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Wedstrijden 

 

  
 

19 januari 2014 

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



 
 

 

  

  
                 

                 

                 

  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

D E  V E R E N I G I N G  

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter:  Leen van den Hooff 
   
Secretaresse: Simone Ruitenbeek 
   
Penningmeester: Conno vd Pijl  
   
 
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 015-2610873  

Senioren scheidsrechters  

Wouter le Comte 06 – 14125401  

Junioren A spelers  

Elke Reurungs 06-42491421  

Junioren A scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A autorijders  

Anja Verwolf 015-2124837 
 

Hans ’t Hart 

Aspiranten B, C spelers & scheidsrechters  

Erik de Koning* 015-2611386  

Aspiranten B, C autorijders  

Vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Joke Schram 015-3612953 /  

06-3620864 
 

  

Pupillen D, E,  scheidsrechters  

Anne-Linde vd Pijl 06-28178300  

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf  06-43968082 
 

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks 06-13420844  

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

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

mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

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


 
 

 

 

  



 
 

 

Wedstrijdsecretariaat Senioren   
 

Eindelijk is Excelsior 1 van de hatelijke nul af. In de thuiswedstrijd tegen 

Antilopen uit Leusden afgelopen zaterdag kon Jill na een lange enkelblessure 

weer in de basis starten. In deze wedstrijd werd in de eerste helft een ruime 

voorsprong opgebouwd, o.a. door veel doelpunten van de dames. Maar waar in wedstrijden hiervoor 

de voorsprong in de tweede helft uit handen werd gegeven, was dat nu niet het geval. Het tempo bleef 

hoog, en dat leverde veel doelpunten op, waardoor Excelsior 1 met deze 26-21 overwinning hele 

belangrijke punten binnenhaalde, en vertrouwen opdeed dat dat tegen veel tegenstanders kan, en 

daarmee in elk geval de zevende plaats bereikt kan worden. Die 7
e
 plek geeft recht op een 

beslissingswedstrijd om behoud van het overgangsklasseschap. 

Excelsior 2 speelde daarvoor tegen Antilopen 2, waarbij Charlie helemaal langs de kant moest blijven 

vanwege een dag ervoor gebroken teen. Het 2e miste heel veel kansen, waardoor het steeds een 

paar punten achter de bezoekers bleef. Het inzetten van de wissels, o.a. de routine van Lisette, en de 

aanvalskracht van Merit, Wouter en Bertjan, kon het tij net niet keren. Antilopen zette daartegenover 

spelers uit het 1
e
 in, en kon de druk weerstaan. De eindstand werd 16-18, en dat heeft het 2

e
 daarmee 

in een hele moeilijke positie gebracht. 

Al eerder op de middag – eigenlijk te vroeg? - speelde Excelsior 6 tegen GKV 4, uit nog een lastige 

tegenstander. Nu helemaal niet meer, want bij rust was het al 10-3, en er werd afgefloten bij 18-4. Er 

heeft zich nu een top-drie in deze klasse afgescheiden, en aanstaande zaterdag wacht de lastige 

uitwedstrijden tegen één van die drie, DES 7.  

 

In de uitwedstrijden speelde Excelsior 3 in Leiderdorp de belangrijke wedstrijd tegen mede-

degradatiekandidaat Velocitas 2. Helaas was de thuisploeg net iets feller in de duels, en dwong 

daarmee het 3
e
 tot (te) veel fouten. Mede daardoor kreeg Velocitas (ook te) veel kansen op scoren en 

won de wedstrijd uiteindelijk met 18-15. 

Excelsior 4 ging op bezoek bij Nieuwerkerk 6, één van de koplopers waarvan thuis nog dik was 

verloren. Nu kon veel beter tegenstand worden geboden, en na een leuke pittige wedstrijd werd een 

acceptabel resultaat neergezet met 15-12. In de komende 2 weken kan Excelsior 4 een eind klimmen 

op de ranglijst, met 3 wedstrijden die alle 3 gewonnen kunnen/moeten worden.  

Excelsior 5 speelde in Maasdijk met Thanim en Mark als invallers een leuke wedstrijd tegen het 

onderaanstaande Dijkvogels 4. Ook deze wedstrijd werd er weer flink gescoord, zodat een prettig 

ruime overwinning werd behaald: 9-17. 

