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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

publiceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

Zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

Wouter le Comte 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

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 van der Pijl 

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Simone Ruitenbeek 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Bikolaan 25 

 2622 EH Delft 

ACCOMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, 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 

  

Redactiepraat  

Geachte | Beste | Lieve | Yo! Korfpraatlezers. 

Misschien niet de meest originele zin voor mijn Korf-

praatrentree, daar ik deze al gebruikt heb in de begelei-

dende e-mail bij mijn allereerste Korfpraat van 14 september 2013. Desalniettemin, 

fijn om hier weer te zijn!  

Afgelopen weken is de geruchtenmachine behoorlijk aangezwengeld (door onder 

andere de wedredactie) en tot mijn vreugde kan en mag ik bevestigen dat vanaf 

heden de Korfpraat zal worden verzorgd door een heus redactieteam. Ik stel u voor 

aan de redactie van de Korfpraat. 

Martine Graafland. Martine is de moeder van Mirre, spelend in E4, en sinds de 

herfst 2014 betrokken bij de vereniging. In de aanloop naar de wording van het 

redactieteam vroeg ik aan Martine waarom ze zich had aangemeld voor de redactie. 

Haar reactie was treffend, herkenbaar en van uitzonderlijke klasse: 

“Ik heb me aangemeld bij de redactie, omdat ik vind dat een vereniging niet leeft als 

je er niet een bepaalde betrokkenheid bij hebt. Je doet het samen, met elkaar maak 

je de vereniging. En het is een leuke manier om mensen en de vereniging te leren 

kennen...” 

Niets aan toe te voegen. 

Nathan op den Kelder. Nathan speelt in het zesde, het seniorenteam dat momen-

teel vele successen behaalt. Nathan zal ik voor altijd dankbaar zijn dat hij tijdens 

het schoolkorfbaltoernooi 2013 het talent in mijn dochter zag en ons overhaalde 

om toe te treden tot Excelsior. 

Peter de Block. Peter is de vader van Thijs (F1) en Lars (F2). Ook voor Peter is “sa-

men iets maken” een groot gemeengoed, getuige zijn reactie op de oproep om 

deel uit te maken van de redactie: 

“Het lijkt mij leuk om samen met anderen aan de Korfpraat te werken.” 

Pim Swinkels. Pim speelt in A1 en is qua leeftijd de hekkensluiter (of hekkenopener, 

het is maar hoe je het bekijkt) van de redactie. Wat mij betreft alle respect dat je als 

16-jarige dit avontuur durft aan te gaan. Pim heeft recent zijn maatschappelijke 

stage bij Excelsior afgerond en wil zijn opgedane ervaring gebruiken om bij te 

dragen aan een geweldige Korfpraat. 

Juan Zondervan. Ik dus. Vader van Julia, spelend in E3. Ik heb mezelf bij aanvang 

van mijn vorige termijn al geïntroduceerd, al hier na te lezen. 

Een nieuw team, een nieuwe Korfpraat. Of eigenlijk, een nieuwe Korfpraat in een 

welbekend jasje. De doorlooplinks op de cover zijn weer terug, als ook de clickables 

in dit redactiepraatje naar de hoogtepunten in deze Korfpraat (zie hieronder). De 

onderverdeling in kolommen laten we voorlopig achterwege om het ons niet al te 

moeilijk te maken. Komen mettertijd wellicht weer terug. 

Ook zal de cover wekelijks voorzien zijn van een nieuwe spelersfoto, deze week een 

group hug shot van Excelsior 1. Om te vieren dat het eerste afgelopen zaterdag 

heeft gewonnen, joehoe! Lees hier meer over in dit artikel. 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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
http://www.ckv-excelsior.nl/korfpraat/44-Korfpraat%2005%20-%202013-09-15%20(site).pdf
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COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland 

 Juan Zondervan 

 Nathan op den Kelder 

 Peter de Block 

 Pim Swinkels 

Controle: Andrea Veraart 

Vormgeving: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Cristhian Almeida-Rivera 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 

Activiteitenkalender: Simone Ruitenberg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Conno, Simone, Job, Henk, Frido, 

Gerrie 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

INHOUD 
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Praatjes en mededelingen 

…vervolg Redactiepraat  

Verder in deze uitgave: 

 Contributie. Goed nieuws, met een slag om de arm. 

 Alle lof voor de Excelsiorianen die tot nu toe wedstrijden hebben gefloten. 

 Wil je nog mee op kamp!? Nu kan het nog!!! 

 Wedstrijdverslag van D1 en E3. De analogieën zijn bijna te eng. Twee spelers uit 

D1 zijn de grote broer en zus van twee spelers uit E3, beide teams hebben tegen 

Avanti gespeeld en een gelijk resultaat behaald en beide wedstrijden zijn door 

een ouder opgetekend in een leuk verslag  Kuddos, Gerrie! De grote vraag: is 

het Avantiaan of Avantiër?  

 Hoezo niet gelijktijdig drinken en rijden? Kan best!  

 Update van de activiteitenkalender. 

Deze week is de Korfpraat verzorgd door Juan, volgende week spreekt Nathan u 

aan vanaf deze plek. Nathan, succes!!!  

