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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  

Beste Korfpraatlezers. 

Nu carnaval steeds dichterbij komt is ook binnen Ex-

celsior het eerste sportieve feestje te vieren: het kampioen-

schap van Excelsior 6! Om mijzelf hier nou narcistisch te gaan feliciteren met het 

kampioenschap gaat wat ver, dus dat laat ik aan anderen over. Binnenkort mis-

schien een speciale, gelimiteerde uitgave van de korfpraat, een dubbeldik kampi-

oensnummer? 

Voordat het carnaval volgende week werkelijk kan losbarsten, of zoals enkelen bo-

ven de rivieren het verwoorden, voordat die malloten in rare pakjes weer door de 

stad zwalken, moet er aankomende zaterdag eerst nog gespeeld worden. Een be-

langrijke zaterdag voor onze C1, want zij kunnen zich zaterdag bij het zesde aan-

sluiten en kampioen worden! Wat is er leuker dan dat te doen voor een volle Bui-

tenhof? Wees erbij om 12.00uur!  

E1, E2, E4, F1 en F1 opgelet, de sporthal gaat pas om half tien open, dus jullie zullen 

de map bij de training al mee moeten nemen. 

Deze editie van de korfpraat bevat weer vele mooie wedstrijdverslagen van onze 

vaste verslaggevers langs de lijnen en de aankondiging voor het cocktails ma-

ken/Fifa toernooi, dus begin vooral met lezen. 

Volgende week wordt de korfpraat verzorgd door Peter. Succes! 

Nathan 

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
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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: Leo Schouten 

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 Ruitenbeek 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Job, Pieter, 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 

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

Excelsior 6 kampioen! 
Kampioenswedstrijd 

Secretar ipraten  

Senioren & juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommissie  

Cocktails maken of FIFA15 toernooi 

Wedstr i jden  

Uitslagen 

Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 

Trainingstijden 

Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

 

Praatjes en mededelingen 

Excelsior 6 kampioen! 
Excelsior 6 is zaterdagavond - of beter gezegd zater-

dag- op zondagnacht - kampioen geworden. Excelsior 6 wist zaterdagmiddag 

eerder zelf redelijk eenvoudig te winnen van Valto. De ploeg van Willeke Al-

berts was hierna in de illusie dat men minimaal nog een wedstrijd zou moeten 

winnen om het kampioenschap binnen te halen. Niks bleek minder waar. 

Eerder op de avond werd al bekend dat concurrent DES verloor van ODO, hiermee 

kwamen zij op een onoverbrugbare achterstand van vier punten. De enige echte 

concurrent in de strijd om het kampioenschap was hierna Fluks, later op de avond 

werd echter bekend dat ook deze concurrent de punten had laten liggen. Dit bete-

kende dat de champagne kon worden ontkurkt en er onverwachts ineens een 

enorm feest kon losbarsten. Misschien niet de leukste manier om kampioen te wor-

den, maar het resultaat telt! 

Excelsior 6, Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley, Janna, Leonie, Lynn, Marit, Nynke, 

Roxanne en Willeke gefeliciteerd! 

Excelsior kan uitkijken naar nog meer kampioenen. Ook Excelsior B2 en C1 staan er 

goed voor en zouden in komende weken zomaar het eremetaal in ontvangst mo-

gen nemen. 
 

Kampioenswedstrijd 

 

EXCELSIOR C1 – ACHILLES C2 

 

AANVANG: 12:00 

 

KOM ZATERDAG DE C1 AANMOEDIGEN!!!

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Secretaripraten 

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

Senioren & juniorensecretariaat 

Inmiddels komt het einde van de zaalcompetitie in zicht, waarbij in februari nog een week uitvalt vanwege de voorjaarsvakantie. Voor 

alle ploegen staan nog 2 wedstrijden op het programma, gedeeltelijk ook belangrijke wedstrijden. Op 21 en 28 februari zijn alle 

seniorenteams vrij, en op 7 maart spelen we de laatste zaalwedstrijden. (Excelsior 5 speelt niet op 7 maar op 14 maart). 

Dat betekent ook dat er in de vakantieweek (23-28 februari) niet wordt getraind. 

In de week na 7 maart wordt er ook niet getraind, en vanaf maandag 16 maart starten de trainingen op het veld weer.  

Alle seniorenteams spelen oefenwedstrijden op zaterdag 21 maart, en de 2e helft veldcompetitie start op zaterdag 28 maart. 

Nog even verder kijkend ziet de 2e helft veldcompetitie er zo uit: 

 28 maart – competitieronde 8 

 4 april (Paaszaterdag) – competitieronde 9 

 11 april (zaalfinale) – geen competitie 

 18 april – competitieronde 10 

 25 april – competitieronde 11 

 2 mei – inhaalweekeinde 

 9 mei – competitieronde 12 

 16 mei (zaterdag na Hemelvaart) – competitieronde 13 

 23 mei (Pinksterzaterdag – geen competitie 

 30 mei – competitieronde 14 
 

Jeugdsecretariaat  

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. 
 

