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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen 

gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers 

Zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Willeke Alberts 

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 

Linda Heemskerk* 

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. 

Alleen 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 

ACCOMMODATIES  

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, 

Zoals jullie kunnen zien, staan op de cover de 

kampioenen van Excelsior! Allemaal gefeliciteerd met jullie 

kampioenschap dit zaalseizoen! 

De selectie spreekt ons toe middels een ingezonden brief. Het wordt volgende 

week zaterdag alles of niets! 

Nu de meeste ploegen hun zaalseizoen hebben afgesloten, wordt het weer tijd voor 

de 2e helft van het gezellige veldseizoen. Nog een weekje vrij (behalve voor een 

paar ploegen) en dan gaan de oefenwedstrijden op het veld van start. Dus doe niks 

geks, zodat je weer fris op het veld kan verschijnen ;) 

In deze Korfpraat vind je de trainingstijden op het veld en de oefenprogramma’s.  

Voor de rest veel leesplezier! 

De Redactie 
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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: Frido Kuijper 

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 de Koning, Job, Bertjan, Pieter (papa :D), 

Gerrie, Erik van der Kramer 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de 

Korfpraat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

INHOUD  

Redactiepraat  
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Activiteitenkalender 

Praatjes en mededelingen 

Ingezonden brief van de 

selectie 

Beste Excelsiorianen, 

Zoals jullie allemaal wel weten, hebben wij als selectie een moeilijk zaalseizoen 

gehad. Goede momenten werden afgewisseld met mindere momenten, wat vaak 

resulteerde in een al dan niet terechte nederlaag. 

Gelukkig hebben we net voldoende punten verzameld om aanstaande zaterdag 

tegen ODIK uit Barneveld een beslissingswedstrijd tegen degradatie te mogen 

spelen. In deze alles-of-niets wedstrijd tegen de nummer zeven van poule D zal 

bepaald worden wie er gaat degraderen. 

Ook de laatste thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag hebben we, ondanks de 

opkomst van veel Excelsiorianen, niet in winst om kunnen zetten. Wel hebben we 

vanaf de eerste tot en met de laatste seconde gevochten voor onze club en onze 

zwart-witte clubkleuren. 

Als er een ding duidelijk is geweest dit zaalseizoen, is dat wij er als selectie staan 

als het er echt om gaat. Thuis tegen Dindoa en thuis tegen Antilopen wisten we 

niet alleen te winnen, maar ook onze kwaliteiten te tonen. Wat opvalt, is dat we 

vooral presteren in thuiswedstrijden, met onze eigen mensen op de tribune. 

Komende zaterdag volgt er een finale, waarbij wij als selectie alles op alles zullen 

zetten om onze club en trots te verdedigen. We zullen strijden tot het eind en het 

beste in elkaar naar boven brengen. Dit kunnen wij alleen niet zonder de steun van 

ons publiek. 

Bij elke finale, bij elke kampioenswedstrijd en bij elk NK is ons publiek luid en 

duidelijk vertegenwoordigd. Dat maakt Excelsior voor ons als selectie de mooiste 

club om voor te spelen. Laten we daarom het volgende afspreken. Binnen de lijnen 

zorgen wij ervoor dat we strijden met alles wat we hebben en dat we aan het eind 

ODIK verslaan, op de tribune zorgen jullie ervoor dat de supporters van ODIK niet 

te verstaan zijn en maken jullie er een onvergetelijke middag van. 

Wij gaan ons de komende week volledig richten op deze ene belangrijke wedstrijd 

en wij hopen op jullie geweldige steun en een fantastische sfeer tijdens de 

wedstrijd. 

Geef je hiervoor op voor de bus die je voor een paar euro van Delft naar Maarssen 

en weer terug brengt. Dat is niet alleen de goedkoopste, maar vooral ook de 

gezelligste manier om ons aan te komen moedigen! SVE leden reizen zelfs gratis 

met de bus en nieuwe leden krijgen direct 50 % korting op de bus. Wees er dus 

snel bij met je team, familie en alle vrienden en vriendinnen. 

Wij kijken ernaar uit en hopen zoveel mogelijk leden aankomende zaterdag te zien 

op de tribune in Maarssen en daarna in een groot feest op de vloer van de OVVO 

hal en in ons eigen clubhuis.  

Tot zaterdag, 

De selectie 
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Praatjes en mededelingen 

Kampioenen! 

Excelsior B2 heeft zaterdag na een spannende wedstrijd tegen concurrent ODO 

(7-6) het kampioenschap binnengesleept. De ploeg onder leiding van Shera 

Desaunois en Wouter Kamps wist vooraf dat het alleen bij een overwinning 

kampioen zou zijn. 

De B2 kwam goed uit de startblokken en stond binnen de kortste keren al op 

een 4-0 voorsprong, daarna kwam ODO na een 5-2 helemaal terug in de 

wedstrijd. Sterker nog, ODO kwam langszij en kwam daarna zelfs op een 5-6 

voorsprong waardoor het kampioenschap een aantal minuten voor het eind 

van de wedstrijd ver weg leek voor Excelsior B2. De ploeg beschikt echter over 

heel wat veerkracht, vlak voor tijd werd alsnog de winnende 7-6 op het 

scorebord gezet! 

Excelsior feliciteert haar kampioenen; Jasper, Reinier, Wesley, Denise, Femke, 

Joanne, Lonneke, Noa, Sanne, Shera en Wouter! 

Zaterdag was er ook nog een feestje voor de spelers en speelsters van Excelsior 6. 

Zij waren eerder al kampioen geworden, maar moesten ook in de laatste wedstrijd 

tegen concurrent Fluks minimaal een punt pakken om zich als enige in de poule 

kampioen te mogen noemen. Ook dit lukte in een leuke op en neergaande 

wedstrijd die uiteindelijk met 13-12 werd gewonnen door Excelsior 6. Excelsior 6, 

nogmaals gefeliciteerd! 
 

Beslissingswedstrijd Excelsior 1  

Geef je op voor de bus!  

Aanstaande zaterdag (14 maart) speelt Excelsior 1 een beslissingswedstrijd tegen ODIK om 

lijfsbehoud in de Overgangsklasse af te dwingen. De wedstrijd tegen ODIK (de nummer 7 

uit de andere Overgangsklasse poule) zal plaats vinden op neutraal terrein, 15.00 uur in 

Maarssen.  