Tot slot, speciale dank gaat uit naar Job van den Berg (6e) en Wesley Toet (selectie), 

die met hun onafgebroken gezeur aan mijn hoofd de afgelopen maanden er deels 

voor hebben gezorgd dat deze Korfpraat vanuit mijn laptop tot stand is gekomen. 

Veel leesplezier  
 

Contributie 2015 

Het bestuur wil komende ledenvergadering voorstellen de contributies voor 2015 

voor komend seizoen voor alle leden van Excelsior gelijk te houden en dus niet te 

verhogen. Verhoging van de contributies is komend jaar waarschijnlijk niet nodig 

door het strak volgen van de prijsstijgingen in de afgelopen jaren én het sterk terug 

dringen van scheidsrechterkosten. Excelsior kan momenteel scheidsrechters inzet-

ten voor al de aan Excelsior toegewezen wedstrijden, hierdoor worden geen boetes 

meer in rekening gebracht.  

Er resteert één financieel risico. De gemeente Delft verkeert in financieel zwaar 

weer. Als gevolg hiervan staat de gemeente Delft voor omvangrijke bezuinigingen. 

Net als veel andere onderwerpen in de begroting van de Gemeente dient ook sport 

hier een bijdrage aan te leveren. Bij de zoektocht naar oplossingen voor het reali-

seren van bezuinigingen binnen de sport kijkt de gemeente Delft in eerste instantie 

naar mogelijkheden tot het efficiënter gebruiken van sportaccommodaties en het 

efficiënter organiseren van beheer en exploitatie. Als hierin onvoldoende bezuini-

gingen worden behaald, is een verhoging van de huurtarieven voor sportaccom-

modaties niet uitgesloten. Deze verhoging kan voor het bestuur van Excelsior reden 

zijn de contributies aan te passen. Het bestuur loopt hier echter niet op vooruit. Het 

bestuur behoudt zich het recht voor om, nadat de gemeente de tarieven verhoogt, 

een contributieverhoging voor te stellen aan de ledenvergadering. 
 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Scheidsrechters 

Scheidsrechters: allereerst hartelijk dank voor de gefloten wedstrijden! Na jaren van boetes kunnen wij nu po-

sitief nieuws brengen: Excelsior heeft waarschijnlijk dit zaalseizoen meer gefloten dan als nodig is! Dit betekent dat Excelsior waar-

schijnlijk een bonus uitgekeerd zal krijgen! Mede hierdoor zullen de contributies in 2015 niet worden verhoogd! Scheidsrechters, 

hartelijk dank! 

Tot en met 18 januari 2015 heeft Excelsior 45 wedstrijden gefloten (in 9 weekenden is dat een gemiddelde van 5; waarvan 3 op naam 

en 2 op inschrijving of als de aangewezen scheidsrechter niet kwam). Tot en met 7 maart zullen er ongeveer 65 wedstrijden op 

neutraal terrein moeten worden gefloten. Op 25 en 31 januari zijn er nog eens 10 wedstrijden gefloten. 

Voor het lopende veldseizoen 2014-2015 is de scheidsrechtersituatie ook rooskleurig: tot en met 1 juni moeten wij nog maar 19 

wedstrijden op neutraal terrein fluiten (en dat verdeeld over 7 weken), voordat ook hier een bonus zal worden uitgekeerd! 

Job en Bob zijn met de scheidsrechtercursus bezig en hopen de cursus dit seizoen af te ronden (tenminste, als het KNKV wil mee-

werken!). 

Wouter is gestart met de cursus scheidsrechterbeoordelaar en heeft hiervoor zelfs zijn wedstrijd van afgelopen zaterdag opgezegd! 

Wouter, succes met de cursus! 
 

Excelsior 1 zet grote stap richting lijfsbehoud  

Excelsior 1 heeft zaterdag een grote stap gezet richting lijfsbehoud in de Overgangsklasse. De ploeg van Denise Bezemer versloeg 

concurent Dindoa in een enerverende wedstrijd. Al na vijftien seconden stond er na een prachtige combinatie de voorsprong voor 

Excelsior op het scorebord. Deze voorsprong werd geen moment meer weggegeven. 

Echt uitlopen op de ploeg uit Ermelo lukte niet, hierdoor bleef het vrijwel de gehele wedstrijd spannend. In het laatste gedeelte van 

de wedstrijd lukte dit gelukkig wel. Dannie Hoogeveen was letterlijk en figuurlijk de grote man bij Excelsior, de jarige Job was be-

langrijk voor de ploeg met goed spel en veel en belangrijke doelpunten. Uitslag 27-20. 

Door de overwinning heeft Excelsior goede zaken gedaan in de strijd om plaats 7 in de poule. Een zevende plaats zal aan het eind 

van het seizoen recht geven op een beslissingswedstrijd om degradatie tegen de nummer 7 uit de andere Overgangsklasse poule. 

Excelsior heeft nu twee punten meer dan Dindoa (staan nu 8e) en heeft een beter onderling resultaat. 
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Secretaripraten 

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren & juniorensecretariaat 

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Wijzigingen aanvangstijden wedstrijden D1, E1 en F1 aanstaande zaterdag 24 januari 

Omdat het open dag 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. 
 