 

Aanstaande zaterdag reizen Excelsior 1 en 2 naar Eindhoven voor de wedstrijden tegen Rust Roest 1 

en 2. Hopelijk kunnen de inzet en het vertrouwen dat afgelopen zaterdag is opgedaan worden 

meegenomen naar deze wedstrijden, en kunnen tegen deze subtoppers ook punten gehaald worden. 

 

Let op: volgende week woensdag, 28 januari, speelt Excelsior 4 in de Buitenhof om 20.55 uur de 

inhaalwedstrijd tegen Kinderdijk 3. 

De training van Excelsior 5 verschuift die avond naar een uur eerder, om 20.00 uur. 



 
 

 

Jeugdcommissie  

 

Wijzigingen aanvangstijden wedstrijden D1, E1 en F1 aanstaande 
zaterdag 24 januari 
 
Omdat het opendag is op de middelbare scholen in Delft is het verzoek gekomen 
om de wedstrijden van de D1 en E1/F1 om te draaien. Aanstaande zaterdag speelt 
dus om 9:45 de D1 tegen ONDO D2 en om 11:00 spelen de E1 en F1: F1 speelt tegen VEO F1 en de 
E1 speelt tegen HKV/OE E1. 
 
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 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. Heb je dagdienst: vraag de sleutel 

aan Erik. 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. 
 
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. 
 
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.  
 
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!  
 
Aanpassing programma voor F1 en F2 
 
Door een herindeling is het programma van de F1 en F2 aangepast. (F1 LET OP EEN GEWIJZIGDE 
AANVANGSTIJD!! ) 
Het programma van de F1 is ook aangepast. Hierbij het programma voor 2015 vanaf 24 januari. 
 

F1E 9685 24 januari   Excelsior  F1 - VEO F1 10.30 11:00 

F1E 9584 
 31 januari  KVS/Maritiem F1 - 

Excelsior  F1 
08.00 09:00 

F1E 9598 
14 februari   ONDO  F2 - Excelsior  

F1 
08.00 09:00 

F1E 12227 7 maart  Excelsior  F1 - ONDO F2 09.00 09:30 

 
Het programma voor de F2 wordt vanaf 24 januari 2015 (POULENUMMER WORDT F2BC): 
 
Aanvang    Datum Wedstrijdnummer Wedstrijd 

    

12:00       24-1 12194 Die Haghe F3 Excelsior (D) F2 

 

10:00         7-2 12195 Excelsior (D) F2 Die Haghe F3 

10:30         7-3 12199 Excelsior (D) F2 KZ Danaïden F1 
 

Aangepaste trainingstijden 
In de voorjaarsvakantie vanaf maandag 23 februari tot en met donderdag 26 februari wordt er door de 
B tot en met F teams niet getraind. Op zaterdag 21 februari is er helemaal geen competitie en op 28 
februari speelt alleen de C2. Speel je in de C2 en ga je op vakantie: meld je dan nu alvast af bij Erik. 
In de week vanaf maandag 16 februari tot en met donderdag 19 februari wordt er dus gewoon 
getraind! Spreek desnoods met andere teams af om tijdens de training wel gebruik te maken van de 
sporthal maar doe eens iets anders dan alleen maar trainen. De sporthal leeg laten staan is geen 
optie! Een uur sporthal kost in Delft € 60 en een uur annuleren kan alleen maar tot 3 maanden van 
tevoren. 

 



 
 

 

  



 
 

 

Excelsior E3 – GKV E1 

Zaterdag 17 januari zou het er dan toch echt van moeten komen: winnen! De verloren wedstrijd van 

vorige week tegen ONDO was alweer de vijfde wedstrijd op rij, waarin E3 niet de winst kon pakken: 4x 

verloren, 1 gelijkspel. Zo’n reeks werkt niet echt motiverend voor de spelers, getuige het feit dat vorige 

week door de trainers in de rust werd gevraagd wie de tweede helft op de bank wilde zitten en 

vervolgens vier spelers hun hand opstaken. Dus een winstpartij kon de E3 zeer goed gebruiken. GKV is de 

hekkensluiter van de poule en is in het eerste deel van het zaalseizoen met grote overtuiging door E3 verslagen. 

Dus alles bij elkaar genomen, leken de kaarten eindelijk weer ten faveure van E3 geschud te zijn. 

De wedstrijd begon met David op de bank, die nog even moest bijkomen van zijn invalbeurt bij E4. Ik kwam 30 seconden na aanvang 

van de wedstrijd aansnellen en miste daardoor de snelle eerste goal van E3. Uit de monden van de ouders, die wel netjes op tijd op 

de supportersbank zaten, teken ik op dat Cristina vanuit de rebound de 1-0 maakte. 

