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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  

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 
 

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. 

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  

Redactiepraat 

Tot nu toe veel regen op het veld, maar afgelopen za-

terdag was het af en toe zelfs droog! Dat maakt het korfballen toch veel leuker 

(vooral voor het publiek aan de zijlijn  ). Nu maar hopen dat niemand teveel 

paaseitjes eet, zodat iedereen volgende week weer op het veld kan staan! 

Het programma, de opstellingen en het bardienstrooster staan in vaste pagina’s 

van de Korfpraat. Vooral de B – F teams moeten het programma goed doorle-

zen! In het programma voor de komende weken zijn een aantal wedstrijden 

gewijzigd. 

Verder kun je in deze Korfpraat info over het Dubbelschiettoernooi, feesten en 

spannende wedstrijden…… 

Veel leesplezier, 

Redactie de Korfpraat 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bob.vanderleeden@ckv-excelsior.nl
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 Peter de Block 

 Juan Zondervan Pim Swinkels 

 Nathan op den Kelder 

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 Ruitenbeek 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Job, Simone, Barry, Juan 

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  

Opzegging lidmaatschap 
Jeugdsecretariaat 

Excelsiorfeest: Fullmoon party 18 april 
Spectaculaire avond voor aspiranten en 

junioren 
Dubbelschiettoernooi 
Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 

Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 
Trainingstijden veld voorjaar 
Oudertraining 
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster 

 

Praatjes en mededelingen 
Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima 

naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging 

en daarom ook volgend seizoen lid blijven. 

Degene die onverhoopt toch hun lidmaatschap 

willen opzeggen moeten dit vóór 1 mei as. 

schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat 

doorgeven. Het bestuur verneemt graag waar-

om je het lidmaatschap opzegt. 

Ook het omzetten van spelend lid naar niet 

spelend lid graag voor 1 mei as. schriftelijk of 

per e-mail doorgegeven aan het secretariaat. 

 

 

Praatjes en mededelingen 

Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij 

onze vereniging en daarom ook volgend seizoen lid blijven. Degene die onver-

hoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit vóór 1 mei as. schrifte-

lijk of per e-mail aan het secretariaat doorgeven. Het bestuur verneemt graag 

waarom je het lidmaatschap opzegt. 

Ook het omzetten van spelend lid naar niet spelend lid graag voor 1 mei as. 

schriftelijk of per e-mail doorgegeven aan het secretariaat. 
 

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

Secretaripraten 

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

 

Senioren & juniorensecretariaat  

Senioren 
Paaszaterdag was nog steeds koud, maar wel zonnig en droog. En al met al behaalden de seniorenteams goede resultaten, want 

alleen Excelsior 3 moest in een winderig De Lier aan het eind van de middag de punten aan Valto 3 laten. 

 

Met Ronald als inval-coach en Jesse als reserve stonden de derde teams van Valto en Excelsior in de loop van de tweede helft nog 

gelijk, maar de thuisploeg won tenslotte met 11-8. 

De andere 2 uitwedstrijden werden gewonnen: Excelsior 4 kwam in Vlaardingen tegen nummer laatst Oranje Nassau/Spirit 3 deze 

week pas in de tweede helft echt los; na een 6-6 ruststand werd het gemakkelijk 10-19.  

 

Excelsior 6 miste in Zoetermeer tegen De Meervogels 7 verschrikkelijk veel kansen, en maakte het zichzelf daardoor erg moeilijk. Na 

een 4-5 ruststand werd het slechts 5-6. 

Op Biesland was het in eerste instantie even improviseren omdat bij Excelsior 5 Robin ineens meldde dat hij moest werken. Tegen 

Avanti 6 speelde daarom Erik v.d. Kramer de eerste en Sander de Hoog de 2
e
 helft mee. Eline werd vervangen door oproepkracht 

Thanim. En in een spannende gelijkopgaande wedstrijd werd het gelukkig een 12-11 overwinning voor het 5
e
. 

 

Excelsior 2 scoorde er deze week tegen Tilburg 2 flink op los; het werd voor het eerste sinds tijden een lekkere overwinning met 17-

12. 

 

In de poule bij Excelsior 1 zijn de ploegen, met uitzondering van het onderaanstaande Kinderdijk,vooral heel erg aan elkaar ge-

waagd; het verschil tussen nummer 1 en nummer 7 is slechts 3 wedstrijdpunten, dus er zullen alleen nog maar belangrijke wedstrij-

den gaan volgen, voor óf het kampioenschap óf om vrij te blijven van de degradatiezone. 