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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Secretaripraten 

Collecte Jantje Beton 

In de week vanaf maandag 9 maart zal de jaarlijkse collecte worden gehouden. Jullie ontvangen nog in-

formatie over de actie en wanneer jullie waar worden verwacht om te collecteren. In deze week zijn er geen trainingen dus het kost 

niet een extra avond. Van de door ons opgehaalde opbrengst gaat 50% direct naar CKV Excelsior. 
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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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Wedstrijden 

Uitslagen 

7 februari 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R3S 14793 Excelsior  4 - KCR 4 15 14   

R5E 7014 Excelsior  5 - DES  6 7 14   

R6B 7214 Excelsior  6 - Valto 5 13 9   

A4B 5977 Excelsior  A3 - ONDO  A3 14 6   

B1F 19211 Excelsior  B1 - ONDO  B1 7 10   

B4B 4352 Excelsior  B2 - Weidevogels B3 9 3   

C2G 20281 Excelsior  C1 - Dijkvogels C1 13 7   

E3B 11562 Excelsior  E1 - DKC E1 14 3 5  3 

E3F 11563 Excelsior  E2 - Dijkvogels E1 1 22 2  3 

E2G 10551 Excelsior  E3 - TOP  E4 9 7 2  2 

E3J 11970 Excelsior  E4 - ONDO  E3 1 13 3  6 

F2C 9975 Excelsior  F2 - Die Haghe F3 7 9 1  0 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 11763 Tweemaal Zes 1 - Excelsior  1 28 18   

ROKC 14985 Tweemaal Zes 2 - Excelsior  2 21 10   

R2M 14788 Phoenix 4 - Excelsior  3 13 10   

A1F 17900 Weidevogels A1 - Excelsior  A1 16 8   

A3A 5880 DES  A1 - Excelsior  A2 10 4   

B5D 4347 Phoenix B3 - Excelsior  B3 10 3   

C5A 4882 Tempo C5 - Excelsior  C2 3 7   
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

In de maand februari 2015 zijn Excelsior 1 en 2 op zaterdag niet in het veld in de Buitenhof te 

zien. Zij spelen uit of niet (in de voorjaarsvakantie): afgelopen zaterdag waren de tegenstanders 

Tweemaal Zes 1 en 2 in Maartensdijk. Deze ploegen strijden nog mee om het kampioenschap 

dus vooraf al hele lastige tegenstanders te noemen. 

Voeg daarbij een klein golfje blessures in de eerste selectie (Wesley, Simon, Sharmaine, Charlie, 

plus zaterdagochtend een zieke Lisanne), dan moest er ook nog worden geschoven in de op-

stellingen.  

Wouter en Kelly startten in de basis van Excelsior 1, terwijl Danique in Excelsior 2 de openge-

vallen plaats innam, en een auto vol A1-ers reserves waren bij het 2e. Excelsior 2 had niet veel 

in te brengen tegen Tweemal Zes 2, en had vooral veel moeite met het maken van doelpunten. 

De eindstand van 21-10 was daarin wel heel duidelijk. En daarmee is de degradatie van Excelsior 2 vrijwel zeker; het winnen van de 2 

laatste wedstrijden, tegen Avanti 3 en TOP 2, lijkt een onmogelijke hindernis. 

Excelsior 1 had in de eerste helft wel gelijk op kunnen gaan met Tweemaal Zes 1, als het niet een groot aantal kansen om zeep had 

geholpen. Nu was het verschil bij rust al 5 punten, en gesteund door één heel sterk aanvallende heer, goed voor 12 doelpunten, wist 

de thuisploeg dit verschil in de tweede helft nog verder uit te bouwen, wat leidde tot een 28-18 nederlaag voor Excelsior. Het eerste 

staat ook na deze zaterdag nog wel op de 7e plaats met uitzicht op een beslissingswedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden 

Laat op de avond speelde Excelsior 3 in Zoetermeer tegen Phoenix 4. Ook hier een aantal afwezigen 

(Emily, Koen, Joris door blessures en Jeroen met vakantie) zodat Simon in de basis startte. Helaas kon het 

derde de goede lijn van de afgelopen weken niet doortrekken, was het nu niet opgewassen tegen deze op 

routine drijvende ploeg, en werd een 13-10 nederlaag geleden. Toch is het doek voor het 3e nog niet gevallen. Het verschil met de 

6e plaats is wel overbrugbaar, maar dan moeten de laatste 2 wedstrijden in elk geval worden gewonnen. 

In de Buitenhof ging Excelsior 6 als eerste seniorenteam flitsend van start tegen Valto 5, na 15 minuten stond het al 8-1. Valto 

schakelde toen over op achterverdedigen, en werd spelen wat moeizamer. Uiteindelijk werd een 13-9 overwinning in de wacht ge-

sleept. Toen laat op de avond/nacht de andere uitslagen binnenkwamen bleken de concurrenten verloren te hebben en dat Excelsior 

6 in elk geval al het gedeeld kampioenschap op zak heeft.  