Het was meteen al duidelijk dat E3 veel beter in de wedstrijd zat dan GKV. Heel veel balbezit en heel veel doelpogingen. Toch kon 

niet worden voorkomen de GKV in de 4e minuut de gelijkmaker scoorde: 1-1. In de 5e minuut kreeg Cristina binnen één minuut drie 

goede kansen achter elkaar, maar geen ervan wist het midden van de mand te vinden. Een doelpoging van Demi in de laatste minuut 

van het eerste kwartbedrijf leidde helaas ook niet tot een doelpunt. 

Na de eenminuutpauze schakelde E3 een tandje bij. E3 ging het spel nog meer domineren en de spelers manoeuvreerden zich nog 

vaker in een scoringspositie. Als ik het goed heb geteld en genoteerd, heeft E3 in het tweede kwartbedrijf 14 keer een serieuze 

doelpoging gedaan, waarbij de bal of op de rand ketste, of net over de korf ging. GKV kwam niet verder dan twee doelpogingen. En 

als je als E3 dan ook nog een strafworp mist, dan moet je een aardig portie zelfvertrouwen hebben om in jezelf, in het team en in de 

goede afloop te blijven geloven. Gelukkig hadden de ouders bij het ontbijt een bammetje zelfvertrouwen voor hun kinderen 

gesmeerd, met een beker vastberadenheid erbij, dus dat zat wel goed. 

Na het doelpuntloze tweede kwartbedrijf gingen beide teams met 1-1 de rust in. Ondertussen was Okker, trainer van E1 en 

voormalig trainer van de E3-spelers toen ze nog de F1 vormden, aangeschoven op de supportersbank om E3 aan te moedigen. 

Sander, die deze wedstrijd zonder Marieke moest coachen, moest hebben gedacht dat wat extra coaching misschien het verschil zou 

kunnen maken, want na een kort overleg tussen de twee heren begon de tweede helft met beiden langs de lijn. Demi en David waren 

intussen van plek gewisseld. 

De extra inbreng van coach Okker leek direct een gouden zet, want binnen één minuut schreef Annelin de 2-1 op haar naam. Maar de 

volgende vijf minuten was het wedstrijdbeeld niet veel anders dan de eerste helft. Kans op kans op kans, steeds maar weer dicht bij 

een doelpunt, maar zonder een goede afronding kan dichtbij heel ver weg zijn. Tot aan de 26e minuut. Vanaf dat moment leken de 

kaarten niet alleen goed geschud te zijn, maar kreeg E3 eindelijk eens een goede hand. Met de 3-1 van David schudde E3 alle ketenen 

van zich los en stond het twee minuten later 5-1, door een doelpunt van Cristina en vervolgens een doelpunt van Julia. 

Het vierde kwartbedrijf had ongeveer hetzelfde verloop als het derde: eerste vijf minuten allemaal net-nietjes, waarbij een worp van 

enorme afstand van Cristina een speciale vermelding verdient: het scheelde heel weinig. In de 36e minuut wist Julia de mand te 

vinden vanuit een korte kans, 6-1. Vlak daarop wist Julia het overgooien van GKV te storen en de bal over te nemen. Annelin 

reageerde direct attent, snelde naar de korf, ontving de bal van Julia en kon geheel vrij en in alle rust de 7-1 erin leggen. In de 38e 

minuut was David net een halve seconde te laat om een doelpoging van GKV te verdedigen en dit werd “bestraft” met 7-2. In dezelfde 

minuut trok David dit weer recht door zelf 8-2 op het scorebord te zetten. Vlak voor het eindsignaal kreeg E3 opnieuw een stip 

toegewezen. Maar stippen en E3… het zijn (nog) geen goede vrienden. Door de gemiste strafworp bleef de eindstand op 8-2 steken. 

Hèhè, eindelijk weer eens gewonnen. Was ook effe nodig om de spirit weer in het team te brengen. E3 hoort al wekenlang dat ze 

harstikke goed bezig zijn, dat ze een goed seizoen draaien omdat ze elke wedstrijd weer groeien en mee kunnen lopen met de 

favorieten in deze poule, dat ze de verschillen klein houden. En niets is natuurlijk minder waar. Maar met een volle zak punten 

smaken al deze beschouwingen toch een stuk lekkerder, mjam. 