De Supportersvereniging Excelsior (SVE) is van plan om van deze wedstrijd één groot 

zwart-wit feest te maken, alles zal uit de kast worden gehaald!  

Bij wedstrijden van deze grote en met deze belangen probeert de SVE altijd te voorzien in 

een busreis naar de wedstrijd. De bus vertrekt waarschijnlijk om 13.00 uur vanaf 't Veld! 

Het wordt een feest op de tribunes, zorg dat je er bij bent! 

De supportersbus rijdt alleen bij voldoende animo. De prijs is bij voldoende animo  € 9,00 per persoon (of minder), en bestaande 

SVE-leden mogen GRATIS mee met de bus! Houd deze week de website goed in de gaten, hier zal de SVE alle informatie verspreiding, 

ook zal er waarschijnlijk een extra mailing volgen. 

Meld je hier aan om mee te rijden met de supportersbus! 
 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/428-bupdateb-beslissingswedstrijd-excelsior-1-geef-je-op-voor-de-bus
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Secretaripraten 

  

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

Senioren & juniorensecretariaat  

En toen zat het zaalseizoen 2014-2015 er weer op. De lente dient zich aan, het wordt warm in de sporthal, en het veld lokt. 

Twee seniorenteams spelen nog aanstaande zaterdag: Excelsior 5 dat in Bleiswijk nog een wedstrijd tegen kampioen Weidevogels 4 

tegoed heeft, en dan natuurlijk Excelsior 1. 

Excelsior 1 is op plaats 7 blijven staan, daarin is in de laatste competitieronde geen verandering gekomen, want ook Dindoa verloor. 

Het 1e speelde in de Buitenhof nog een wedstrijd op het scherpst van de snede tegen TOP uit Arnemuiden, voor wie nog wel veel op 

het spel stond. TOP en Tweemaal Zes stonden (en staan) samen bovenaan. In een behoorlijk harde wedstrijd kwam TOP in de eerste 

helft wel op een kleine voorsprong, maar Excelsior bleef druk geven, en met een achterstand van steeds rond de 2 punten kon TOP 

tot vlak voor tijd niet gerust zijn op een goed resultaat. Het werd een 17-20 eindstand, waarin Excelsior veel strijd wist te leveren. De 

eindstand in de poule C betekent dat Excelsior aanstaande zaterdag een beslissingswedstrijd gaat spelen om behoud van een plek 

in de overgangsklasse tegen de nummer 7 van poule D; en dat is ODIK uit Barneveld geworden. Waar en wanneer precies dit gaat 

plaatsvinden weet ik nog niet, maar dat zal wel snel bekend worden. Er zal ook nog een beslissingswedstrijd komen tussen TOP en 

Tweemaal Zes om het kampioenschap. 

In de schaduw van deze belangen speelde Excelsior 6 eerder op de middag eigenlijk wel een echte kampioenswedstrijd tegen Fluks 

4, dat nog gelijk kon komen op de bovenste plaats. 

Het 6e had het niet gemakkelijk maar wist in een spannende wedstrijd terug te komen van achterstand en met 13-12 de winst en de 

eer van het enig kampioen zijn binnen te slepen. Gefeliciteerd!! 

Excelsior 3 had nog een klein strohalmpje om aan degradatie te ontsnappen: zelf winnen van het al gedegradeerde KCC 4 in Capelle 

a.d IJssel, terwijl Velocitas 2 moest verliezen. Velocitas verloor wel, maar het 3e kwam niet verder dan een gelijkspel, dat – na bijna de 

gehele wedstrijd achter gestaan te hebben – in de eindfase nog uit het vuur werd gesleept. De 17-17 eindstand, o.a. met dank aan 5 

doelpunten in de laatste 20 minuten van invaller Simon, leek niet voldoende voor handhaving. Uitgebreid onderzoek lijkt uit te wijzen 

dat het 3e behoort bij de beste 10 nummers 7 in de reserve 2e klasse die zich toch handhaven. We wachten dat voor de zekerheid 

nog even af. 

In de avond speelde Excelsior 4 in Spijkenisse nog tegen Olympia 2, een wedstrijd die eigenlijk nergens meer om ging. Bob viel in 

(kon vanwege werk niet bij het 3e zijn), en Simon was nog steeds goed op schot met 9 doelpunten. Wouter en Henk waren reserve, 

waarvan de eerste nog een goede daad deed door al in de eerste helft de zieke scheidsrechter te vervangen. Het 4e won na een leuke 

wedstrijd met 14-17. 

Dus maken we ons op voor vooral de beslissingswedstrijd van Excelsior 1 tegen ODIK 1, en daarna weer het veld op. Deze wordt 

aanstaande zaterdag 14 maart gespeeld in de OVVO-sporthal in Maarssen, aanvang 15:00. Zie ook hier en hier. 

Deze week wordt er niet getraind; vanaf maandag 16 maart starten de trainingen op het veld weer. Excelsior 1 zal uiteraard nog wel 

de zaaltrainingen op de normale tijden voortzetten. Alle seniorenteams spelen veld-oefenwedstrijden op zaterdag 21 maart (het 

programma stond vorige week al in de Korfpraat), en de 2e helft veldcompetitie start op zaterdag 28 maart. 

Ik zelf ben een week op vakantie, dus een vriendelijk verzoek aan iedereen om voor de oefenwedstrijden op 21 maart het afmelden 

via de coaches/aanvoerders te doen. Excelsior 1 en 2 (en A1) spelen uit bij Valto, en alle overige seniorenteams (en A2) na elkaar 

thuis, dus invallen bij elkaar is goed te regelen. 

Willeke 
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Secretaripraten 

 Jeugdsecretariaat  

Kampioenen!!! 

Afgelopen zaterdag is de B2 kampioen geworden. In een spannende wedstrijd werd uiteindelijk met 7-6 gewonnen. 

B2 GEFELICITEERD!!! 
 

De pinguïns en de peuterpret  

Jullie trainen op zaterdag tot en met 14 maart 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. Vanaf 21 maart zal weer op het veld worden getraind tussen 11:00-12:00 
 

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!  
 

Zaal 

De E1 speelt op 14 maart nog een zaalwedstrijd. 
 

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. Dat betekent dat er in de week vanaf maandag 9 maart tot en met donderdag 12 maart ook niet 

wordt getraind. Het trainingsschema veld is verderop in het clubblad opgenomen. 