Belangrijke data zaalcompetitie 

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 (zijn telefoonnummer staat bij de afmeldcoördinatoren). Erik weet dan of 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 te allen tijde 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 o.a. blessures. Kijk dus goed als je naam wordt vermeld als invaller of reserve. Kun je niet invallen of als reserve staan bij B of C 

teams, bel dan ieder 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 ieder 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 

standaardauto’s gaat dit niet passen want de autorijders moeten zelf namelijk ook mee. 
 

De pinguïns 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 o.a. 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.  
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Secretaripraten 

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!  
 

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. De laatste zaaltrainingen staan gepland op donderdag 5 maart voor B tot en met F en 

de pinguïns en peuters trainen op 7 maart voor het laatst in de zaal. 
 

Veldcompetitie 

Excelsior neemt met alle B tot en met F teams deel aan het DKC voorjaarstoernooi dat gehouden wordt op zaterdag 21 maart op de 

velden van Biesland. De 2e helft van de veldcompetitie zal starten op 28 maart. De eerste veldtrainingen zullen starten in de week 

vanaf maandag 16 maart. 
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Evenementencommissie 

Cocktails maken of FIFA15 toernooi  

 

 

Op vrijdagavond 27 februari kun je vanaf 20.00 uur deelnemen aan een van de twee activiteiten bij Excelsior. Je kunt deze 

avond een keuze maken om deel te nemen aan een workshop cocktails maken (<18 alcoholvrij) of je kunt deelnemen aan 

een FIFA15 toernooi. 

Cocktails maken 

Vanaf 20.00 uur ga je de lekkerste cocktails maken en natuurlijk ook drinken. Alle leden + kader mogen meedoen aan deze workshop. 

Deelname is € 5,00 per persoon, opgeven via het formulier op de website. (<18 alleen alcoholvrije cocktails) 

FIFA15 Toernooi 

In verschillende poules zal er worden gespeeld om de Excelsior FIFA15 bokaal! Koppels worden geloot bij aanvang van de avond, 

loting begint 19.45 uur (incl. team keuze). Toernooi start 20.00 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het speelschema 

gemaakt. Deelname kost € 2,50 per persoon, opgeven via het formulier op de website. 
 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/411-cocktails-maken-of-fifa15-toernooi
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/411-cocktails-maken-of-fifa15-toernooi
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Kampcommissie 

  

Met Pinksteren gaan we weer met de vereniging op kamp. Van vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei 2015, gaan 

we naar groepsaccommodatie De Roerdomp in Westelbeers (Noord-Brabant). Deze schitterende nieuwbouw 

accommodatie is gelegen in een landelijke bosrijke omgeving. 

Het thema van het kamp is ‘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 westernfeestje te worden! 

Heb je nog leuke ideeën of attributen om het kamphuis te versieren, bel of mail dan naar Jesse. 

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

1e termijn wordt eind februari automatisch geïncasseerd. De 2e termijn volgt in april. Heeft u nog vragen of wensen omtrent deze 

incasso, neem dan contact op met Wilco de Koning of Henk. 

Het gaat nu erg hard met de inschrijvingen. Het aantal staat nu op 82 deelnemers, dus we hebben nog zo’n 3 plaatsen over. 

nr achternaam voornaam team nr achternaam voornaam team nr achternaam voornaam team 