Volgende week tegen Achilles zullen we zien of de overwinning van vandaag de eetlust van E3 heeft opgewekt. Memo aan de ouders: 

niet vergeten volgende week de E3-spelers hetzelfde ontbijtje als van vandaag te geven! 
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Wedstrijden 

  24 januari      

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2M 16786 Excelsior  3 - IJsselvogels 3 15.00 16:00 Ben, Dannie A. Volkers Pauline Valkenburg 

R3S 16540 Excelsior  4 - Vitesse (Ba) 3 17.30 18:20   R. Pardoen   

R5E 7019 Excelsior  5 - Velocitas 6 16.15 17:10   Nathan op den Kelder  

B1F 19699 Excelsior  B1 - VEO B1 14:15 15:00 Ron, Nikki Excelsior  

B4B 8085 Excelsior  B2 - Velocitas B3 13:15 14:00 Wouter, Shera Bertjan Bron  

B5D 4662 Excelsior  B3 - Crescendo B2 12:15 13:00 Erik, Nathan, Wesley Dieter Bos  

C2G 20713 Excelsior  C1 - Avanti  C2 11:15 12:00 Vito, Jill wordt aangewezen  

D1E 8971 Excelsior  D1 - ONDO  D2 9:30 9:45 Simon, Job, Nynke  Dingeman Pel  

E3B 11522 Excelsior  E1 - HKV/Ons Eibernest E1 10.30 11:00 Okker, Jikke Emily Janssen   

F1E 9685 Excelsior  F1 - VEO F1 10.30 11:00 Lisette, Jazz Daan Arkestijn  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKC 12767 Rust Roest 1 - Excelsior  1 17.30 20:45 Denise Strijphal, Eindhoven   

ROKC 16726 Rust Roest 2 - Excelsior  2 16.15 19:15 Leon Strijphal, Eindhoven   

R6B 7414 DES  7 - Excelsior  6 
AW 

21.00 
21:50 Willeke De Hoornbloem, Den Hoorn 

  

A1F 18543 ODO A1 - Excelsior  A1 10:00 11:45 Wesley en Luuk De Hofstede Maasland de Boer, de Boo, Heijink 

A4B 6114 VEO A3 - Excelsior  A3 9:45 11:10 Mario Essesteyn Voorburg Batenburg, van Bergen, vd Burgh 

C5A 4983 Fluks C2 - Excelsior  C2 14:30 16:00 Maarten De Overkant, Noordwijk Chimene, Iris, Nathalie 

E2G 10848 Achilles  E1 - Excelsior  E3 09.00 10:00 Marieke, Sander Ockenburgh Den Haag Silvis en Pieterse 

F2BC 12194 Die Haghe  F3 - Excelsior F2 11:00 12:00 Pauline, Dominique, Anouk  Gaslaan, Den Haag Scheurwater en de Block  

F3C 10416 Dubbel Zes F1 - Excelsior  F3 09.00 10:00 Charlotte, Sven  Gaslaan, Den Haag Ekelmans en de Block  

         

  Sporthal open van 9:30-20:00;       

  restaurant heeft andere openingstijden      

        

  E3, F3 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.hoekedelft.nl/
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Opstellingen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden.  

 

 

 

Team Opstellingen 24 januari Reserves 

1/2 
 

Charlie, Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Leanne, Marieke, Sabine,  Shera, 
Sharmaine 
Bertjan, Dannie, Jesse, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Vito,  
Wesley T., Wouter K. 

 

   

3 
 

Annelinde, Danique, Emily, Joyce, Marilyn, Simone 
Bob, Dieter, Jeroen, Koen ?, Roy 

 
Simon, Johan V. (Aj) 

4 Astrid, Christiane, Nicole, Rachelle 
Daan, Henk (niet 24/01), Johan V., Johan V., Simon, Wouter C. 

Renate 

5 
 

Annebertien, Desiree, Renate, Marloes ? 

Erik K., Mario, Micke, Patrick ?, Robert ? 

 
Hanna (A2) 

6 
 

Janna, Leonie, Lynn, Nynke 
Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley  

 

A1 Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 

 

A2 Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 
Sven, Dingeman, Koen T, Sander H, Sander V 

 

A3 Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne 
Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 

 

Team Opstellingen 17 januari Reserves 

B1 Kayleigh, Anouk, Gina, Jazz 
Floris, Tjarko, Jop, Daan, Timo? 