Door feestdagen, vakanties en de zaalfinale (op 11 april) is het programma zeer versnipperd: dan een week wel dan een week niet. 

De competitie loopt van 28 maart tot en met 16 mei voor de B tot en met F teams. Erik zal nog proberen om een aantal wedstrijden 

van 25 april, 9 en 16 mei te verplaatsen naar bijvoorbeeld zaterdag 11 april of zaterdag 30 mei. 

Volgende week zal het programma worden gepubliceerd in een extra editie van het clubblad de Korfpraat. Het is dan ook weer 

mogelijk om in te schrijven voor bardiensten. 
  

Indeling veldcompetitie B tot en met F 

 

  
B3F B5H B1F C2L C5A 

ALO B1 Avanti B6 Excelsior B1 Avanti C2 DES C3 

Avanti B4 DES B4 KVS/Maritiem B1 Excelsior C1 Excelsior C2 

DKC B1 Excelsior B3 ONDO B1 Velocitas C1 ONDO C4 

Excelsior B2 ONDO B5 Valto B1 VEO C1 VEO C2 

D2F E2J E3D E3R E3U 

DKC D1 Excelsior E3 ALO E4 Excelsior E2 Avanti E9 

Dubbel Zes D1 LYNX E1 Dijkvogels E3 ODO E3 Excelsior E4 

Excelsior D1 ODO E1 Dubbel Zes E4 ONDO E4 Pernix E4 

Weidevogels D1 Weidevogels E1 Excelsior E1 Refleks E3 Top/Quoratio E6 

F1C F2M F3D   

Avanti F2 Excelsior F2 Achilles F2   

Excelsior F1 Fortuna F5 Excelsior F3   

KVS/Maritiem F1 LYNX F2 ODO F2   

Valto F1 ONDO F4 ONDO F5   
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Secretaripraten 

 Collecte Jantje Beton 

In de week vanaf maandag 9 maart zal de jaarlijkse collecte worden gehouden. 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. 
 

Schoonmaken 

Vanaf vrijdag 20 maart wordt er in roulatie weer schoongemaakt door alle spelende leden vanaf de B. Het schema wordt wekelijks in 

het clubblad gezet. Je kunt niet afbellen, maar ruilen mag altijd. 
 

 

 

    

 

 

 
 

  

 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  28  8 

Error! Reference source 

not found. Uitslagen 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 13041 Excelsior 1 - TOP 1 17 20  

ROKC 17240 Excelsior 2 - TOP 2 13 24  

R6B 7212 Excelsior 6 - Fluks 4 13 12  

A1F 18730 Excelsior A1 - IJsselvogels A1 12 12  

A4B 6181 Excelsior A3 - Refleks A4 9 11  

B4B 4256 Excelsior B2 - ODO B2 7 6  

C5A 5011 Excelsior C2 - ODO C3 2 5  

D1E 8411 Excelsior D1 - DES D1 6 9  

E3B 11269 Excelsior E1 - LYNX E1 7 6 2 1 

E3F 11270 Excelsior E2 - Avanti E5 2 12 2 2 

E3J 11979 Excelsior E4 - Avanti E6 1 5 2 3 

F1E 9793 Excelsior F1 - ONDO F2 14 12 5 2 

F2C 10142 Excelsior F2 - KZ Danaïden F1 9 9 3 4 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2M 17089 KCC/Delta Logistiek 4 - Excelsior 3 17 17  

R3S 15215 Olympia 2 - Excelsior 4 14 17  

B1F 19333 HKV/Ons Eibernest B1 - Excelsior B1 15 10  

B5D 4707 Fiks B3 - Excelsior B3 9 0  

C2G 20400 Reeuwijk C1 - Excelsior C1 3 9  

F3C 10441 Achilles F3 - Excelsior F3 0 24 3 4 

 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

En toen zat het zaalseizoen 2014-2015 er weer op. De lente dient zich aan, het wordt warm in 

de sporthal, en het veld lokt. 

Twee seniorenteams spelen nog aanstaande zaterdag: Excelsior 5 dat in Bleiswijk nog een 

wedstrijd tegen kampioen Weidevogels 4 tegoed heeft, en dan natuurlijk Excelsior 1. 

Excelsior 1 is op plaats 7 blijven staan, daarin is in de laatste competitieronde geen verandering 

gekomen, want ook Dindoa verloor. Het 1e speelde in de Buitenhof nog een wedstrijd op het 

scherpst van de snede tegen TOP uit Arnemuiden, voor wie nog wel veel op het spel stond. 

TOP en Tweemaal Zes stonden (en staan) samen bovenaan. In een behoorlijk harde wedstrijd 

kwam TOP in de eerste helft wel op een kleine voorsprong, maar Excelsior bleef druk geven, 

en met een achterstand van steeds rond de 2 punten kon TOP tot vlak voor tijd niet gerust zijn 

op een goed resultaat. Het werd een 17-20 eindstand, waarin Excelsior veel strijd wist te leveren. De eindstand in de poule C betekent 

dat Excelsior aanstaande zaterdag een beslissingswedstrijd gaat spelen om behoud van een plek in de overgangsklasse tegen de 

nummer 7 van poule D; en dat is ODIK uit Barneveld geworden. Waar en wanneer precies dit gaat plaatsvinden weet ik nog niet, 

maar dat zal wel snel bekend worden. Er zal ook nog een beslissingswedstrijd komen tussen TOP en Tweemaal Zes om het 

kampioenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Error! Reference source 

not found. In de schaduw van deze belangen speelde Excelsior 6 eerder op de middag eigenlijk wel een echte 

kampioenswedstrijd tegen Fluks 4, dat nog gelijk kon komen op de bovenste plaats. Het 6e had het niet 

gemakkelijk maar wist in een spannende wedstrijd terug te komen van achterstand en met 13-12 de winst en 

de eer van het enig kampioen zijn binnen te slepen. Gefeliciteerd!! 

Excelsior 3 had nog een klein strohalmpje om aan degradatie te ontsnappen: zelf winnen van het al gedegradeerde KCC 4 in Capelle 

a.d IJssel, terwijl Velocitas 2 moest verliezen. Velocitas verloor wel, maar het 3e kwam niet verder dan een gelijkspel, dat – na bijna de 

gehele wedstrijd achter gestaan te hebben – in de eindfase nog uit het vuur werd gesleept. De 17-17 eindstand, o.a. met dank aan 5 

doelpunten in de laatste 20 minuten van invaller Simon, leek niet voldoende voor handhaving. Uitgebreid onderzoek lijkt uit te wijzen 

dat het 3e behoort bij de beste 10 nummers 7 in de reserve 2e klasse die zich toch handhaven. We wachten dat voor de zekerheid 

nog even af. 