Tegen Tilburg stond Excelsior 1 na een gelijkopgaande 1
e
 helft met 6-7 achter. In het eerste deel van de tweede helft werd die 

achterstand eerst alleen maar groter, zelfs tot 4 punten bij 6-10. Maar het 1
e
 toonde veerkracht en strijdlust, en kwam terug, gelijk, 

maar Tilburg wist nog een 10-11 voorsprong te pakken. In een hele spannende eindfase, kon Excelsior 1 toch de 12-11 voorsprong 

nemen en vasthouden, en daarom de ozo belangrijke punten pakken. Excelsior heeft nu zelfs de koppositie in handen maar de 

schijn kan hier dus heel erg bedriegen. 

 

Aanstaande zaterdag zijn er vanwege de zaalfinale geen competitiewedstrijden voor de seniorenteams.  Op 18 april gaat de com-

petitie weer verder. 

 

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat 

De pinguïns en de peuterpret  

Jullie trainen op zaterdag van 11:00-12:00 op het veld. Ben je tussen de 2 en 6 jaar en wil je eens komen kijken? Kom langs op ons 

sportpark Biesland kantine van CKV Excelsior. 
 
 

Nieuwe leden  

Sofie uit F3 is lid geworden van CKV Excelsior. Sofie trainde al een tijdje mee. Sofie veel plezier! 

 

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!  
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Secretaripraten 

Veldcompetitie 

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 30 mei voor de B tot en met F teams.  

Erik heeft afgelopen weken een groot aantal wedstrijden weten te verplaatsen. Overigens mogen de wedstrijden uit de wedstrijd-

sport(B1 en C1) niet worden verplaatst naar 30 mei. 

 

Het programma is nu als volgt voor B tm F: 

 

7 APRIL: 

klasse nr wedstrijd aanw aanv 

E3R 14037 Excelsior E2 - ONDO E4 17:30 18:00 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B1F 23366 ONDO B1 - Excelsior B1 18:00 19:30 

 

11 APRIL: 

klasse nr wedstrijd aanw aanv 

C5A 13176 Excelsior C2 - DES C3 09:45 10:30 

D2F 13433 Excelsior D1 - DKC D1 09:00 09:30 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B3F 12682 DKC B1 - Excelsior B2 AW 11:00 11:45 

 

18 APRIL 
klasse nr wedstrijd aanw aanv 

B1F 23215 Excelsior B1 - KVS/Maritiem B1 09:00 09:45 

B5H 12896 Excelsior B3 - DES B4 11:45 12:30 

C2L 23604 Excelsior C1 - VEO C1 10:15 11:00 

C5A 13098 Excelsior C2 - VEO C2 09:15 10:00 

E2J 14088 Excelsior E3 - Weidevogels E1 09:30 10:00 

E3U 14046 Excelsior E4 - Pernix E4 10:30 11:00 

F3D 14715 Excelsior F3 - ODO F2 09:30 10:00 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B3F 12690 Avanti B4 - Excelsior B2 11:45 12:45 

D2F 13497 Dubbel Zes D1 - Excelsior D1 12:45 14:00 

E3D 14102 ALO E4 - Excelsior E1 09:00 10:00 

E3R 14126 Refleks E3 - Excelsior E2 09:30 10:30 

F1C 14755 KVS/Maritiem F1 - Excelsior F1 10:15 11:15 

F2M 14732 LYNX F2 - Excelsior F2 10:15 11:15 

 

25 APRIL 
klasse nr wedstrijd aanw aanv 

B3F 12705 Excelsior B2 - Avanti B4 09:00 09:45 

D2F 13561 Excelsior D1 - Dubbel Zes D1 10:30 11:00 

E3D 14260 Excelsior E1 - ALO E4 08:30 09:00 

E3R 14253 Excelsior E2 - Refleks E3 10:30 11:00 

F1C 14833 Excelsior F1 - KVS/Maritiem F1 09:30 10:00 

F2M 14822 Excelsior F2 - LYNX F2 12:00 12:30 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

E2J 14020 ODO E1 - Excelsior E3 10:00 11:00 

E3U 13995 TOP/Quoratio E6 - Excelsior E4 08:45 10:00 

F3D 14666 Achilles F2 - Excelsior F3 09:00 10:00 

 

30 APRIL 
klasse nr wedstrijd aanw aanv 

F1C 14905 Excelsior F1 - Valto F1 17:30 18:00 
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Secretaripraten 