1 Halbe Lisanne 1 29 Heemskerk Jazz B1 57 Jansen Aniek D1 

2 Heemskerk Ryan 1 30 Popering Timo B1 58 Jorritsma Isa  D1 

3 Koster Jill 1 31 Verhagen Kayleigh B1 59 Mangert Joshua D1 

4 Bron Bertjan 2 32 Willigen, van Floris B1 60 Meer, van der Linsey D1 

5 Ekelmans Jesse 2 33 Glaser Denise B2 61 Posthumus Beau D1 

6 Heemskerk Vito 2 34 Halem, van  Lonneke B2 62 Ruiter, de Liekke D1 

7 Kamps Wouter 2 35 Jorritsma Noa B2 63 Sijbring Paul D1 

8 Rensen Sander 2 36 Kleiborn Sanne B2 64 Verschoor Romy E1 

9 Domburg, van Koen 3 37 Koole Reinier B2 65 Gaag, van der Maud E2 

10 Halbe Danique 3 38 Koops Jasper B2 66 Linden, van der Ryanne E2 

11 Leeden, vd Bob 3 39 Maartense Joanna B2 67 Almeida Carrion Cristina E3 

12 Leusden, van Roy 3 40 Rijpkema Femke B2 68 Hagen, van Mirre E3 

13 Pijl, vd Anne-linde 3 41 Timp Wesley B2 69 Reijken, van der Demi E3 

14 Berg, vd Job 6 42 Burgh, vd Fleur B3 70 Tretmans Annelin E3 

15 Nieuwerf Marit 6 43 Muller Veerle B3 71 Zondervan Julia E3 

16 Sevinga Nynke 6 44 Roo, de Robin B3 72 Baks Eline Geen 

17 Batenburg, van Okker A1 45 Batenburg, van Geeske C1 73 Buuren, van  Mirjam Geen 

18 Heijink Merit A1 46 Boer, de Wouter C1 74 Carrion Gordon Patricia Geen 

19 Mastenbroek Fabian A1 47 Jorritsma Indi C1 75 Halbe Henk Geen 

20 Pijl, vd Charlotte A1 48 Kuijper Timon C1 76 Halbe Margreet Geen 

21 Dam, van Hanna A2 49 Mast, vd Isabella C1 77 Heemskerk Linda Geen 

22 Egdom, van  Marloes A2 50 Pel Arjen C1 78 Hoexum Berlinda Geen 

23 Hoog, de Sander A2 51 Sevinga Myrte C1 79 Noorlander Carolien Geen 

24 Vreede, de Sven A2 52 Jansen Mark C2 80 Posthumus Helene Geen 

25 Westerman Cynthia A2 53 Leipsig, van Dirk C2 81 Reijken, van der Dik Geen 

26 Westerman Maaike A2 54 Sijbring Mark C2 82 Zondervan Juan Geen 

27 Atzei Gina B1 55 Almeida Carrion Lucía D1     

28 Boo, de Jop B1 56 Drift, van der Thom D1     

We hebben nog een leuk nieuwtje. Vorige week is Job van den Berg toegevoegd aan de kampcommissie. Wij kunnen zijn hulp goed 

gebruiken, dus we zijn erg blij met deze uitbreiding. 

Als je ook mee wilt, geef je dan zo spoedig mogelijk op www.ckv-excelsior.nl/kamp. Mocht je problemen hebben met het inschrijven, 

dan is dat altijd nog mogelijk bij Henk (en natuurlijk Margreet). Het wordt weer een belevenis om nooit meer te vergeten. Dit kan en 

mag je gewoon niet missen! 

De kampcommissie: Helene, Bob, Mirjam, Jesse, Job en Henk 

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

31 januari 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 11608 Excelsior 1 - Dindoa 1 27 20  

ROKC 14759 Excelsior 2 - KCC/Delta Logistiek 3 17 18  

R6B 7211 Excelsior 6 - De Meervogels 7 14 6  

A1F 17817 Excelsior A1 - KCC/Delta Logistiek A2 13 12  

A3A 5854 Excelsior A2 - HKV/Ons Eibernest A2 9 8  

A4B 5851 Excelsior A3 - Dijkvogels A2 10 15  

C5A 4870 Excelsior C2 - Avanti C6 2 9  

E2G 10607 Excelsior E3 - Avanti E3 2 3 3 - 4 

E3J 11976 Excelsior E4 - DES E3 5 10  

F3C 10270 Excelsior F3 - ODO F2 13 4  

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2M 16839 Avanti 4 - Excelsior 3 14 22  

R3S 14638 Kinderdijk 3 - Excelsior 4 9 14  

B1F 19165 Weidevogels B1 - Excelsior B1 13 15  

B4B 4329 Avanti B5 - Excelsior B2 3 14  

B5D 4669 DES B4 - Excelsior B3 16 3  

C2G 21497 Fortuna/My Collections C2 - Excelsior C1 5 10  

D1E 8518 Avanti D2 - Excelsior D1 11 3  

E3B 11153 Fortuna/My Collections E5 - Excelsior E1 5 6  

E3F 11147 Fortuna/My Collections E7 - Excelsior E2 13 5  

F1E 9584 KVS/Maritiem F1 - Excelsior F1 13 9  
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

- geen wedstrijdverslagen deze week - 
 

Junioren 

- geen wedstrijdverslagen deze week - 
 

Jeugd 

Avanti D2 – Excelsior D1 

Op vrijdagavond kwamen de eerste afmeldingen vanwege ziekte, ongevallen e.d. via Whatsapp 

binnen. Oei, oei, krijgen we wel een heel team bij elkaar voor deze zaterdag. En op 

zaterdagochtend nog een afmelding! Maar gelukkig was daar opeens Isa, die wel kon invallen. Daarmee waren er net genoeg spelers 

om aan te treden tegen Avanti. Aniek was reserve daar ze een ongelukje op school had gehad en daardoor eigenlijk niet kon spelen, 

maar ja, in het uiterste geval dan… (bikkel). 

We begonnen met Thom, Beau, Dieuwke en Liekke in het aanvalsvak en Paul, Lucía (jongen i.p.v. Joshua), Inger en Isa in het 

verdedigingsvak. In de eerste minuut was er de eerste strafworp van de wedstrijd. Beau keek heel koelbloedig, maar miste helaas. 

Avanti ging vervolgens voortvarend aan de slag en wist vrij snel de score op 1-0 te brengen. In mijn lekenogen leek er sprake van 

netjes verdedigd, maar de scheids zag dit anders ;-). Vervolgens bleek vaak dat Avanti zeer effectief de bal uit het aanvalsvak van 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Excelsior wist te vissen. Deels kwam dit doordat er een paar snelle spelers waren die de bal steeds 

onderschepten, maar eerlijk is eerlijk, Excelsior speelde ook niet altijd even slim over. Avanti wist in zijn 

eigen vak goed rond te spelen en soms een afstandsschot te plaatsen. Zo werd de stand ook snel op 2-0 

gebracht. In ons aanvalsvak kwam het vervolgens niet tot rondspelen, omdat de Avanti-spelers goed verdedigden en zodoende 

ervoor zorgde dat Excelsior niet tot schieten kwam. Tijd voor de vakwissel, altijd weer de vraag of we dan onze kansen kunnen doen 

keren. 