In de avond speelde Excelsior 4 in Spijkenisse nog tegen Olympia 2, een wedstrijd die eigenlijk nergens meer om ging. Bob viel in 

(kon vanwege werk niet bij het 3e zijn), en Simon was nog steeds goed op schot met 9 doelpunten. Wouter en Henk waren reserve, 

waarvan de eerste nog een goede daad deed door al in de eerste helft de zieke scheidsrechter te vervangen. Het 4e won na een leuke 

wedstrijd met 14-17. 

Dus maken we ons op voor vooral de beslissingswedstrijd van Excelsior 1 tegen ODIK 1, en daarna weer het veld op. 

Deze week wordt er niet getraind; vanaf maandag 16 maart starten de trainingen op het veld weer. Excelsior 1 zal uiteraard nog wel 

de zaaltrainingen op de normale tijden voortzetten. Alle seniorenteams spelen veld-oefenwedstrijden op zaterdag 21 maart (het 

programma stond vorige week al in de Korfpraat), en de 2e helft veldcompetitie start op zaterdag 28 maart. 

Ik zelf ben een week op vakantie, dus een vriendelijk verzoek aan iedereen om voor de oefenwedstrijden op 21 maart het afmelden 

via de coaches/aanvoerders te doen. Excelsior 1 en 2 (en A1) spelen uit bij Valto, en alle overige seniorenteams (en A2) na elkaar 

thuis, dus invallen bij elkaar is goed te regelen. 

Willeke 
 

Excelsior 6 – Fluks 4 

Het was een zaterdag zoals elke daarvoor, maar toch was vandaag wel degelijk compleet anders. Zelfs zou je kunnen zeggen dat 

deze zaterdag, hoewel praktisch hetzelfde, in elk opzicht totaal verschilde met eerdere zaterdagen. Namelijk, het was deze zaterdag 

de zaterdag waarop de trots en de letterlijke liefde voor de club (lees: Excelsior 6) haar laatste strijd richting het zo begeerde 

kampioenschap zou voeren tegen een onbekende ploeg.  

Ja, reeds zult u zich ongetwijfeld afvragen hoe het in vredesnaam mogelijk is dat het grootste cultteam in de geschiedenis van korfbal 

(lees: Excelsior 6) op haar laatste wedstrijd nog altijd niet haar rivaal had getoucheerd gedurende de competitie. Dit fenomeen heeft 

zich voortgedaan uit de onprofessionele houding (want dat was het) die Fluks 4 hield wanneer zij ons dienden te ontvangen in hun 

eigen gastvrijheid, maar in plaats daarvan een reserveploeg inschakelde daar zij zich liever nestelden in bezigheden die niet lagen 

rondom het in hun gastvrijheid ontvangen van ons. Vanzelfsprekend beantwoorden wij deze arrogantie met een oorverdovende 

slachting waar Fluks nooit meer overheen is gekomen, maar dat is een ander verhaal.  

Gezien dus het feit dat Fluks 4 voor het boegbeeld van Excelsior (lees: Excelsior 6) onbekend terrein was, en bovendien wij vanuit een 

sportief perspectief, zeer sportief waren geweest tegen ODO en DES weken daarvoor, waren wij allen voorbereid op een confrontatie 

waaruit wellicht wederom een stukje sportiviteit voort zou kunnen komen. Vanzelfsprekend verkeerden wij wel in een positie waarin 

wij hoe dan ook kampioen zouden worden, in deze positie hadden wij ons namelijk weken terug geforceerd. Echter, afhankelijk van 

de configuratie van de uitslag van de confrontatie met Fluks zou het eventueel misschien mogelijk kunnen zijn geweest dat mits Fluks 

met meer punten naar huis zou gaan dan überhaupt theoretisch mogelijk kon zijn ooit in welke omstandigheid dan ook, dat ze dan 

zeg maar samen met ODO en ons de kampioenstitel zouden delen, bij wijze van spreken als het ware, misschien. Dat zagen we niet 

zo zitten dus we hebben ook gewoon gewonnen, en we zijn ook wel gewoon kampioen en zo, maar toch was het idee geplant 

waardoor de vanzelfsprekendheid van ons eigen kampioenschap toch een beetje ruimte maakte voor een stukje euforie wanneer dit 

uiteindelijk toch plaatsvond. 
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not found. Wat betreft de wedstrijd, we stonden eigenlijk de hele tijd achter omdat we iets hadden van, jaja komt 

zo wel weetjewel, de zon scheen en het was allemaal wel chill dus we scoorden gewoon een beetje mee. 

Op een gegeven moment was het nog tien minuten en toen hebben we rustig aan bijgetrokken en Fluks teder 

in de hoek van het veld gekleineerd tot een hoopje verlies, alles volgens het plan dat onze extraordinair fantastische coach en trainer 

zorgvuldig als altijd had geconstrueerd zoals alleen zij dat kan. Willeke (want eh, dat is onze coach) is eigenlijk een soort ridder. Als 

ik in het veld sta en ik kijk naar de reservebank zie ik Willeke letterlijk met een harnas langs de zijlijn de coaches van de tegenstander 

klieven met haar zwaard der strategie. Ik overdrijf hier absoluut niet wanneer ik zeg dat Willeke naar mijn idee het concept ‘briljant’ 

is, waarmee ik dus bedoel dat wanneer Willeke een beslissing maakt die briljant is, die beslissing letterlijk haar eigen reflecteert, 

namelijk het concept ‘briljant’. Ook deze zaterdag was zij weer vanaf het begin tot het eind bezig met de wedstrijd winnen, haar 

beslissingen waren zoals zij, onfeilbaar. “Hee daar gaat iets niet goe…” NEE WANT WILLEKE GRIJPT IN. “Oh wacht wat gebeurt daa…” 

DACHT HET NIET WILLEKE HEEFT HET OPGELOST “Oh nee kijk nou het lijkt wel of daar iets mis ga…” WILLEKE ZEGT NEE.  