9 MEI: 
klasse nr wedstrijd aanw aanv 

B1F 23308 Excelsior B1 - Valto B1 08:45 09:30 

B5H 12920 Excelsior B3 - Avanti B6 09:45 10:30 

C2L 23685 Excelsior C1 - Velocitas C1 11:00 11:45 

D2F 13625 Excelsior D1 - Weidevogels D1 11:15 11:45 

E3R 14361 Excelsior E2 - ODO E3 09:00 09:30 

F2M 14894 Excelsior F2 - Fortuna/My Collections F5 09:00 09:30 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B3F 12723 ALO B1 - Excelsior B2 13:00 14:15 

E2J 14267 LYNX E1 - Excelsior E3 09:00 10:00 

E3U 14261 Avanti E9 - Excelsior E4 12:30 13:30 

 

16 MEI: 
klasse nr wedstrijd aanw aanv 

B1F 23122 Excelsior B1 - ONDO B1 12:00 12:45 

E2J 14466 Excelsior E3 - ODO E1 10:00 10:30 

E3U 14424 Excelsior E4 - TOP/Quoratio E6 11:00 11:30 

F3D 14967 Excelsior F3 - Achilles F2 09:00 09:30 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

C2L 23726 Avanti C2 - Excelsior C1 08:15 09:15 

E3D 14426 Dubbel Zes E4 - Excelsior E1 10:00 11:00 

E3R 14457 ONDO E4 - Excelsior E2 10:30 11:30 

F1C 14953 Avanti F2 - Excelsior F1 11:30 12:30 

 

30 MEI: 
klasse nr wedstrijd aanw aanv 

B3F 12729 Excelsior B2 - DKC B1 10:30 11:15 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B5H 12931 ONDO B5 - Excelsior B3 08:30 09:30 

C5A 13208 ONDO C4 - Excelsior C2 08:30 09:30 

D2F 13690 DKC D1 - Excelsior D1 AW 11:30 12:00 

E3D 13891 Dijkvogels E3 - Excelsior E1 09:00 10:00 

E3R 14457 ONDO E4 - Excelsior E2 10:30 11:30 

F2M 14955 ONDO F4 - Excelsior F2 09:30 10:30 

F3D 14848 ONDO F5 - Excelsior F3 09:30 10:30 
 

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. 
 

Training voor ouders 

Iedere maandag traint een groep enthousiaste ouders onder aanvoering van diverse trainers. Iedereen kan deelnemen aan de trai-

ning ook als je geen korfbalachtergrond hebt. De training is van 20:00-21:00 op het veld. Dus wil je bewegen: kom gerust eens 

langs! 
 

Wijziging trainingstijden 

Op 11 april wordt er bijna niet gespeeld door de B tot en met F teams. De training op 7 april zal derhalve vervallen voor de B tot en 

met F teams. 
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Secretaripraten 

Dubbelschieten 

Op Hemelvaartsdag wordt er weer dubbel geschoten. Vanaf deze week kun jij je opgeven. Zie ook de aan-

kondiging verderop in de Korfpraat. 
 

Enquêtes 

De enquêtes voor B en C worden deze week weer uitgedeeld. 
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Evenementencommissie

 

 

Spectaculaire avond voor 

aspiranten en junioren 

Speciaal voor de aspiranten en junioren van 

Excelsior organiseert de evenementencom-

missie op vrijdagavond 1 mei een spectacu-

laire avond. Er staan een aantal toffe activi-

teiten op het programma. Zo zullen we gaan 

karten, lasergamen en bungee socceren, en 

dat allemaal op één avond!  

 

De avond zullen we starten met het eten van 

lekkere patat in onze eigen kantine. Hierna 

zullen we met z'n allen vertrekken naar Zoe-

termeer om daar bovengenoemde toffe activi-

teiten te ondernemen. 

 

Programma vrijdagavond 1 mei 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen 

en bungee soccer) 

22.15 uur | Vertrek richting Delft 

22.45 uur | Einde programma 

 

 

Informatie en regels 

- Kosten € 22,50 p.p. 

- Deelname op eigen risico. 

- Inschrijven uiterlijk 24 april. 

- Bij afmelding na 24 april/afwezigheid kunnen 

er kosten in rekening worden gebracht.  

 

Klik hier en geef 

je direct op! 
 

 
 

Dubbelschiettoernooi   

Hemelvaartsdag 14 mei op 

Evenementencommissie 

Excelsiorfeest: Fullmoon party 18 april  

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland op 18 april 2015. Ditmaal zijn 

het weer de "ouderwetse" regels. 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 15 jaar en ouder en kunnen intro's (vanaf 16 jaar) 

meebrengen. Deze kunnen worden opgegeven via ec@ckv-excelsior.nl, mail naam 

en geboortedatum. 