Hierna speelde Excelsior 5 met Pauline en Marlise als invalsters een leuke wedstrijd tegen het sterke DES 6. Het verschil werd door 

DES vooral gemaakt in het gemakkelijker scoren van doelpunten, waarin het 5e juist achterbleef. Langzaamaan werd het verschil in 

de stand steeds groter. In de eindfase vielen Nathan en Erik nog in voor Mario en Robert, maar de overwinning was met 7-14 voor 

DES. 

Als laatste kreeg Excelsior 4 KCR 4 uit Ridderkerk op bezoek. Ook het 4e staat nog niet op een veilige plaats, dus tegen deze ploeg 

zouden punten gehaald moeten/kunnen worden. Erik moest deze wedstrijd gaan fluiten, omdat geen scheidsrechter was aangewe-

zen. Het werd een spannende en leuke wedstrijd waarin voor elke meter werd gestreden. Het verschil was nooit meer dan 2 punten, 

en vlak voor tijd leek het op een 14-14 gelijkspel uit te draaien. Maar een slim tikballetje tussen Johan, Daan en Nicole en door de 

laatste koel afgemaakt, bracht een nuttige 15-14 winst. Want concurrent Ventura Sport 2 had ook een puntje gepakt. 

Aanstaande zaterdag een lastig programma zo op de laatste zaterdag voor de voorjaarsvakantie: uitwedstrijden van Excelsior 1 in 

Arnhem tegen Oost Arnhem, en van Excelsior 2 in Pijnacker tegen Avanti 3. Excelsior 3, 4 en 5 spelen thuis belangrijke wedstrijden. 

Excelsior 3 moet winnen van middenmoter Dijkvogels 2 (de laatste strohalm) en Excelsior 4 moet directe concurrent Ventura Sport 2 

verslaan.  

Inmiddels komt het einde van de zaalcompetitie in zicht, waarbij in februari nog een week uitvalt vanwege de voorjaarsvakantie. Voor 

alle ploegen staan nog 2 wedstrijden op het programma, gedeeltelijk ook belangrijke wedstrijden. Op 21 en 28 februari zijn alle 

seniorenteams vrij, en op 7 maart spelen we de laatste zaalwedstrijden. (Excelsior 5 speelt niet op 7 maar op 14 maart). 

Dat betekent ook dat er in de vakantieweek (23-28 februari) niet wordt getraind. 

In de week na 7 maart wordt er ook niet getraind, en vanaf maandag 16 maart starten de trainingen op het veld weer.  

Alle seniorenteams spelen oefenwedstrijden op zaterdag 21 maart, en de 2e helft veldcompetitie start op zaterdag 28 maart. 

Nog even verder kijkend ziet de 2e helft veldcompetitie er zo uit: 

 28 maart – competitieronde 8 

 4 april (Paaszaterdag) – competitieronde 9 

 11 april (zaalfinale) – geen competitie 

 18 april – competitieronde 10 

 25 april – competitieronde 11 

 2 mei – inhaalweekeinde 

 9 mei – competitieronde 12 

 16 mei (zaterdag na Hemelvaart) – competitieronde 13 

 23 mei (Pinksterzaterdag – geen competitie 

 30 mei – competitieronde 14 

Willeke 
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Wedstrijden 

Junioren 

Uw A1 verslaggever werd afgelopen week overvallen door de voortvarendheid van het nieuwe Korfpraat-

redactieteam en de extra wedstrijdronde op woensdag in de Korfballeague. De afgelopen 7 dagen werd hij voor 3 wedstrijden inge-

deeld (Gorredijk op zondag, Driebergen op woensdag en gisteren in Koog aan de Zaan). Het vastleggen van de A1-verslagen en het 

opnieuw invoeren van de nieuwe inlevertermijn voor de Korfpraat beten elkaar enigzins.  

Vandaar vandaag dan maar een dubbelverslag van twee wedstrijden van onze A1 tegen twee ploegen die de 2e en 1e plaats verde-

digden (resp. KCC A2 en Weidevogels A1). Een kampioenschap zou theoretisch nog mogelijk zijn, maar dan moesten beide wedstrij-

den worden gewonnen en moest Weidevogels ook nog eens punten morsen tegen IJsselvogels en Avanti. 

Verder is ook degradatie nog mogelijk, omdat in deze competitie iedereen van iedereen kan winnen, wat zeer attractieve maar ook 

hart-kloppende wedstrijden oplevert. 
  

Excelsior A1 - KCC A2 

Zoals u zich waarschijnlijk nog herinnert stond twee weken geleden de verloren wedstrijd uit tegen ODO in het color-match-fixing-

teken (het met kleuren aankleden van de sporthal en daarmee de tegenstander uit hun ritme en zelfs in hypnose te brengen). Ons 

A1-gezinslid zag ik deze week meermalen achter zijn beeldscherm vele kleurenwisselingen op zijn monitor toveren, dus dat was 

mogelijk het huiswerk van de A1-coaches (ik heb me er verder niet meer in verdiept). 