Willeke coacht niet, Willeke is zoals ik eerder schreef een ridder, en ridders coachen niet. Ridders bestijgen hun paarden en chargeren 

het probleem de grond in alsof het niet bestaan heeft. Zo behandelt Willeke wedstrijden, als een ridder met een paard. En zo hebben 

we Fluks naar huis gestuurd, de grond in, als of ze nooit hebben bestaan. En zo hebben we ons kampioenschap verzekerd, als of het 

altijd al van ons is geweest. 

Erik 
 

Junioren 

Excelsior A1 – IJsselvogels A1 

Terwijl buiten het lentezonnetje lekker scheen, en na 2 weken vakantie, moest onze A1 nog de laatste competitiewedstrijd in de zaal 

afwerken. Voor Excelsior een relaxte afsluiting, want handhaving was al bewerkstelligd en de kampioen was ook al bekend. Voor een 

aantal andere ploegen (waaronder tegenstander IJsselvogels) stond er veel meer op het spel: degradatie of handhaving. De strijd om 

behoud in de eerste klasse ging tussen ODO, ONDO en IJsselvogels en deze teams speelden allemaal tegen de nrs. 2, 3 en 4 in de 

ranglijst. 

Met Merit (geblesseerd) en Pim (reservebeurt) aan de kant startte Excelsior goed door direct de 1-0 te scoren, maar daarna schakelde 

IJsselvogels direct naar het ons reeds bekende harde, fysieke en vaak zelfs behoorlijk onbesuisde spel. Men was in ieder geval zeer 

gemotiveerd om voor hun lijfsbehoud te vechten (evt. ten koste van de tegenstander). De scheidsrechter trad hier gelukkig goed 

tegen op, maar uit de vele vrije ballen kon vooralsnog geen score worden gerealiseerd. IJsselvogels daarentegen had wel profijt van 

hun energieke fysieke aanpak doordat Excelsior toch enigszins geïntimideerd in het veld stond en zich ook liet verleiden om meer 

fysiek te gaan spelen – wat alleen maar strafworpen en vrije ballen tegen opleverde. 

IJsselvogels liep zodoende langzaam maar zeker uit naar 1-6, voordat Excelsior zich kon herpakken. De rust kwam als een welkome 

onderbreking voor (waarschijnlijk) een donderspeech over sportieve plicht nakomen en competitievervalsing, kortom: het is niet 

acceptabel om tegen een degradatiekandidaat tegen zo’n achterstand aan te kijken. Na de rust tapte Excelsior uit een ander vaatje 

en door een aantal zuivere schoten van Okker en Maarten kwam men knap terug en hierdoor verstijfden de IJsselvogels in hun vlucht 

vooruit en ging vooral publiek en coach zich met de wedstrijdleiding bemoeien. Dit is zelden een goede strategie om een aanstaande 

inlooppoging te verijdelen. Sterker nog: onze zwart-witten leken hierdoor zelfs te worden aangespoord om nog eens een tandje bij 

te schakelen. Met nog 15 minuten te spelen was de stand inmiddels 10-11 en kon IJsselvogels toch nog steeds aan de goede kant 

van de score blijven. Pim, Danique en Anouk kwamen nog in het veld om IJsselvogels de laatste tik toe te dienen. Dit lukte helaas 

maar ten dele: de eindstand was 12-12, en daarmee kweet Excelsior zich net iets beter van hun sportieve plicht dan de nrs. 2 en 3 

(Vitesse en KCC). Zij verloren beiden hun wedstrijden tegen degradatiekandidaten ODO en ONDO. Eindresultaat was dat IJsselvogels 

toch degradeert, samen met ODO. Excelsior eindigde op de gedeelde 4e plek samen met Avanti A1 en achter Weidevogels A1 

(kampioen), Vitesse A1 en KCC A2. 

Een resultaat voor het jonge Excelsior A1 waar de technische leiding vooraf voor had getekend! Ook de blessures van Fabian, Britte 

en Merit hielpen niet echt mee. Toch was het zeer knap dat de A1 vanaf de start zich in de bovenste regionen nestelde, lange tijd 

kans bleef houden op het kampioenschap, erg leuke en goede wedstrijden speelde tegen de topteams van deze competitie met veel 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  28  11 

Error! Reference source 

not found. korfbaltechnisch vermogen, maar het tegen de degradatiekandidaten die het vooral moesten hebben 

van (te) fysieke inzet vaak punten moesten laten liggen, en men daarom maar wat gele kaarten ging 

verzamelen… 

Hoewel ik de laatste wedstrijden niet altijd (volledig) heb kunnen bijwonen, heeft uw (bijna) wekelijkse 

su(re)(p)porter genoten van al deze wedstrijden van de A1, waar de winnaar nooit van te voren vaststond! 

De inzet, TEAMWORK, slimheid, het vaak zeer goed verdedigen, (in sommige wedstrijden) een fabelachtig 

schotpercentage en het soms fantastisch terugkomen vanuit een onmogelijke achterstand: het was iedere 

keer weer genieten langs de lijn. Speelster, spelers en vooral de coaches Luuk, Wesley en (regelmatige) 

invaller Krijn hartelijk dank voor de afgelopen maanden. Hoedje af en diepe buiging!  

Binnenkort weer naar ’t Veld, hopelijk met vele mooie zonnige wedstrijden. Hier heeft de A1 nog wel een weg te gaan om wat verder 

boven de degradatiezone te komen, maar met de afgelopen zaalcompetitie in het achterhoofd gaan dit weer interessante wedstrijden 

worden. Ik hoop u daar allen weer te zien! 
 

Jeugd 

Dagdienst zaterdag 7 maart 

Afgelopen zaterdag was het de laatste dagdienst in de Buitenhof. Het zou een vol programma zijn met wedstrijden van 9:00-21:00. 

De dagdienst kwam om 9:01 aan bij de sporthal. Het was al een drukte van belang. Nu nog even de sleutel pakken, in het slot steken 

en de tijdschakelaar zal wel goed staan… maar helaas bleek de sleutel geprogrammeerd te staan op 9:30!!! Dan maar wachten in de 

parkeergarage. Om 9:25 kwamen er toch hulptroepen die de sporthal openden. Het programma zou dus al een halfuur uitlopen. 