▪ Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's meebrengen (vooraf mel-

den, intro's moeten 16 jaar of ouder zijn!). 

▪ Excelsior-leden welkom vanaf 15 jaar en ouder. 

▪ KNKV-leden welkom vanaf 16 jaar en ouder (op vertoon van spelerskaart). 

▪ Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toegang worden geweigerd. 

 

 

 
 

 

 

 

Spectaculaire avond voor aspiranten en junioren  

Speciaal voor de aspiranten en junioren van Excelsior organiseert de evenementencommissie op vrijdagavond 1 mei een 

spectaculaire avond. Er staan een aantal toffe activiteiten op het programma. Zo zullen we gaan karten, lasergamen en 

bungee socceren, en dat allemaal op één avond!  

 

De avond zullen we starten met het eten van lekkere patat in onze eigen kantine. Hierna zullen we met z'n allen vertrekken naar 

Zoetermeer om daar bovengenoemde toffe activiteiten te ondernemen. 

 

Programma vrijdagavond 1 mei 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen en bungee soccer) 

22.15 uur | Vertrek richting Delft 

22.45 uur | Einde programma 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
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Evenementencommissie

 

 

Spectaculaire avond voor 

aspiranten en junioren 

Speciaal voor de aspiranten en junioren van 

Excelsior organiseert de evenementencom-

missie op vrijdagavond 1 mei een spectacu-

laire avond. Er staan een aantal toffe activi-

teiten op het programma. Zo zullen we gaan 

karten, lasergamen en bungee socceren, en 

dat allemaal op één avond!  

 

De avond zullen we starten met het eten van 

lekkere patat in onze eigen kantine. Hierna 

zullen we met z'n allen vertrekken naar Zoe-

termeer om daar bovengenoemde toffe activi-

teiten te ondernemen. 

 

Programma vrijdagavond 1 mei 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen 

en bungee soccer) 

22.15 uur | Vertrek richting Delft 

22.45 uur | Einde programma 

 

 

Informatie en regels 

- Kosten € 22,50 p.p. 

- Deelname op eigen risico. 

- Inschrijven uiterlijk 24 april. 

- Bij afmelding na 24 april/afwezigheid kunnen 

er kosten in rekening worden gebracht.  

 

Klik hier en geef 

je direct op! 
 

 
 

Dubbelschiettoernooi   

Hemelvaartsdag 14 mei op 

Informatie en regels 

- Kosten € 22,50 p.p. 

- Deelname op eigen risico. 

- Inschrijven uiterlijk 24 april. 

- Bij afmelding na 24 april/afwezigheid kunnen er kosten in rekening worden gebracht.  

 

Klik hier en geef je direct op! 
 
 

 

Dubbelschiettoernooi   

Hemelvaartsdag 14 mei op sportpark Biesland 

 

Op donderdag 14 mei 2015  zal het jaarlijkse Excelsior dubbelschiettoernooi worden georganiseerd vanaf 12:30 met aansluitend 

een BBQ. Jullie worden uiterlijk om 11:45 in de kantine verwacht zodat jullie je kunnen aanmelden en als je meedoet met de BBQ 

gelijk de BBQ kunnen betalen. Er zal ook een verloting worden gehouden. De lootjes zijn op de dag zelf te koop. De wedstrijden 

zullen 10  minuut duren met een minuut voor de wissel naar de volgende wedstrijd.  

Deelname is gratis!! Het dubbelschieten is voor iedereen. Ook recreanten/ouders kunnen zich inschrijven. 

 

Bij de pupillen en pinguïns is het ook mogelijk om je in te schrijven met een van je ouders!!! 

 

De categorieën: 

-Senioren/junioren 

-Recreanten/ouders 

-Aspiranten B en C 

-Pupillen D en E 

-Pupillen D, E, F met ouders 

-Pinguïns met ouders 

 

Bij het dubbelschieten schiet je als koppel tegen een ander koppel uit jouw leeftijdscategorie. Enthousiast geworden? Je kunt je 

aanmelden op de site van CKV Excelsior. Geef aan met wie je gaat  dubbelschieten en welk team je speelt en of je ook wilt BBQ-en.  

 

Wil je alleen BBQ-en maar niet dubbelschieten: ook dit  is mogelijk. Ook dan kun je je opgeven via het formulier op de site. Tevens 

zullen er lijsten worden opgehangen in het clubhuis. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

Op deze lijsten kun jij je ook opgeven. 