Bij het opstellen van de teams in de Buitenhof van Excelsior A1 en KCC A2, viel meteen op dat KCC Excelsior toch weer met kleuren-

wapens uit hun ritme ging proberen te halen. Ze kwamen ook in zwart-witte camouflageshirts het veld op en leken niet van plan om 

in reserveshirts te spelen. De scheidsrechter liet dit oogluikend toe. KCC leek echter hiermee eerder in eigen vlees te snijden. Belust 

op revanche zette de A1 na een zeer serieuze warming-up KCC meteen onder druk nam afstand door doelpunten van Do(oorloop), 

Merit (doorloop), Pim (schot) en Okker (korte kans). KCC kon alleen uit een strafworp tegenscoren (4-1). In de laatste 8 minuten van 

de eerste helft kroop KCC weer wat dichterbij (4-2 en 4-3), maar door twee afstandschoten in een minuut (Char en Merit) werd de 

Capelse hoop de kop ingedrukt. Do verwierf nog een strafworp die door Okker keurig werd afgerond. KCC idemdito. En door een 

vrije bal van Pim gingen de teams met 7-4 de kleedkamers in. Een mooie revanche voor de wedstrijd van vorige week hing in de 

lucht. De snelle combinaties en afwisselende spelopbouw leken weer volledig terug. 

In de 10 minuten na rust continueerde Excelsior haar spel perfect: binnen tien minuten was het 11-6 (schot en doorloop van Merit, 

schoten van Pim en Do) en leek de wedstrijd op routine uitgespeeld te kunnen worden. Maar routine; dat hebben onze veelal 1e 

jaars A1-ers nog niet echt, dus greep KCC haar kans. KCC kroop terug tot 11-8 met nog 6 minuten te spelen en toen leek het vat bij 

Excelsior A1 leeg. Het zag hun volledig zwart voor de ogen en konden het onderscheid tussen Excelsior-zwart en KCC-zwart niet 

meer maken. Binnen 3 minuten scoorde KCC de 11-9, 11-10 en 11-11. Toen was daar gelukkig nog een stip die Pim erin legde (12-

11), maar KCC schoot van de achterlijn, terwijl de hele Excelsior-verdediging in de paalzone op 'apegapen' lag de gelijkmaker binnen. 

In de laatste minuut onderschepte de Excelsiorverdediging de bal en met een splijtende pass van Mart van strafworppunt naar 

strafworppunt werd Do aangespeeld schuin achter de paal en zij schoot Excelsior naar de verdiende winst (13-12). Wederom een 

zeer attractieve pot korfbal met een mooie revanche van Excelsior, dat door deze winst op een gedeelde 2e plaats kwam met KCC op 

de ranglijst en met nog 3 wedstrijden te spelen en 3 punten achterstand op Weidevogels nog een kleine kans behoudt op het 

kampioenschap, maar dan moet tegen Weidevogels A1 worden gewonnen. 
 

Weidevogels A1- Excelsior A1 

Vandaag kon Excelsior A1 de laatste kans op een kampioenschap in de1e klasse proberen te grijpen, maar dan moest uit van Wei-

devogels worden gewonnen. Deze ploeg met veel ervaren en meerjarige A spelers heeft (behalve de 1 of 2 weken dat Excelsior aan 

de leiding stond) deze klasse aangevoerd. Ze bleken niet onkwetsbaar, en daar putten onze zwarte-witte A 'jonkies' moed uit. 

Okker ging de strijd weer aan tegen de >2.0 Weidereuzevogel, terwijl ook de Excelsiordames tegen heel wat meer impuls (m*v) 

moesten strijden. 
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De eerste 10 minuten ging volledig gelijk op met de verdedigingen in de hoofdrol en de aanvallers niet 

erg scherp. Pas na 7 minuten vielen de 1-0 en 1-1 uit strafworpen, maar daarna stegen de Weidevogels 

op en lieten de Excelsiorianen achter in het Landsingerweiland: 2-1 strafworp en 3-1, 4-1 en 5-1 uit afstand-

schoten. Net voor rust scoorde Merit van afstand 5-2 en leek het vertrouwen weer wat terug te keren. De maximale rust werd geno-

men. De scheidsrechter dacht dat beide vogel(team)s gevlogen waren, maar na een fluitsignaal in de catacomben kwamen de ploegen 

toch weer het veld op. 

Weidevogels leek weer snel verder uit te lopen: 6-2 en 7-2, maar toen zag  Excelsior het licht en binnen 12 minuten kwam men sterk 

terug tot 7-6 door doelpunten van Fabian (korte kans), Jikke (tikbal), Pim (strafworp) en Okker (afstandschot). Daarna schakelde 

Weidevogels weer terug naar nog meer fysiek verdedigen en daar had Excelsior geen antwoord meer op. Net zo snel als Excelsior 

terug in de wedstrijd kwam, zo snel liep Weidevogels weer uit. Ze wisten de score in deze flow meer dan te verdubbelen, terwijl 

Excelsior nog maar twee tot scoren kon komen (Anouk  goed ingevallen voor Char uit een afstandschot en Okker ook met een mooi 

schotje. Eindstand 16-8, ietwat geflatteerd, maar zeker verdiend voor de zeer waarschijnlijke kampioen in deze klasse. 