Myrthe, Isabella (C1) 
Timon (C1) 

B2 Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke, Lonneke 
Jasper, Wesley, Reinier 

 

B3 Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie 
Rik, Daan, INVALLEN Arjan/Dirk (C1) 

 

C1 Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 
Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

 

C2 Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 
Nico, Rick, Mark, Mark  

 

D1 Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke, Liekke 
Joshua, Thom, Beau, Paul 

 

E1 VRIJ  

E2 Ryanne, Maud,  
Nathan, Tygo, Max 

 
Roy (E1) 

E3 Demi, Julia, Annelin, Cristina 
David  

 

E4 Mirre, Maya, Renske, Joya, Sara David (E3) 

F1 Eline, Zoë, Lianne 
Martin, Thijs, Pieter 

 

F2 Britt, Mara,  
Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

 

F3 Fenna, Hennieke, Margot 
Kilian, Sami, Adam 

 

http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.oogvoorogen.nl
http://www.adminto.nl
http://www.koosderoos.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Uitslagen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden.  

 

 

 

  

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 24-01-2015 DHKD 21143 ONDO (G) D1 - Fortuna/My Collections D1 13:00 Inkoop Micke Vrolijk De Hoekstee, Veld 1 

za. 24-01-2015 C2H 20769 NIO C1 - KCC/Delta Logistiek C2 14:30 Inkoop Erik de Koning Wilgenring, NIO 

za. 24-01-2015 A1F 18520 KCC/Delta Logistiek A2 - Weidevogels A1 12:10 KNKV Wouter le Comte Schenkel, KCC 

za. 24-01-2015 BHKB 19738 KVS/Maritiem B1 - Valto B1 13:00 KNKV Jos van Velzen De Blinkerd Scheveningen, Veld 1 

  17 januari    

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

OKC 12619 Excelsior  1 - Antilopen 1 26 21   

ROKC 16509 Excelsior  2 - Antilopen 2 16 18   

R6B 7213 Excelsior  6 - GKV  4 18 4   

A1F 18463 Excelsior  A1 - ONDO  A1 16 11   

A3A 6083 Excelsior  A2 - ONDO  A2 6 11   

A4B 6195 Excelsior  A3 - ALO A2 5 10   

D1E 8226 Excelsior  D1 - VEO D1 2 14   

E2G 10798 Excelsior  E3 - GKV  E1 8 3 2   1 

E3J 11974 Excelsior  E4 - ODO E2 3 0 3   2 

F1E 9572 Excelsior  F1 - Valto F1 9 14 4   2 

F2C 9943 Excelsior  F2 - Tempo F3 13 9 3   3 

F3C 10389 Excelsior  F3 - LYNX F2 12 12 2   2 

klasse nr wedstrijd       

R2M 16470 Velocitas 2 - Excelsior  3 18 15   

R3S 16354 Nieuwerkerk 6 - Excelsior  4 15 12   

R5E 6820 Dijkvogels 4 - Excelsior  5 9 17   

B1F 19636 DES  B1 - Excelsior  B1 8 11   

B4B 4592 GKV  B1 - Excelsior  B2 7 3   

B5D 4616 HKV/Ons Eibernest B2 - Excelsior  B3 5 6   

C2G 20663 ODO C1 - Excelsior  C1 5 15   

C5A 4800 Madjoe C2 - Excelsior  C2 4 3   

E3F 11475 KVS/Maritiem E2 - Excelsior  E2 12 1 4   4 

       

  Sporthal open van 9:30-21:00;     

  restaurant heeft andere openingstijden    

       

  E2 MAP MEENEMEN NA TRAINING    

       

  Reclame borden opzetten: E4/F1/F2    

  Reclameborden opruimen: A3    

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 

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala 

 

14 mei Dubbelschiettoernooi 

17 januari Excelsior feest Junioren / Senioren 

 
22 t/m 25 mei Kamp 2015!!  

11 januari  Koplopers 

 
29 mei Pinksterklaverjassen 

16 januari Nieuwjaarsklaverjassen 

 

13 Juni Verenigings Afsluitdag 

23 januari Verenigings Evenement  

 

13 juni Verenigings Feest 

30 januari  reservering clubhuis 

 
20 juni Schoolkorfbal 

8 februari Koplopers 

 
22 augustus Excelsior Toernooi 

27  februari Verenigings Evenement  

   6 maart Paasfeest Pupillen 

   8 maart Koplopers 

   27 maart  Paasklaverjassen 

   4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

   24 april Koningsklaverjassen 

   9 mei  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  