Na afloop zal er een BBQ worden georganiseerd. De kosten hiervan bedragen voor pupillen en pinguïns € 4 en voor aspiran-

ten/junioren/senioren/ouders/recreanten € 6. 

 

Tot 14 mei!! 

 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
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Wedstrijden

 

 

Spectaculaire avond voor 

aspiranten en junioren 

Speciaal voor de aspiranten en junioren van 

Excelsior organiseert de evenementencom-

missie op vrijdagavond 1 mei een spectacu-

laire avond. Er staan een aantal toffe activi-

teiten op het programma. Zo zullen we gaan 

karten, lasergamen en bungee socceren, en 

dat allemaal op één avond!  

 

De avond zullen we starten met het eten van 

lekkere patat in onze eigen kantine. Hierna 

zullen we met z'n allen vertrekken naar Zoe-

termeer om daar bovengenoemde toffe activi-

teiten te ondernemen. 

 

Programma vrijdagavond 1 mei 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen 

en bungee soccer) 

22.15 uur | Vertrek richting Delft 

22.45 uur | Einde programma 

 

 

Informatie en regels 

- Kosten € 22,50 p.p. 

- Deelname op eigen risico. 

- Inschrijven uiterlijk 24 april. 

- Bij afmelding na 24 april/afwezigheid kunnen 

er kosten in rekening worden gebracht.  

 

Klik hier en geef 

je direct op! 
 

 
 

Dubbelschiettoernooi   

Hemelvaartsdag 14 mei op 

Wedstrijden 

Uitslagen 

4 APRIL 2015 

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

1F 1904 Excelsior 1 - Tilburg 1 12 11   

R1F 5674 Excelsior 2 - Tilburg 2 17 12   

R5B 516 Excelsior 5 - Avanti 6 12 11   

B1F 23122 Excelsior B1 - ONDO B1     naar 7 april 

B5H 12872 Excelsior B3 - ONDO B5 8 6   

C2L 23523 Excelsior C1 - Avanti C2 7 5   

C5A 13020 Excelsior C2 - ONDO C4 2 9   

E3D 14044 Excelsior E1 - Dubbel Zes E4 3 4 4   6 

F1C 14689 Excelsior F1 - Avanti F2 14 2 3   3 

F2M 14678 Excelsior F2 - ONDO F4 15 4 0   4 

klasse nr wedstrijd       

R3P 5720 Valto 3 - Excelsior 3 11 8   

R4J 5771 Oranje Nassau/Spirit 3 - Excelsior 4 10 19   

R6A 883 De Meervogels 7 - Excelsior 6 5 6   

A1F 7773 Achilles A1 - Excelsior A1 17 11   

A3G 12414 ONDO A2 - Excelsior A2 12 4   

A4C 12505 KZ Danaïden A3 - Excelsior A3 4 5   

E2J 14020 ODO E1 - Excelsior E3 9 1 8    1 

E3U 13995 TOP/Quoratio E6 - Excelsior E4 3 2 1   3 

F3D 14666 Achilles F2 - Excelsior F3 0 13 1   2 

 - 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

- deze week geen verslagen te melden - 
 

Junioren 

- deze week geen verslagen te melden - 
 

Jeugd 

ODO E1 - Excelsior E3 

E3 speelde vandaag hun tweede wedstrijd in de veldcompetitie voorjaar tegen ODO E1. 

Door de - voor E3-begrippen - monsteruitslag van vorige week, 10-4, was er in de aanloop 

naar deze wedstrijd alle vertrouwen in een goede afloop en een zak met punten. Totdat de 

uitslag van de wedstrijd van ODO tegen Weidevogels vorige week op het internet werd 

geraadpleegd: 19-3(!) Hmmm… misschien toch niet de makkelijkste tegenstanders. 

Om goed beslagen ten ijs te komen, werd er in overleg met coach Sander besloten om een 

van de ouders met een rijk korfbalverleden in te zetten als hulpcoach. Dik, vader van Demi, 

werd zodoende als “superspeler” ingezet (of is dat bij de F? ) Dit moest ook de aderlating 

bij E3 voor een deel compenseren: David kon niet meespelen vanwege een fikse koppie-

auw  Hij was de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd op zijn hoofd gevallen met een 

hersenschudding tot gevolg. Lijdzaam volgde hij de wedstrijd thuis op de bank via Whats-

app. Veel beterschap, David! 