Kijkend naar de stand nu is het theoretisch zelfs nog mogelijk dat onze A1 nog degradeert. Met nog twee wedstrijden te spelen staan 

Avanti op 3 punten en IJsselvogels en ODO op 4 punten. Door ONDO (5 punten achter) zijn we niet meer in te halen. Met de 

wedstrijden tegen Avanti (uit, volgende week) en IJsselvogels (thuis, pas na het voorjaarsvakantiereces) nog twee interessante wed-

strijden voor de boeg! Heel veel succes!!! 
 

Jeugd 

Excelsior E3 – Top/Quoratio E4 

Een coach die afscheid komt nemen. Twee basisspelers die op de bank beginnen. Een speler met pijntjes in haar werparm. En een 

tegenstander met zoveel lengte, dat je haast zou verwachten dat het een team uit 

de D-jeugd was. 

Laat ik ‘t er maar op houden dat voor E3 de omstandigheden niet echt optimaal 

te noemen waren om een puike wedstrijd tegen TOP/Quoratio te spelen. Om te 

beginnen, het afscheid van coach Marieke. Omdat de zwaarte van haar opleiding 

niet meer te combineren is met het trainerschap restte haar geen andere keuze 

dan te stoppen als trainer/coach van E3, na deze wedstrijd. Sander zal vanaf vol-

gende week het trainerschap en de coaching van E3 in zijn eentje vervullen. Vanaf 

dit verslag wensen de spelers en hun ouders Marieke heel veel succes met haar 

opleiding! 

Hoewel Annelin en Cristina vooraf hadden 

aangekondigd vandaag iets later dan “een half uur voor aanvang van de wedstrijd” in de Buiten-

hof te zijn, werden de coaches rond kwart voor tien “un peu nerveu” en riepen ze Roy van E1 op 

om mee te doen met de warming-up van E3. Bij aanvang van de wedstrijd waren alle E3-spelers 

present, maar Annelin en Cristina kregen van de coaches nog even de tijd om te acclimatiseren 

en Roy nam de honneurs in de eerste tien minuten van de wedstrijd waar - en met resultaat! 

Gedurende de eerste tien minuten van de wedstrijd speelde er bij Julia een pijntje in haar rech-

terbovenarm op, waardoor ze noodgedwongen na het eerste kwart moest worden gewisseld. 

Achteraf gezien was het waarschijnlijk een spiertje dat nog even wakker moest worden, want in 

het laatste kwart kon ze gelukkig weer ingezet worden om er voor de volle 110% tegenaan te 

gaan. 

We wisten het al door de uitwedstrijd tegen TOP, maar jeminee, wat zijn die kinderen lang! Ge-

lukkig is op dit niveau de handeling bepalend, en niet de daarmee bereikte wedstrijdsituatie. Zo 

waren de verdedigingshandelingen van David en Julia uitstekend, maar ben je als anderhalve-

 
”Dank je wel, Marieke!” 

 
Kort versus lang… 
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kop-grotere-aanvaller eigenlijk wel verdedigd als de uitgestrekte armen van jouw verdediger niet verder 

komen dan jouw kinhoogte? Je kan het je afvragen, maar de korfbalregels hebben gelukkig rekening 

gehouden met de korte mens. 

Afijn, al met al niet de ideale omstandigheden om aan een wedstrijd te beginnen, waarvan de uitslag een behoorlijke invloed kan 

hebben op het eindklassement. Voorafgaand aan de wedstrijd stond E3 op een 5e plek in de poule, met TOP op twee punten achter 

zich als 6e. Voor E3 is er geen zicht meer op een eindplek in de bovenste regionen van de poule, het veiligstellen van de 5e plek in 

het eindklassement is het hoogst haalbare. Winnen zou hier een flinke bijdrage aan leveren, verliezen zou zo maar een duikeling naar 

de 6e plek kunnen betekenen. 

Vorige week tegen Avanti zagen we een E3 die zichzelf 40-minutenlang overklaste. Vandaag was van dat niveau in de eerste tien 

minuten heel weinig te zien. Ik wijt het aan de hierboven beschreven omstandigheden. E3 had heel veel moeite met de lengte van 

TOP en dat leidde tot slordig spel. De 0-1 van TOP in de 2e minuut kwam dan ook niet echt onverwacht. De donkere wolken boven 

deze wedstrijd werden ietsjes verdreven door “zonnestraaltje” Roy, die in de 3e minuut de stand gelijk bracht op 1-1. Desalniettemin 

was het spel van E3 in de eerste paar minuten  van de wedstrijd niet om over naar huis te schrijven. De 1-2 in de 8e minuut had ook 

een 1-4 of 1-5 kunnen zijn, dus tijd voor E3 om in de eerste eenminuutrust zijn zegeningen te tellen en zich te herpakken voor het 

tweede kwart. 