Avanti wist in het aanvalsvak echter meerdere kansen te creëren. Gelukkig voor Excelsior werd er wel vaak misgeschoten. Maar toch 

werd het achtereenvolgens 3-0 en 4-0. Maar daar was Isa, die een mooie poging creëerde en raak schoot. Maar helaas vond de 

scheids deze verdedigd, 4-0 nog steeds. Maar in het aanvalsvak wist Excelsior nu meer kansen te creëren, maar er werd nog niet 

gescoord. Voor de rust wist Avanti uit een afstandsschot de stand nog op 5-0 te brengen. 

Na de rust wist Avanti de voorsprong snel uit te bouwen naar 6-0. Maar daar was een snelle actie van Thom die direct de stand op 

6-1 bracht, super! Avanti leek nu meer weerstand te ondervinden en wist na onderscheppen van de bal deze bijvoorbeeld niet in hun 

aanvalsvak te brengen. Excelsior zorgde er dan voor dat de bal uitverdedigd werd, waardoor we dus weer voor de aanval konden 

gaan. Voor de vakwissel kon Avanti nog eenmaal scoren 7-1. Maar kijk, daar begon Excelsior ook wat vaker te schieten en zo wist Isa 

de stand op 7-2 te brengen, mooi afstandsschot! Maar helaas, Avanti bleef ook aandringen en bracht de score op 8-2. Lucía, Inger, 

Paul en Isa gingen steeds vaker schieten en ja, daar was de 8-3 van Lucía. Maar daar was de strafworp voor Avanti, alhoewel ik de 

aanleiding hiervoor gemist heb, zal wel aan mijn beperkte korfbalkennis liggen. De Avantiaan wist de bal er loepzuiver in te gooien, 

9-3 dus. Excelsior bleef de ingezette stijgende lijn echter volhouden en zodoende werden er meerdere kansen gecreëerd, maar helaas 

werd geen ervan omgezet in een doelpunt. Avanti kon dit wel nog tweemaal, waardoor de wedstrijd eindigde met 11-3. Al met een 

leuke wedstrijd, waarbij steeds beter werd gespeeld. Het tempo waarmee aan het eind werd gespeeld, willen we natuurlijk de 

volgende keer vanaf het begin zien. Dan komt de overwinning die onze toppers verdienen er vanzelf een keer. 
 

Excelsior E3 – Avanti E3 

Op de laatste zaterdag van de maand januari stond voor E3 de wedstrijd tegen de reuzen van Avanti op het programma. Reuzen, 

vanwege de lengte die Avanti in zijn team heeft, maar ook reuzen vanwege de zaalprestatie tot op dit moment: elke wedstrijd ge-

wonnen en daarmee de onbetwiste koploper in de poule. E3 staat op de vijfde plek in de poule en het verschil in behaalde punten 

met Avanti is maar liefst 11. Aan de andere kant, de uitwedstrijd werd door E3 met “slechts” 5-2 verloren, op zich geen uitslag waarbij 

je direct zou moeten concluderen dat Avanti duidelijk een maatje te groot is. Desalniettemin, als ik nu zou opschrijven dat ik van te 

voren geen enkele gedachte had over wie als winnaar uit de bus zou komen, dan zou mijn neus toch wel enigszins aan het groeien 

geslagen zijn. Maar was mijn voorspelling, mijn veronderstelling wel juist?  

Met Cristina op de bank en een basisplek voor Julia (na een week afwezigheid als gevolg van 

een keelontsteking (en hele vieze antibioticapilletjes…)), Demi, Annelin en David begon E3 

aan de wedstrijd. In de eerste fase van de wedstrijd werd direct zichtbaar dat Avanti niet 

voorzichtig zou omgaan met de inbreng van hun fysieke overwicht (lengte, leeftijd, kracht, 

snelheid). Avanti speelde in een zeer hoog tempo, veel hoger dan E3 gewend is en normaliter 

kan bijbenen. Tot vandaag. Want, in plaats van achter de feiten aan te lopen, schakelde E3 

een paar tandjes bij en volgde daarmee het tempo dat Avanti als stempel op de wedstrijd 

had gedrukt. Dit onder aansturing en aanvuring van coach Sander en het was mooi om te 

zien dat ook hij het hogere tempo oppikte in zijn coaching. 

Naast het hoge tempo is Avanti als tegenstander ook lastig vanwege het heel dicht op de 

man verdedigen. Niet onreglementair, maar continu in je eigen aanval een speler voor je neus 

hebben staan, die bijna letterlijk met zijn neus op die van jou zit, kan intimiderend werken en 

daarmee je eigen spel nadelig beïnvloeden. Met name Annelin had daar vandaag wat last 

van. Sander probeerde op deze momenten vanaf de lijn zijn team tot rust te manen, tijd te 

laten nemen en te wachten op een vrijgelopen speler. En dat zag je terug in de meeste aanvallen van E3: rustig en bedachtzaam. Ze 

lieten zich geenszins gek maken door het spel van de tegenstander, maar gingen juist de gehele wedstrijd van hun eigen kracht uit. 

 
Nog even een coole dansmove van Julia 

voor de wedstrijd begint  
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In het eerste tienminutenbedrijf waren aan de kant van E3 de meeste kansen voor Demi, met een afge-

keurd doelpunt in de 6e minuut als dompertje. Scheids Bert-Jan constateerde dat Demi met de bal liep 

en moest het doelpunt daarom wel afkeuren. E3 keek op dat moment tegen een achterstand van 0-1 aan door 

een doelpunt van Avanti in de 4e minuut. 