Maar doordat de coaches snel het materiaal opzetten, kon heel snel worden begonnen. Even afpassen als twee wedstrijden om 9:40 

beginnen en één om 10:00, maar ook dat kwam goed. Door de hectiek heb ik niet veel gezien van de wedstrijden. De F1 hield het 

spannend: eerst een grote voorsprong, dan gelijk, achterstaan, maar toch gewonnen met 14-12. De F2 speelde tegen KZ Danaïden 

F1. Bij winst was de tegenstander kampioen. Maar dat lieten jullie niet gebeuren! Jullie speelden fel. Uiteindelijk was het 9-9. Goed 

gedaan F2! De F3 speelde een goede wedstrijd, maar verloren. De E1 hield het ook al spannend maar wisten op de valreep te winnen 

met 7-6. De E2 en E4 verloren.  

Precies op tijd kon de D1 beginnen met spelen tegen medeparkbewoner DES D1. Het was een leuke wedstrijd. Uiteindelijk wist DES 

te winnen 6-9. 

De belangrijkste wedstrijd van vandaag was de wedstrijd van de B2. Bij winst was de B2 kampioen!!! Jullie liepen heel snel uit naar 

een riante 4-0 voorsprong. Ik dacht: dit wordt een eitje. Maar niets was minder waar. ODO B2 knokte zich terug in de wedstrijd en 

naam zelfs een 5-6 voorsprong. De B2 bleef spelen en de 6-6 werd gemaakt met nog 3 minuten te spelen. Kayleigh was erin gekomen 

en nam 1 minuut voor tijd een doorloop met heel veel hindernissen, maar zij wist de bal door de korf te krijgen! 7-6 voor Excelsior 

B2!!! Gelukkig floot de scheidsrechter af en waren jullie kampioen!!! ’s-Avonds mochten jullie oplopen bij het 1e en werden samen 

met de C1 en Excelsior 6 gehuldigd. 

De B3 ging naar Oegstgeest. Gelukkig wilden Dingeman (die letterlijk uit de wedstrijd van de E4 werd gehaald en Okker bedankt 

voor het fluiten van de resterende 30 minuten) en Linda invallen. De B3 had vandaag geen geluk: er waren zeer veel kansen maar de 

bal wilde maar niet door de korf. Helaas verloren. De C1 ging naar Reeuwijk, met Mark en Joshua als invallers. Er werd een niet zo 

fantastische eerste helft gespeeld: 2-2. In de 2e helft werd het uiteindelijk 3-9, een kampioen waardig. De C2 speelde tegen ODO C3. 

Ikzelf was aan het fluiten bij Fortuna en heb de wedstrijd niet gezien. Jullie verloren helaas met 2-5.  

Als laatste speelde de B1 tegen het fysieke HKV/OE B1. Deze wedstrijd ging om de eer. Tot 10-10 bleven jullie goed bij, maar daarna 

wist HKV/OE nog een aantal keer te scoren. Het werd 15-10. 

De laatste zaterdag in de Buitenhof zat erop en nu weer op weg naar het veld en als ik nu naar buiten kijk dan is dat zeker geen straf. 

Nu ga ik aan mijn vakantie denken. Aanstaande zaterdag speelt de E1 nog een zaalwedstrijd. 
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Na enkele weken geen wedstrijd was het tijd voor alweer de laatste zaalwedstrijd van dit seizoen. 

Alle spelers van de D1 waren aanwezig, dat beloofde dus een leuke afsluiting van de zaalcompetitie te worden. Tevens was het ook 

nog een derby te noemen, daar de tegenstander DES betrof. De vorige wedstrijd in de Hoornbloem was een lastige wedstrijd, dus ik 

was erg benieuwd wat het vandaag zou worden. DES trad aan met veel dames, dus werden er een paar via een vestje omgetoverd 

tot heer. Dat vestje was wel nodig, want met al die paardenstaarten op het veld zou je als jongen anders nooit weten wie je nou 

moest verdedigen. Zouden die paardenstaarten verplicht zijn, de coach liep namelijk met reclame voor Kapsalon Mienis? 

De dames en heren van DES lieten er geen gras over groeien en gingen voortvarend van start. Excelsior lette even niet op en het was 

al 0-1 in de eerste minuten. Toen was Excelsior wel wakker en werd er beter verdedigd. Excelsior had zeker aan het begin vaak 

balbezit. Er werd ook goed rondgespeeld, maar daaruit wist men niet de kansen te creëren om te scoren. DES hield de zaak goed 

dicht. Als DES aan de bal kwam, dan werd er ook rondgespeeld, maar ze wisten hierbij de zaak opener te houden en zo kansen te 

creëren. Gelukkig kwam men dan niet altijd tot scoren. Maar na enige pogingen was het bij een verslapping van de verdediging door 

Excelsior toch raak: 0-2 in een doorloop. Excelsior ging vervolgens weer goed in de aanval, maar soms twijfelde men te lang. Zo kreeg 

Thom een mooie kans om te schieten, maar bedacht zich helaas. Maar even later wist Lucía wel via een mooi schot de stand op 1-2 

te brengen. En net toen vervolgens DES dacht de bal onderschept te hebben in het Excelsior vak, schoof Thom ertussen en schoot 

trefzeker op het doel, tjakka 2-2. Dat soort acties willen we natuurlijk als publiek meer zien. Mede daar we weten dat ze het in zich 

hebben… maar ja, een training waar het wel lukt, is natuurlijk iets anders dan een wedstrijd. Tijd voor de vakwissel, kijken of daarmee 

de kansen keren. DES weet ook nu weer een goede verdediging neer te zetten. Na enkele pogingen van Excelsior die helaas misten, 

wist Paul te scoren: 3-2. We staan voor! Iets wat volgens kenners (zijn moeder) al weken er makkelijk in zat, maar nu dan ook in de 

wedstrijd wordt uitgevoerd. Dat belooft wat voor het veldseizoen. Maar, eerlijk is eerlijk, DES weet in de regel meer kansen te creëren 

en zodoende komt via een afstandsschot de stand dan ook op 3-3. Het begint mij als redelijke leek wel steeds meer op te vallen dat 

Excelsior bij de aanval nog erg op een kluitje speelt, waar DES de zaak dan direct verder opentrekt. Zo komt de stand dan ook op 3-

4 en 3-5. Bij die laatste was het wel de vraag of deze nu wel of niet verdedigd was. Maar ja, de hoek waaronder je als publiek het ziet, 

is toch vaak anders dan die van de scheids en die heeft altijd gelijk. Voor de pauze weet Paul nog via een afstandsschot de stand op 

4-5 te brengen. Ja! Daar was die dan! Eindelijk het afstandsschot waar hij in de wedstrijd vaak over twijfelde. Gewoon wat vaker doen 

dus en dan komt het helemaal goed. Tijd voor een welverdiende rust. 