In het begin van het tweede kwartbedrijf, met Demi, David, Cristina en Annelin in 

het veld, gebeurde er ogenschijnlijk weinig: tot aan de 17e minuut bleef de stand 

op 1-2. Maar DAT wat E3 niet had in het eerste kwart, DAT hadden ze wel in het 

tweede kwart: E3 zat (eindelijk) in de wedstrijd. De aanvallen werden rustig opge-

bouwd, de verdediging was attent én op tijd en het spel van TOP werd meer en 

meer verstoord. Én... door waanzinnig goed vrijlopen creëerden Annelin en David 

in deze fase van de wedstrijd heel veel kansen. De kansen van David waren helaas 

net-nietjes, maar Annelin wist in de 17e minuut de 2-2 te scoren. 

Na een wat mat begin begon de wedstrijd nu echt te leven! Vlak na het doelpunt 

van Annelin moest E3 de 2-3 incasseren, maar dat werd in de 18e minuut meteen 

door Annelin rechtgezet vanuit een korte kans: 3-3. TOP ging vanaf dit moment 

steeds vaker voor een afstandsschot, in de hoop de wedstrijd naar zich toe te trek-

ken. E3 liet zich niet van de wijs brengen en bleef, op aangeven van de coaches, 

kort onder de paal verdedigen. Een wijze tactiek, want de afstandsschoten van 

TOP vormden geen enkele bedreiging. Met nog minder dan 60 seconden op de klok tot aan de rust werd de inspanning van David 

beloond en leverde E3 een geweldige uitgangspositie voor de tweede helft op: 4-3! Ware het niet dat in de laatste seconde van de 

eerste helft TOP een schot op de korf deed, de zoemer ging en de bal in het mandje viel. Zuur voor E3, maar een terecht doelpunt 

voor TOP: 4-4. 

De tweede helft. Met nadruk op “helft”. Want in het Frans is helft “demi”. “De helft van 

Demi”. Demi-demi-demi! In de 21e minuut, net na de rust, was het al raak: 5-4 door een 

doelpunt van Demi. De voorsprong gaf E3 inspiratie, wat in de 22e minuut leidde tot 6-4 

door een doelpunt van Cristina. De 6-5 in de 25e minuut door een doelpunt van TOP werd 

in de 29e minuut door - opnieuw - Demi gepareerd met een fraai doorloopdoelpunt: 7-

5! Vlak daarna was Demi wederom dicht bij een doelpunt, maar in de 29e minuut was ’t 

dan echt raak: 8-5! De ogenschijnlijk door Demi veroorzaakte strafworp voor TOP (zéér 

onterecht gegeven!) bracht daar geen verandering aan: mis! 

Met David op de bank en Julia in het veld ging E3 met zijn slofoffensief (zou eigenlijk 

slotdefensief moeten zijn, gezien de 3 punten voorsprong…) de laatste tien minuten in. 

De 8-6 in de 31e minuut was even schrikken, maar de kansen voor Julia (32e minuut), 

Annelin (afgekeurd doelpunt in de 34e minuut… zeer discutabel!) en Demi (37e minuut) 

 
De actie van Annelin wordt muzikaal opgeluisterd door 

luchtgitaarspel van David  

 
Voor de laatste keer E3 in deze bezetting… :’( 
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gaven voldoende hoop op een goede afloop. Dit werd bevestigd door het doelpunt van Annelin in de 

laatste minuut van de wedstrijd: 9-6. Het doelpunt van TOP in de laatste seconden van de wedstrijd bracht 

de einduitslag op 9-7 winst voor E3! 

Oeh, wat was het spannend! Ondanks de opstartprobleempjes en wat slordigheden in de eindfase van de wedstrijd heeft E3 de twee 

zeer verdiende punten weten binnen te halen. De vijfde plek in het eindklassement is nog niet veilig gesteld, maar het moet heel gek 

lopen als dat niet behaald wordt. Minimaal een gelijkspel tegen DES volgende week geeft absolute zekerheid. 

Met nog één - belangrijke - wedstrijd te gaan, is het misschien te vroeg om terug te kijken op het zaalseizoen. Toch ga ik het doen. 

Dit zaalseizoen, het eerste seizoen van E3 in de tweede klasse van de E-jeugd, gaat het mijns inziens niet zo zeer om niveau, maar 

om groei. Laten we eens terugkijken: de uitwedstrijd tegen Avanti eind november verloor E3 met 5-2, in de thuiswedstrijd eind januari 

werd er “slechts” verloren met 1-2. En in de uitwedstrijd begin december werd er door E3 tegen TOP gelijkgespeeld (2-2), in de 

thuiswedstrijd vandaag werd er gewonnen met 9-7; groei is alom aanwezig! 

Onder de streep: E3 heeft het gehele zaalseizoen stand gehouden in de tweede klasse en maakt zich op voor een knallende hervatting 

van het veldseizoen! Aan korfballend Nederland, onthoud deze namen: 

Demi, Cristina, Julia, Annelin en David. 