Met 4 spelers (dames), 2 coaches (heren) en een handvol bemoeizieke ouders (mix) ging E3 

de strijd met ODO aan. Onder druilerige omstandigheden en op een veld van gras, waarop het altijd lastig spelen is als je kunstgras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
http://www.koosderoos.nl/
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Wedstrijden

 

 

Spectaculaire avond voor 

aspiranten en junioren 

Speciaal voor de aspiranten en junioren van 

Excelsior organiseert de evenementencom-

missie op vrijdagavond 1 mei een spectacu-

laire avond. Er staan een aantal toffe activi-

teiten op het programma. Zo zullen we gaan 

karten, lasergamen en bungee socceren, en 

dat allemaal op één avond!  

 

De avond zullen we starten met het eten van 

lekkere patat in onze eigen kantine. Hierna 

zullen we met z'n allen vertrekken naar Zoe-

termeer om daar bovengenoemde toffe activi-

teiten te ondernemen. 

 

Programma vrijdagavond 1 mei 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen 

en bungee soccer) 

22.15 uur | Vertrek richting Delft 

22.45 uur | Einde programma 

 

 

Informatie en regels 

- Kosten € 22,50 p.p. 

- Deelname op eigen risico. 

- Inschrijven uiterlijk 24 april. 

- Bij afmelding na 24 april/afwezigheid kunnen 

er kosten in rekening worden gebracht.  

 

Klik hier en geef 

je direct op! 
 

 
 

Dubbelschiettoernooi   

Hemelvaartsdag 14 mei op 

gewend bent. Zoals elke wedstrijd moest E3 eerst even “wakker” worden en in de wedstrijd komen. 

Dit, in combinatie met de kwaliteiten van ODO E1 (daar doe ik niks vanaf, ODO speelde gewoon heel 

goed!) en een scheidsrechter die recent zijn thuisfluitdiploma had gehaald (daar kan ik meer over schrijven, 

maar zoals altijd geldt: de scheids heeft altijd gelijk, ook als hij het niet heeft. Daar hou ik het bij…) stond E3 na enkele minuten 2-0 

achter. De 2-1 van Annelin in de 5
e
 minuut was de eerste openingszet van E3. Het was een typisch E3-doelpunt: na de bal veroverd 

te hebben, volgde er een supersnelle omschakeling die in dit geval tot een doelpunt leidde. Later in de wedstrijd waren er nog een 

paar van dit soort momenten, maar helaas werden die niet verzilverd. 

Na de eerste kleine pauze kantelde de wedstrijd: E3 kreeg billenkoek van ODO. Met fraaie acties, prachtige doorlopen en welge-

mikte afstandsschoten van ODO ging E3 de rust in met een 6-1 achterstand. Het werd al snel duidelijk dat dit team van ODO echt 

een maatje te groot was voor onze E3. Niet dat E3 het niet probeerde, maar ODO was simpelweg sneller en een stuk meer creatie-

ver in hun spel. Creativiteit die de coaches en aanhang ook graag bij de E3 hadden willen zien, maar zo ver als ODO E1 is in de 

tweede klasse van de E-jeugd, zo’n lange weg heeft E3 nog te gaan. De aanhang (lees: bemoeizieke ouders :)) was het er unaniem 

over eens dat de training hét transportmiddel is om deze weg af te leggen. 

Het derde kwart ging gelijk op; het doelpunt van ODO (7-1) kan met een beetje goede wil weggestreept worden tegen het afge-

keurde doelpunt van E3 (verdedigd). Het vierde kwart begon rommelig en ODO profiteerde hiervan: nog geen 2 minuten nadat het 

laatste kwartbedrijf was begonnen, stond het 9-1. De resterende tijd bood E3 voldoende weerstand om het aantal tegendoelpunten 

niet in de dubbele cijfers terecht te laten komen en had ze zelf nog twee of drie kansen op verdubbeling van het eigen aantal doel-

punten. Maar de eindstand bleef steken op 9-1. Ook de strafworpen werden door E3 verloren. 

ODO E1 was vandaag een maat te groot voor E3. Qua uitvoering. Niet qua potentie. Want E3 verblindt ons wekelijks als de onge-

polijste, ruwe diamant die ze is. Hoewel het resultaat van vandaag anders doet geloven, zijn er meerdere momenten geweest waar-

op E3 heeft laten zien dat ze thuis hoort in de tweede klasse van de E-jeugd. De net gemiste doelpogingen van Annelin en Demi, 

het opportunistische schot van Julia en de strijd om de bal van Cristina waren daar voorbeelden van. 