DES had enkele spelers gewisseld, dus het was even weer ontdekken hoe het spel nu zou gaan worden. Nou, DES wist na 1 minuut 

met een zuiver schot de stand op 4-6 te brengen. Excelsior verdedigde daarna goed, maar toen de aandacht even verslapte, was het 

toch zomaar 4-7. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Beau wist daarna gelukkig met een snelle reactie de stand op 5-7 te brengen. 

Maar toen kwam er geen rust in de aanval, er werd overgespeeld zonder dat men duidelijk wist of iemand anders die bal ging vangen. 

Zodoende kwam DES er vaak tussen. Verder werd er ook veel rond gespeeld, maar kwam het niet tot schotpogingen. De pizzapunt 

was in de training vaak goed geoefend en het lukte dan ook, maar DES wist alle pogingen goed te blokken. Zouden ze in de training 

te lief voor elkaar zijn? Maar al met al werden er toch een paar kansen gecreëerd, alleen helaas werd er dan gemist. Maar door toch 

te blijven wist Lucía uit een doorloop de stand heel mooi op 6-7 te brengen. Tijd voor de laatste vakwissel. DES kreeg een strafworp 

die er in eerste instantie niet in ging. Maar Joshua kwam iets te vroeg tussen de DES speler en de korf, en zodoende mocht deze de 

strafworp overdoen. En ja, toen ging die erin, we zullen nooit weten of die eerste ook gemist was als Joshua niet iets te enthousiast 

was geweest. Vrolijk gingen onze D1-ers verder met rondspelen en weinig kansen creëren. DES wist er nog een slinkse doorloop uit 

te persen en zodoende kwam de stand op 6-9. Joshua probeerde nog een schot, omdat Job het riep, maar helaas niet raak. 

Al met al een mooie wedstrijd waarin onze D1 helden allemaal heel goed hebben gespeeld, alleen de kansen creëren: dat wilde nog 

niet zo lukken. Maar de afstand vanaf waar ze schieten neemt gaandeweg het seizoen toen. Nu de snelheid in het spel en de opbouw 

van de aanval nog iets aanscherpen en we hebben wederom een stel kampioenen op het veld! 
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14 maart 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 VRIJ  

4 VRIJ  

5 
Annebertien, Desiree, Renate, Thanim? 

Mario, Micke, Robert, Robin 

Janna 

Nathan 

6 VRIJ  

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 VRIJ  

B1 VRIJ  

B2 VRIJ  

B3 VRIJ  

C1 VRIJ  

C2 VRIJ  

D1 VRIJ  

E1 
Eva, Lindsey, Romy 

Joran, Roy 

 

E2 VRIJ  

E3 VRIJ  

E4 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 VRIJ  

F3 VRIJ  
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Programma  

14 maart 2015 
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R5E 6705 Weidevogels 3 - Excelsior 5 16.15 17:35  Rijneveen Bleiswijk  

E3B 11469 VEO E4 - Excelsior E1 11.00 12:00 Okker, Jikke  Essesteyn Voorburg Verschoor en van Eecken  

 

  

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

LET OP! VERTREK VANAF BIESLAND 

21 maart 2015 
wedstrijd aanwezig aanvang leiders scheidsrechter veld  

Excelsior 3 - Paal Centraal 1 12.00 13.00 Ben, Dannie Jos van Velzen Kunstgras A  

Excelsior 4 - KCC/Delta Logistics 6 13.30 14.30  Frido Kuijper Kunstgras A  

Excelsior 5 - Paal Centraal 2 15.00 16.00  Piet Ekelmans Kunstgras A  

Excelsior 6 - Paal Centraal 3 16.30 17.30 Robertjan Bob van der Leeden Kunstgras A  

Excelsior A2 - WION A1 14.00 15.00 Koen, Ryan Jeroen Evers Kunstgras B (40/20-veld)  

wedstrijd vertrek aanvang leiders accommodatie veld autorijders 

Valto 1 - Excelsior 1 volgt volgt Denise De Lier Kunstgras regelt Nelleke 

Valto 2 - Excelsior 2 volgt volgt Leon De Lier Kunstgras regelt Nikki 

Valto A1 - Excelsior A1 volgt volgt Luuk, Wesley De Lier Kunstgras de Boer, de Boo en Heijink  

DKC Toernooi: Excelsior B1 9:00  Ron, Nikki DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior B2 9:00  Shera, Wouter DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior B3 9:00  Nathan, Erik, Wesley DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior C1 9:00  Vito, Jill DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior C2 9:00  Joris, Maarten DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior D1 9:00  Nynke, Job, Simon DKC Toernooi Biesland Gras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior E1 9:00  Okker, Jikke  DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior E2 9:00  Hanna, Marloes  DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior E3 9:00  Marieke, Sander DKC Toernooi Biesland Gras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior E4 9:00  Sander, Merit, Gina DKC Toernooi Biesland Gras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior F1 9:00  Lisette, Jazz DKC Toernooi Biesland Gras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior F2 9:00  Pauline, Dominique, Anouk DKC Toernooi Biesland Gras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

DKC Toernooi: Excelsior F3 9:00  Charlotte en Sven  DKC Toernooi Biesland Kunstgras Toernooi duurt van 9:30-14:45 

24 maart 2015 
wedstrijd aanwezig aanvang leiders scheidsrechter veld  

Excelsior A3 - ALO A2 19.30 20.00 Mario Patrick Rijneveld Kunstgras B (40/20-veld)  
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Programma DKC toernooi  

 ronde thuis uit veld scheidsrechter poule  ronde thuis uit veld scheidsrechter poule 