Handtekeningen op aanvraag :) 
 

Excelsior F2 – Die Haghe F3 

Vandaag moesten onze F2-tjes spelen tegen een oude bekende. In de zaal waren ze Die Haghe F3 al tweemaal tegengekomen. Tot 

nu toe met uitslagen 23-4 en 25-9 in het voordeel van Die Haghe. Maar daarbij bleek steeds dat er in de opstelling niet alleen spelers 

van dit team zaten maar ook invallers van betere teams. Vandaag leek dit niet het geval te zijn dus benieuwd wat dat zou betekenen. 

De F2 was compleet en Mara Britt Lars Luuk Pjotr en Sten waren er helemaal klaar voor. 

 

Onze F2 helden begonnen heel goed. Er werd goed verdedigd en Die Haghe kreeg niet de kansen die in het de eerdere ontmoetingen 

wel kreeg. En zie daar na een tijd van goed rondspelen en veel balbezit was daar de 1-0 door ……… . Ja hoe moet ik het uitleggen, ik 

was eerst niet van plan een verslag te schrijven en bedacht me opeens. Dan pak je pen en papier (een oude kassabon zoals meestal) 

en vraag je om je heen “wie scoorde er ook alweer?”. Het antwoord was Mara maar tijdens het avondeten werd de wedstrijd geme-

moreerd en volgens Pjotr was het Sten. Dus bij deze Sten of Mara scoorde het eerste punt. Afijn niet veel later wist Die Haghe de 

stand gelijk te trekken 1-1. Maar Excelsior bleef goed rondspelen en verdedigingen zo werd het 2-1 , zeer zeker dit keer door Sten 

met een afstandschot. Ze gingen we met een kleine voorsprong de korte rust in. Daarna werd de druk er goed opgehouden en kreeg 

Die Haghe weer weinig kansen. Zo wist Lars de stand op 4-1 te brengen en Mara op 4-1. Wat een mooi spel lieten onze F2’tjes 

vandaag zien. Er werd voornamelijk op onze eigen helft gespeeld en er werd regelmatig geschoten. Vlak voor rust wist Die Haghe 

nog een keer te scoren 4-2 maar al met tot dan toe een heel mooie wedstrijd en een zeer verdiende en kijkend naar de koppies ook 

een broodnodige rust. 

 

Na de rust leek de verdediging wat af te zwakken en Die Haghe had dit goed door. Zo werd het achterelkaar 4-3, 4-4, 4-5 en 4-6. 

Mede daar de meest gevaarlijke tegenstander goed aan zijn verdediging wist te ontsnappen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, 

we hadden net zo’n mooie eerste helft achter de rug. Maar na een korte rustpauze werd het nog wel 4-7 en 4-8 maar daarna wist 

Excelsior weer de opgaande lijn te vinden die ze eerder lieten zien. Pjotr schoot van een mooie afstand de bal er strak in, hoppa 5-8. 

Die Haghe kwam terug en scoorde 5-9 maar daar kwam nog Luuk die als super speler de stand op 6-9 wist te brengen. En na een 

paar keer door iedereen proberen om te scoren was daar van een afstand alweer Pjotr. Coach Barry riep nog niet doen maar ja daar 

moet je je natuurlijk niet van aantrekken. Het was dan ook weer mooi raak 7-9. Maar met nog maar een minuut te gaan kon er niet 

meer gescoord worden. De spannende wedstrijd eindigde dus op 7-9. Kijkend naar de vorige twee ontmoetingen natuurlijk al een 

wereld van verschil. De coaches, spelers en ouders leken dan ook (terecht) allen zeer tevreden. Moe maar voldaan kon een ieder dan 

ook huiswaarts keren of natuurlijk nog een paar andere wedstrijden aanschouwen.  
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Opstellingen 

15 februari 2015 
team opstellingen reserves 

½ Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Leanne, Marieke, Sabine, Shera 

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

worden nog gevraagd 

reserves Exc. 2: 2 dames/     2 

heren Exc. 3/A1 

3 Annelinde, Danique, Joyce, Marilyn, Simone 

Bob, Dieter, Roy, Simon Bo. 

dames/heren Exc. 4 

 

4 Astrid, Christiane, Nicole, Rachelle 

Daan, Johan V. (Fe), Henk, Wouter C. 

Pauline, Renate 

2 heren Exc. 5 

5 Annebertien, Desiree, Eline, Renate  

Erik K., Mario, Micke, Patrick, Robert 

Pauline? 

6 Janna, Leonie, Nynke, Roxanne 

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

Linda ?/Stella ? (A3) 

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, Jazz INVALLEN ??? 