Er zijn nog heel wat weken en daarmee trainingsavonden tussen vandaag en de return tegen ODO op 16 mei, tevens de laatste 

wedstrijd van E3 in het veldseizoen voorjaar. Voldoende tijd dus om de E3-diamant verder te polijsten, zodat E3 kan doen waarvoor 

ze gemaakt is: oogverblindend schitteren in al haar facetten! 

Juan 
 

Excelsior F2 – ONDO F4 (15-4) 

Het was weer koud. Althans, langs de lijn. Daar stonden de ouders te rillen van de kou. Op het veld was dat bij F2 wel anders. Net 

als vorige week trokken de spelers zich niets van het weer aan. Wat een energie gaven zij allemaal! Tegen het uit louter meiden 

bestaande team van ONDO (die met die staart is van jou! Welke?? Ze hebben allemaal een staart ;)!) ging het eerste deel van de 

wedstrijd nog gelijk op. Maar al snel zorgden de stofzuigers van het team, Sten, Luc en Mara voor een overwicht in balbezit. Daar-

door kwamen de ballen door snel samenspel steeds vaker terecht bij de topschutters van de wedstrijd: Britt, Lars en Pjotr. De eind-

uitslag van 15-4 was ook meer dan terecht! Het harde trainen van de afgelopen weken en het goede coachen van Paulien werpen 

overduidelijk hun vruchten af. Dit team speelt met de week beter! Door hard werken, de dieptes zoeken, snel overspelen en ook 

goed verdedigen staat F2 met de volle winst na 2 wedstrijden op de eerste plek! Het was vandaag een extra bijzondere dag omdat 

Sten jarig was; en dat liet hij blijken ook. Sten pikte erg vaak heel goed de bal van de tegenstander af en trok zijn trukendoos met 

twee mooie uitstap ballen helemaal open! Na de wedstrijd werd hij dan ook uit volle borst toegezongen, waarna hij iedereen blij 

maakte met een lekkere traktatie. Tot volgende week! 

Barry (Vader Mara) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
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Wedstrijden

 

 

Spectaculaire avond voor 

aspiranten en junioren 

Speciaal voor de aspiranten en junioren van 

Excelsior organiseert de evenementencom-

missie op vrijdagavond 1 mei een spectacu-

laire avond. Er staan een aantal toffe activi-

teiten op het programma. Zo zullen we gaan 

karten, lasergamen en bungee socceren, en 

dat allemaal op één avond!  

 

De avond zullen we starten met het eten van 

lekkere patat in onze eigen kantine. Hierna 

zullen we met z'n allen vertrekken naar Zoe-

termeer om daar bovengenoemde toffe activi-

teiten te ondernemen. 

 

Programma vrijdagavond 1 mei 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen 

en bungee soccer) 

22.15 uur | Vertrek richting Delft 

22.45 uur | Einde programma 

 

 

Informatie en regels 

- Kosten € 22,50 p.p. 

- Deelname op eigen risico. 

- Inschrijven uiterlijk 24 april. 

- Bij afmelding na 24 april/afwezigheid kunnen 

er kosten in rekening worden gebracht.  

 

Klik hier en geef 

je direct op! 
 

 
 

Dubbelschiettoernooi   

Hemelvaartsdag 14 mei op 

Opstellingen 

7 april en 11 april 2015 
team opstellingen reserves 

1/2 VRIJ  

3 VRIJ  

4 VRIJ  

5 VRIJ  

6 VRIJ  

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 
Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne 

Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 
 

B1 
Kayleigh, Anouk, Jazz, Gina dinsdag 7 april 

Floris, Tjarko, Jop, Daan, Timo 

Noa (B2), Myrthe,Isabella 

Timon (C1) 

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

Jasper, Wesley, Reinier 

 

B3 VRIJ  

C1 VRIJ  

C2 
Iris, Chimene, Nathalie, Nadine 

Mark, Mark, Nico, Rick 

 

Thom, Joshua 

D1 
Lucía, Aniek, Linsey, Dieuwke, Liekke, Inger 

Joshua, Thom, Beau, Paul 

 

E1 VRIJ  

E2 
Ryanne, Maud dinsdag 7 april 

Nathan, Tygo, 

 

Roy (E1) 

E3 VRIJ  

E4 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 VRIJ  

F3 VRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/448-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Wedstrijden  

 

Programma 

7 april 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

 E3R 14037 Excelsior E2 - ONDO E4 17:30 18:00 Hanna, Marloes, Tjarko Cynthia Westerman B 

 klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie Kg/G autorijders (ouders van) 

B1F 23366 ONDO B1 - Excelsior B1 18:00 19:30 Ron, Nikki Juliana Sportpark, 's Gravenzande Kg Ron, Anouk, Tjarko, Job 