Een van de spelstrategieën van dit Avanti-team is duidelijk ingesteld op hun lengte en daarmee gepaarde kracht. Dit had Avanti al 

laten zien in de eerste wedstrijd tegen E3 en was uiteindelijk ook beslissend voor die wedstrijd. Deze spelstrategie komt op het 

volgende neer: na een overname van een aanval van E3 sprintten er een of twee Avantiërs naar de E3-korf en krijgen een zeer lange 

bal (driekwart van het totale speelvak) aangegooid (een strategie die E3 ook zeer goed kent van ONDO). Als E3 dan te traag reageert 

in de omschakeling van aanval naar verdediging, zoals helaas te vaak gebeurde in de eerste wedstrijd tegen Avanti, en een Avanti-

speler weet de bal goed te vangen, dan wordt het al snel een rondje prijsschieten. Maar vandaag waren de E3-spelers zeer attent in 

deze situaties en wisten ze op een enkele keer na hun verdedigingsposities tijdig in te nemen. 

Voorgaande alinea is een inleiding op de volgende situatie in de 10e minuut. David wint 

de rebound nadat Avanti op de korf heeft geschoten. David ziet Julia als een gek naar 

de andere kant hollen en moest hebben gedacht: “beter goed gejat, dan slecht bedacht”. 

David heeft misschien niet al te veel lengte, maar wel degelijk de nodige power. En zo 

besloot David de bal hard, héél hard naar Julia te gooien, die ‘m attent op drie meter 

voor de korf ving en ‘m netjes in de korf legde: 1-1! Lijkt me een mooi momentje voor 

de optekening van ons credo: zo doen we dat bij E3! 

In het tweede deel van de eerste helft vielen er geen doelpunten, behalve dan in de 9e 

minuut opnieuw een afgekeurd doelpunt van Demi, opnieuw wegens lopen met de bal. 

Eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat ik het beide keren met Bert-Jan eens was. Aan de 

andere kant heb ik in eerdere wedstrijden ook gelijksoortige situaties (een extra huppel-

tje, een extra stapje) bij tegenstanders gezien, waarbij het doelpunt wel werd goedge-

keurd. Dan vormt zich toch wel stiekem de gedachte: “hè nou, waarom krijgen wij nou 

niet een keer een mazzeltje?”. De oneerlijkheid van deze gedachte neem ik uiteraard 

volledig voor eigen rekening, Bert-Jan heeft de wedstrijd uitstekend geleid. Top! 

Terwijl Sander in de rust het team voorzag van de nodige technische, tactische en strategi-

sche aanwijzingen keken de ouders elkaar zowel uitzinnig als zorgwekkend aan. Dit was een 

E3, ónze kinderen(!), dat volledig boven zichzelf uitsteeg! Maar gaan ze dat volhouden? Zo’n 

hoog tempo, zoveel fysieke macht waar ze nu nog 20 minuten tegen moesten opboksen… 

De zindering en spanning van de wedstrijd was in ieder geval goed merkbaar bij de ouders. 

En niet alleen bij de E3-aanhang, ook bij het publiek van Avanti. Misschien is het volgende 

wel een foute aanname, maar ik kan me voorstellen dat ze naar de Buitenhof zijn gekomen 

met het idee om deze wedstrijd “effe af te werken”, om vervolgens de focus weer op de top 

van de poule te richten (Achilles hijgt in hun nek met twee punten achterstand). En dan ga je 

als favoriet met 1-1 de rust in… oei, pijnlijk. Naarmate de wedstrijd vorderde, werden zowel 

de Avanti- als de E3-aanhang dan ook luidruchtiger en fanatieker en tegen de tijd van de 

ontknoping kon deze wedstrijd zich meten met een wedstrijd Ajax-Feyenoord. Maar dan wel 

op een leuke en respectvolle manier. 

De tweede helft mocht Julia op de bank plaats nemen en werd Cristina ingezet. Bij Avanti werd er nog meer lengte ingebracht, zodat 

E3 de strijd moest aangaan met drie in plaats van twee spelers met lengte waar je u tegen mag zeggen. Een poging tot nog meer 

fysiek overwicht??? Het viel direct op dat Avanti misschien wel een beetje klaar was met die “vervelende” E3-ers, die keer op keer 

weer hun aanval blokten of verstoorden. Steeds vaker probeerde Avanti een schot van lange afstand (5, 6 meter), in de hoop een 

“makkelijk punt” (is het niet… weet ik ook wel… maar wij kunnen het (nog) niet…) te scoren en de voorsprong te nemen. En in de 25e 

minuut bracht dat succes. Schot van lange afstand, gemist, attente rebound en 1-2 op het scorebord. De volgende drie minuten 

 
Teambespreking 

 
Mooi actieshot van David! 
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waren er serieuze kansen voor Annelin en Cristina, maar het was Demi die in de 28e minuut door goed 

vrijlopen de stand weer gelijktrok, 2-2. Wel even lekker na twee afgekeurde doelpunten :) 

Jullie zullen begrijpen dat de ouders bij aanvang van de laatste tien 

minuten het bijna niet meer hadden. Eigenlijk wilden ze wegkruipen onder een steen om 

een eventuele desastreuze ontknoping van de wedstrijd niet mee te hoeven maken (ge-

voelige zieltjes). Tegelijkertijd wilden ze als collectief naast Sander gaan staan om met 

brullende coaching de E3 naar de overwinning te helpen. Met Julia als oppercoach voor-

aan! 