Floris, Tjarko, Jop, Daan, Timo 

Isabella, Myrthe 

Timon, Jasper 

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

Jasper, Wesley, Reinier 

 

Arjan (C1) 

B3 Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie 

Rik, Daan, INVALLEN Reinier/Denise (B2) 

Denise (B2) 

Reinier (B2) 

C1 Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

 

Wesley Timp (B2) 

C2 VRIJ  

D1 Lucia, Aniek, ILinsey, Dieuwke, Liekke 

Joshua, Thom, Beau, Paul 

 

E1 Eva, Lindsey, Romy 

Joran, Roy 

 

E2 Ryanne, Maud,  

Nathan, Tygo, Max 

 

E3 Demi, Julia, Annelin, Cristina 

David  

 

E4 Maya, Renske, Joya, Sara  

F1 Eline, Zoë, Lianne 

Martin, Thijs, Pieter 

 

F2 VRIJ  

F3 Fenna, Hennieke, Margot 

Kilian, Sami, Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

14 februari 2015 
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

R2M 17003 Excelsior  3 - Dijkvogels 2 17.30 18:20 Ben, Dannie P. Doelman Linda Heemskerk 

R3S 15013 Excelsior  4 - Ventura Sport 2 16.15 17:10   J. Kion  

R5E 7018 Excelsior  5 - ONDO  5 15.15 16:00   Piet Ekelmans  

B1F 19273 Excelsior  B1 - Achilles  B2 14:15 15:00 Ron scheidsrechter Valto zaalcommissaris 

B4B 4389 Excelsior  B2 - De Meervogels B4 12:15 13:00 Wouter, Shera Sander de Hoog 10.00-16.00  dagdienst jeugdteams 

B5D 4694 Excelsior  B3 - Pernix B2 13:15 14:00 Erik, Nathan, Wesley Dingeman Pel 16.00-18.00  Marilyn de Kruijff 

C2G 20335 Excelsior  C1 - Achilles  C2 11:15 12:00 Vito, Jill scheidsrechter Kinderdijk 18.00-20.00  Astrid Mastenbroek 

D1E 8601 Excelsior  D1 - Dubbel Zes D1 10.30 11:00 Simon, Job, Nynke  Leanne Ruitenbeek  

E2G 10662 Excelsior  E3 - DES  E2 09.30 10:00 Marieke, Sander Britte Heijink  

F3C 10306 Excelsior  F3 - VEO F2 09.30 10:00 Charlotte, Sven Gina Atzei  

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKC 11864 Oost-Arnhem 1 - Excelsior  1 13.00 15:45 Denise Valkenhuizen, Arnhem regelt Nelleke 

ROKC 15187 Avanti  3 - Excelsior  2 14.30 15:50 Leon De Viergang, Pijnacker regelt Nikki 

R6B 7240 ODO 6 - Excelsior  6 16.00 17:20 Willeke De Hofstede Maasland Wesley, Nynke?, Nathan? 

A1F 17975 Avanti  A1 - Excelsior  A1 16:45 18:15 Wesley en Luuk De Viergang, Pijnacker Van Batenburg, Been, Verhagen 

A3A 5910 Avanti  A3 - Excelsior  A2 15:00 16:25 Koen en Ryan Emerald Delfgauw op eigen gelegenheid 

E3B 11573 Refleks E3 - Excelsior  E1 09.00 10:00 Okker, Jikke De Schilp , Rijswijk Silvis en Pieterse  

E3F 11574 ONDO  E4 - Excelsior  E2 09.00 10:00 Hanna, Marloes De Hoekstee, Hoek van Holland vd Linde en van Merwijk 

E3J 11978 Phoenix E3 - Excelsior  E4 08.00 9:00 Sander, Merit, Gina Oosterpoort Zoetermeer Mirre, Yoha 

F1E 9598 ONDO  F2 - Excelsior  F1 08.00 9:00 Lisette, Jazz De Hoekstee, Hoek van Holland Plomp, Ekelmans  

 Sporthal open van 9:30-20:00; Het restaurant heeft andere openingstijden 

 E1, E2, E4, F1, F2 map meenemen na de training 

28 februari 2015 
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

C5A 4897 de Meervogels C4-Excelsior C2 11:45 13:00 Joris, Maarten de Veur, Zoetermeer Nathalie, Mark S, Rick & Nico 

 Sporthal is niet geopend!!! 

 C2 map meenemen na training 12 feb 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 14-02-2015 DHKE 21026 Vitesse (Ba) D1 - PKC/SWKGroep D1 11:00 Inkoop Erik de Koning Riederpoort, Vitesse (Ba) 

za. 14-02-2015 C2H 20827 NIO C1 - Vitesse (Ba) C2 14:30 Inkoop Henk Smienk Wilgenring, NIO 

za. 14-02-2015 3H 11874 Atlantis 1 - Triaz 1 16:30 KNKV Jos van Velzen De Phoenix (Mijdrecht), Veld 1 

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


 

2 

C.K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  25  15 

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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Activiteitenkalender 

datum activiteit datum activiteit 

27 februari Verenigingsevenement  9 mei  21+ feest Senioren  

6 maart Paasfeest Pupillen 14 mei Dubbelschiettoernooi 

8 maart Koplopers 22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 

9 t/m 14 maart Jantje Beton 29 mei Pinksterklaverjassen 

13 maart Kantinereservering 13 juni Verenigingsafsluitdag 

27 maart  Paasklaverjassen 13 juni Verenigingsfeest 

4 / 18 april Excelsiorfeest Junioren / Senioren 20 juni Schoolkorfbal 

24 april Koningsklaverjassen 22 augustus Excelsiortoernooi 

 

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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