 

11 april 2015 
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

 A4C 12512 Excelsior A3 - GKV A2 11:30 12:30 Mario Nathan op den Kelder A 

 C5A 13176 Excelsior C2 - DES C3 9:45 10:30 Joris, Maarten Erik de Koning A 

 D2F 13433 Excelsior D1 - DKC D1 9:00 9:30 Nynke, Job, Simon Dingeman Pel A 

 klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie Kg/G autorijders (ouders van) 

B3F 12682 DKC B1 - Excelsior B2 
AW 

11:00 
11:45 Shera, Wouter Sportpark Biesland Kg n.v.t. 

         barrooster 

 

veld A: voor de kantine; veld B: voor het materiaalhok 

11:30 14:00 
Manuela van der Burgh (A3 en B3) & 

??? 
    

 

Kg/G: Kunstgras/Gras 

  

Scheidsrechterschema 

Volgende week een nieuw schema! 

 

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

Trainingstijden veld voorjaar 

 

 
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. 
 

Oudertraining 

Datum Trainer(s) 

Maandag 6 april Pasen, geen training 

Maandag 13 april Ryan, Jill en Shera 

Maandag 20 april Denise 

Maandag 27 april Koningsdag, geen training 

Maandag 4 mei Dodenherdenking, geen training 

Maandag 11 mei Lisanne en Bertjan 

Maandag 18 mei Laura 

Maandag 25 mei Pinksteren / Kamp, geen training 

Maandag 1 juni Henk 

Maandag 8 juni Reinier 

Maandag 15 juni Rob/ Elvira/ Ed 

Maandag 22 juni (Trainings)wedstrijd tegen Lynx (o.v.) 
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Kalenders en roosters  

Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit Datum activiteit 

18 april Excelsiorfeest Junioren / Senioren 29 mei Pinksterklaverjassen 

24 april Koningsklaverjassen 13 juni Verenigingsafsluitdag 

9 mei  21+ feest Senioren  13 juni Verenigingsfeest 

14 mei Dubbelschiettoernooi 20 juni Schoolkorfbal 

22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 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 
 

Schoonmaakrooster  

10 april 2015   17 april 2015   24 april 2015   8 mei 2015 

Vito Heemskerk   Dannie Hoogeveen   Elke Reurings   Reinier van den Hoek 

Annelinde van der Pijl   Marieke Zelisse   Wouter Kamps   Shera Desaunois 

Christiane Hogeweg   Nynke Sevinga   Nathan op den Kelder   Roxanne Hoekstra 

Sven de Vreede   Marloes van Egdom   Dingeman Pel   Cynthia Westerman 

Charlotte van der Pijl   Zwaan Kampers   Marvin Batenburg   Marijn Muller 

Jazz Heemskerk   Anouk de Vreede   Timo van Popering   Gina Atzei 

Joanne Maartense   Denise Glaser   Femke Rijpkema   Jasper Koops 

              

15 mei 2015   29 mei 2015   5 juni 2015   12 juni 2015 

Leanne Ruitenbeek   Wesley Toet   Lisanne Halbe   Jesse Ekelmans 

Lars Nieuwerf   Ryan Heemskerk   Bertjan Bron   Roy van Leusden 

Erik Kramer   Wesley Nolet   Nelis Bijl   Kelly de Koning 

Koen Timmerman   Daan Arkesteijn   Lisa Juyn   Lisa Groot 

Matthijs Schrier   Sander de Hoog   Josanne van der Spek   Jesse Dirkzwager 

Floris van Willigen   Stephanie Dijkgraaf   Özlem Sen   Robin de Roo 

Wesley Timp   Reinier Koole   Isabella van der Mast   Jop de Boo 

              

19 juni 2015   26 juni 2015   

Jill Koster   Job van den Berg   

Janna Buitenrust Hettema   Koen van Domburg   

Emily Janssen   Mario den Boer   

Maaike Westerman   Mart de Boo   

Hugo ‘t Hart   Linda van der Burgh   

Veerle Muller   Fleur van der Burgh   

Kayleigh Verhagen   Tjarko van Batenburg   

              

Data GEEN SCHOONMAAK   Regels schoonmaken: 

▪ Dodenherdenking/   ▪ Je kunt niet afbellen;  

 Bevrijdingsdag 1 mei 2014   ▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ Pinksteren 22 mei 2014   ▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

 
  ▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd;  

  ▪ Aanvang schoonmaken: 19:00; 

  ▪ Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld. 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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