Ze bleven gewoon zitten. Maar wel brullend. 

 

 

Op de eerder gestelde vraag: “maar gaan ze het tempo volhouden?” kwam in de laatste tien minuten het 

antwoord: JA, volmondig JA! Van inzakken van E3 als gevolg van fysieke uitputting was tot het eind van de 

wedstrijd niets te merken. Het vechten van David om bezit van de bal na een mislukte vangst van Avanti is 

noemenswaardig, tot twee keer toe. En tot twee keer toe overwon David. 

Maar… en nu gaat het dan toch echt komen, ik heb het lang uitgesteld: alle kracht, inzet, doorzettingsver-

mogen van E3 kon niet voorkomen dat Avanti in de 34e minuut de voorsprong opeiste met 2-3. E3 legde 

zich er niet bij neer en sprak zijn laatste reserves aan om het gewilde en absoluut verdiende gelijkspel te 

behalen. Met in de laatste minuut van de wedstrijd nog een goede kans voor Demi, maar haar verdediger 

forceerde haar tot een te snelle en daarmee onnauwkeurige afronding. Eindstand: 2-3. 

Strafworpen… pff, laat ook maar :’( 

(ok, ok, voor de volledigheid: 3-4) 

Wat een wedstrijd. Ik was buiten adem na het 

zien en verslaan van de wedstrijd, ik ben buiten adem na het uitwerken 

van dit verslag. De ouders keken elkaar na de wedstrijd aan en in de eerste 

paar seconden was de teleurstelling duidelijk zichtbaar in de ogen. Niet 

vanwege de wedstrijd, niet vanwege E3, maar vanwege de uitslag. Een 

gelijkspel en het daarmee verdiende punt had zoveel meer terecht de 

krachtmeting in deze wedstrijd en de prestatie van E3 weergeven. Van alle 

net-nietjes dit zaalseizoen was dit misschien wel het meest zure net-nietje. 

Na die eerste paar seconden van teleurstelling (we blijven mensen…) werd 

Avanti oprecht gefeliciteerd met de behaalde winst. En werden de E3-spe-

lers én de coach gelauwerd door hun aanhang. Ik durf met recht te zeggen 

dat dit hun beste wedstrijd was die ze dit zaalseizoen hebben gespeeld, 

ondanks het verlies. Het aanpassend vermogen was van ongekende 

klasse. Dit was er eentje voor in een doosje, met een strikje eromheen. 

Volgende week is de een-na-laatste zaalcompetitiewedstrijd tegen TOP 

(met absolute winstkansen!) en de week erop de laatste wedstrijd tegen DES (een altijd spannende derby!). 

Stay tuned, stay with us ;)  

 
De ouders in spanning 

 
Beide teams in beeld 

 
Cristina vecht om de bal! 
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Opstellingen 

7 februari 2015 
team opstellingen reserves 

1/2 Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Leanne, Marieke, Sabine,  Shera 

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

worden nog gevraagd 

3 Annelinde, Danique, Joyce, Marilyn, Simone 

Bob, Dieter, Koen, Roy 

 

Simon Bo., Okker 

4 Astrid, Christiane, Nicole, Rachelle 

Daan, Johan V., Johan V., Simon, Wouter C. 

Desiree ?, Marlise ?, Pauline? 

 

5 Annebertien, Desiree, Pauline, Marlise 

Erik K., Mario, Micke, Patrick, Robert 

Janna 

 

6 Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

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

 

A1 Charlotte, Jikke, 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 

 

B1 Kayleigh, Anouk, Gina, Jazz 

Floris, Tjarko, Jop, Daan, Timo 

Isabella (C1), Myrthe, Noa 

Timon (C1), Jasper 

B2 Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke, Lonneke 

Jasper, Wesley, Reinier 

 

B3 Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie 

Rik, Daan, Sydney 

 

C1 Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

 

Wesley (B2) 

C2 Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

Nico, Rick, Mark, Mark 

Lucía (D1) 

Paul (D1) 

D1 VRIJ  

E1 Eva, Lindsey, Romy 

Joran, Roy 

 

E2 Ryanne, Maud,  

Nathan, Tygo, Max 

 

Roy (E1) 

E3 Demi, Julia, Annelin, Cristina 

David 

 

E4 Mirre, Maya, Renske, Joya, Sara Thijs (F1) 

F1 VRIJ  

F2 Britt, Mara 

Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

 

F3 VRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7 februari 2015 
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R3S 14793 Excelsior 4 - KCR 4 17.45 18:40     Vito??? 