1 DES B1 Excelsior B1 3 DKC, Aad Jung B1  6 Excelsior B2 Meervogels B3 2 Phoenix B3 B2 

1 DKC C1 Excelsior C2 4 DKC, Sjoerd Wichems C2  6 Excelsior C1 ODO C1 5 Dubbel Zes, Jordy Verduyn Lunell C1 

1 DKC E1 Excelsior E4 12 DKC, Melissa van Haasteren E4  6 Fortuna F4 Excelsior F2 14 DES, Sybe Rietman F2 

2 ODO B1 Excelsior B2 1 DKC, Aad Jung B2  6 Fortuna F5 Excelsior F3 15 DKC, Demi Koopman F3 

2 Excelsior C1 DES C1 4 ODO C1  7 Excelsior B3 Meervogels B4 2 Phoenix, Maurice F2 B3 

2 Phoenix E2 Excelsior E2 9 DKC, Kjeld Mangert E2  7 Refleks B1 Excelsior B1 3 DES, Anrea Meuleman B1 

2 Eureka E2 Excelsior E3 11 De Meervogels E3  7 Excelsior C2 DES C3 4 DKC, Aad Jung C2 

2 Excelsior F2 DKC F1 14 Fortuna, Peter Vlam F2  7 Fortuna D3 Excelsior D1 7 DKC, Tjitske Bolt D1 

2 Excelsior F3 ODO F2 15 DKC, Laraya Veenstra F3  7 ODO E2 Excelsior E4 11 Eureka E4 

3 DES B3 Excelsior B3 1 DKC, Sjoerd Wichems B3  7 Excelsior F1 ODO F1 13 DKC, Marije Berg F1 

3 Excelsior B1 Refleks B1 3 DKC, Oscar Meijer B1  8 Excelsior B2 ODO B1 1 DKC, Oscar Meijer B2 

3 Excelsior C2 ODO C2 5 Phoenix, Maurice D2 C2  8 Excelsior E2 Fortuna E6 9 DKC, Jill Groenhuijzen E2 

3 Excelsior D1 DES D1 7 DKC, Pim de Jong D1  8 Excelsior E3 DES E3 11 De Meervogels E3 

3 Phoenix E1 Excelsior E1 9 De Meervogels E1  8 Excelsior F2 Eureka F1 14 Phoenix, E1 F2 

3 DES F1 Excelsior F1 14 DKC, Marije Berg F1  8 Excelsior F3 NIO F2 15 DKC, Laraya Veenstra F3 

4 Excelsior B2 DKC B1 2 DES, Kirsten vd Vaart B2  9 Excelsior B3 DES B3 1 DKC, Oscar Meijer B3 

4 NIO C1 Excelsior C1 4 Excelsior C1  9 Dubbel Zes C1 Excelsior C2 5 DES, Anrea Meuleman C2 

4 Excelsior E2 DES E2 10 DKC, Harrie Jansma E2  9 Excelsior D1 NIO D1 7 ODO D1 

4 Excelsior E3 Fortuna E8 12 DKC, Laraya Veenstra E3  9 Excelsior E1 DES E1 9 De Meervogels E1 

4 Phoenix F2 Excelsior F2 14 Fortuna, Martijn Blom F2  9 Excelsior E4 Phoenix E4 11 NIO E4 

4 Meervogels F3 Excelsior F3 15 DES, Jeroen Kats F3  9 Phoenix F1 Excelsior F1 13 Eureka F1 

5 Excelsior B3 Phoenix B3 2 Refleks B3  10 DES C2 Excelsior C1 4 Excelsior C1 

5 Excelsior B1 DES B1 3 DKC, Hans Jansen B1  10 Eureka E1 Excelsior E2 10 DES, Jeroen Kats E2 

5 Phoenix D1 Excelsior D1 7 ODO D1  10 Phoenix E3 Excelsior E3 12 Fortuna, Geert Ravenshorst E3 

5 Excelsior E1 Fortuna E4 10 Phoenix, E3 E1  11 ODO E1 Excelsior E1 10 DKC, Melissa van Haasteren E1 

5 Excelsior E4 Meervogels E3 11 Fortuna, Peter Vlam E4  11 Excelsior F1 Fortuna F3 13 DKC, Demi Koopman F1 
 

Rondetijden Scheidsrechters Excelsior 
ronde begintijd eindtijd  ronde begintijd eindtijd   ronde thuis uit veld scheidsrechter  ronde thuis uit veld scheidsrechter 

1 9:30 9:55  7 12:18 12:43   2 Refleks B1 DES B1 3 Erik de Koning  7 DES D1 NIO D1 6 Dingeman Pel 

2 9:58 10:23  8 12:46 13:11   2 DES E2 Fortuna E6 10 Robert Plomp  8 Fortuna E8 Phoenix E3 12 Robert Plomp 

3 10:26 10:51  9 13:14 13:39   3 Fortuna F3 Phoenix F1 13 Robert Plomp  9 Meervogels D5 Fortuna D5 8 Erik de Koning 

4 10:54 11:19  10 13:42 14:07   4 NIO C1 Excelsior C1 4 Erik de Koning  10 DES C2 Excelsior C1 4 Erik de Koning 

5 11:22 11:47  11 14:10 14:35   5 Meervogels D5 DES D2 8 Dingeman Pel  10 DES D2 Phoenix D2 8 Dingeman Pel 

6 11:50 12:15       6 Eureka E2 Fortuna E8 12 Robert Plomp  11 DES E1 Phoenix E1 9 Dingeman Pel 

         7 DES B3 Phoenix B3 1 Erik de Koning       
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Trainingstijden veld voorjaar 

Trainingstijden veldseizoen 2014/2015 vanaf maandag 16 maart!!! 

 

 maandag  dinsdag  donderdag 

 Kunstgras A Kunstgras B  Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3  Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

18.00-19.00     F1/F2/3   B2, C2, F1/2/3 C1 E1/2/3/4 

18.15-19.15      E1/2/3/4     

18.30-19.30    C1, C2  D1    D1 

19.00-20.00     B3 B2  A1, A2   

19.00-20.30         S3  

19.15-20.30      B1    B1 

19.30-20.30    A1, A2  A3    A3, B3 

20.00-21.30 S3          

20.00-21.00  Recreanten         

20.30-21.30     S6 S5   S6 S4 

20.30-22.00    S1/S2    S1/S2   

 

Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld). 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit datum activiteit 

9 t/m 14 maart Jantje Beton 14 mei Dubbelschiettoernooi 

13 maart Kantinereservering 22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 

27 maart  Paasklaverjassen 29 mei Pinksterklaverjassen 

4 / 18 april Excelsiorfeest Junioren / Senioren 13 juni Verenigingsafsluitdag 

6 april Paasfeest Pupillen 13 juni Verenigingsfeest 

24 april Koningsklaverjassen 20 juni Schoolkorfbal 

9 mei  21+ feest Senioren  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 
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