en C1: jullie trainen de ene week op woensdag de andere week op donderdag volgens onderstaand schema:
Woensdag:
10-dec
17-dec
7-jan
14-jan
21-jan
28-jan
4-feb
11-feb
18-feb
4-mrt

C1
B2
C1
B2
C1
B2
C1
B2
C1
B2

Donderdag:
11-dec
18-dec
8-jan
15-jan
22-jan
29-jan
5-feb
12-feb
19-feb
5-mrt

B2
C1
B2
C1
B2
C1
B2
C1
B2
C1

Agenda

datum

activiteit

Fout! Verwijzingsbron
datum
niet gevonden.

activiteit

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala

14 mei

Dubbelschiettoernooi

17 januari

Excelsior feest Junioren / Senioren

11 januari

Koplopers
Nieuwjaarsklaverjassen

22 t/m 25 mei Kamp 2015!!
Pinksterklaverjassen
29 mei
13 Juni

Verenigings Afsluitdag

Verenigings Evenement

13 juni

Verenigings Feest

30 januari

reservering clubhuis

20 juni

Schoolkorfbal

8 februari
27 februari

Koplopers
Verenigings Evenement

22 augustus

Excelsior Toernooi

6 maart

Paasfeest Pupillen

8 maart
27 maart

Koplopers

4 / 18 april

Excelsior feest Junioren / Senioren

24 april
9 mei

Koningsklaverjassen

16 januari
23 januari

Paasklaverjassen

21+ feest Senioren

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