R5E 7014 Excelsior 5 - DES 6 16.30 17:25   Robert Jan Heemskerk   

R6B 7214 Excelsior 6 - Valto 5 15.15 16:10 Willeke Bob vd Leeden   

A4B 5977 Excelsior A3 - ONDO A3 14:00 15:00 Mario Annelinde vd Pijl   

B1F 19211 Excelsior B1 - ONDO B1 13:15 14:00 Ron, Nikki wordt aangewezen   

B4B 4352 Excelsior B2 - Weidevogels B3 12:15 13:00 Wouter, Shera Patrick Rijneveld   

C2G 20281 Excelsior C1 - Dijkvogels C1 11:15 12:00 Vito, Jill wordt aangewezen   

E3B 11562 Excelsior E1 - DKC E1 10.30 11:00 Okker, Jikke Thijs Arkestijn    

E3F 11563 Excelsior E2 - Dijkvogels E1 09.30 10:00 Hanna, Marloes  Merit Heijink    

E2G 10551 Excelsior E3 - TOP E4 09.30 10:00 Marieke, Sander Jop de Boo   

E3J 11970 Excelsior E4 - ONDO E3 10.30 11:00 Sander, Merit, Gina Annebertien Bontekoe   

F2BC 12195 Excelsior F2 - Die Haghe F3 09.30 10:00 Pauline, Dominique, Anouk  Lisa Juijn   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKC 11763 Tweemaal Zes 1 - Excelsior 1 18.00 20:20 Denise De Vierstee, Maartensdijk   

ROKC 14985 Tweemaal Zes 2 - Excelsior 2 16.45 18:55 Leon De Vierstee, Maartensdijk   

R2M 14788 Phoenix 4 - Excelsior 3 18.45 20:00 Ben De Veur Zoetermeer   

A1F 17900 Weidevogels A1 - Excelsior A1 13:30 15:10 Wesley en Luuk Rijneveen Bleiswijk Heijink, Mastenbroek, vd Pijl 

A3A 5880 DES A1 - Excelsior A2 AW 19:40 20:40 Koen en Ryan De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

B5D 4347 Phoenix B3 - Excelsior B3 11:45 13:00 Erik, Nathan, Wesley Oosterpoort Zoetermeer Veerle, Fleur, Rik 

C5A 4882 Tempo C5 - Excelsior C2 12:30 14:00 Joris Limeshallen, Alphen ad Rijn Mark J, Rick & Nico, Nadine 

 Sporthal open van 9:30-20:30; Het restaurant heeft andere openingstijden 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 07-02-2015 DHKC 21018 De Meervogels D1 - Velocitas D1 13:00 Inkoop Erik de Koning De Veur Zoetermeer 

za. 07-02-2015 B2G 19230 Avanti (P) B2 - Phoenix B1 14:55 Inkoop Micke Vrolijk De Viergang, Pijnacker 

za. 07-02-2015 CHKD 20293 Vitesse (Ba) C1 - DeetosSnel C1 12:00 KNKV Wouter le Comte Riederpoort, Vitesse (Ba) 

za. 07-02-2015 A1G 18618 Nieuwerkerk/Trekvogels A1 - PKC/SWKGroep A3 11:30 KNKV Jos van Velzen De Kleine Vink Hal, Nieuwerkerk 

za. 07-02-2015 R3Q 14886 Fluks 2 – GKV (H) 2 18:30 KNKV Frido Kuijper Zuidhaghe, Den Haag 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://zantmanglas.nl/
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Wedstrijden  

Wedstrijden 
Trainingstijden 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag 

   Buitenhof  Kerkpolder  2/3 Hoornbloem Buitenhof  Buitenhof 

17.30-18.30    B2-C2    
 B2/C1* 

E1-E2-E3-E4 

18.00-19.00  
B3-D1 

F1-F2-F3 
    

F1-F2-F3 

E1-E2-E3-E4 

 
 

18.30-19.30    A2-C1  A3-B1   A1-A2 

19.00-20.00  S6-B1     
B2/C1* 

B3-C2 

 
 

19.30-20.30    S3-A1     S3-B1 

20.00-21.00       S6-Ouders   

20.30-22.00    S1-S2     S1-S2 

21.00-22.00       S4-S5   

 

*Let op B2 en C1: jullie trainen de ene week op woensdag en de andere week op donderdag volgens onderstaand schema: 

woensdag  donderdag 

10 december 2014 C1  11 december 2014 B2 

17 december 2014 B2  18 december 2014 C1 

7 januari 2015 C1  8 januari 2015 B2 

14 januari 2015 B2  15 januari 2015 C1 

21 januari 2015 C1  22 januari 2015 B2 

28 januari 2015 B2  29 januari 2015 C1 

4 februari 2015 C1  5 februari 2015 B2 

11 februari 2015 B2  12 februari 2015 C1 

18 februari 2015 C1  19 februari 2015 B2 

4 maart 2015 B2  5 maart 2015 C1 
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Kalenders en roosters  

 

Activiteitenkalender 

datum activiteit datum activiteit 

8 februari Koplopers 9 mei  21+ feest Senioren  

27 februari Verenigingsevenement  14 mei Dubbelschiettoernooi 

6 maart Paasfeest Pupillen 22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 

8 maart Koplopers 29 mei Pinksterklaverjassen 

9 t/m 14 maart Jantje Beton 13 juni Verenigingsafsluitdag 

13 maart Kantinereservering 13 juni Verenigingsfeest 

27 maart  Paasklaverjassen 20 juni Schoolkorfbal 

4 / 18 april Excelsiorfeest Junioren / Senioren 22 augustus Excelsiortoernooi 

24 april Koningsklaverjassen   

 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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