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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 

zie de 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 

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 

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  

Door wat miscommunicatie mijnerzijds heb ik (Juan) 

de totstandkoming van de Korfpraat deze week van 

Nathan ingepikt. Daarom aan Nathan en aan alle Na-

than-fans: my bad  Aan mijn fans: for you!  

Afgelopen zaterdag draaide ik samen met Elvira, Hillie en Peter de bardienst in het 

blok 11:30-14:00. Het was een gezellige doch drukke dienst (ik kan voorlopig geen 

broodje gezond of tosti meer zien!) en zodoende snakten we rond de klok van twee 

naar de aflossing van drie spelers van A1, conform het bardienstrooster. Tot ieders 

verbazing was de gehele A1, uitgezonderd Dominique en Okker, ‘m gepeerd na de 

wedstrijd. Uiteindelijk is het wel goed gekomen (zover ik heb meegekregen), maar 

het kan geen kwaad om een dikke streep onder het volgende te zetten, met een 

uitroepteken erachter: 

als je staat ingeroosterd voor de bardienst, zorg er dan voor dat je er bent. Als je 

als team ingeroosterd staat, stem dan op een training van tevoren af wie er zal 

staan. Het hoort er nou eenmaal bij! 

Afgelopen zaterdag vond de Full Moon Party plaats, hét feest voor de oudere as-

piranten, junioren en senioren. Naar verluidt was het een zeer gezellig en geslaagd 

feest, zonder noemenswaardige excessen. Wellicht volgen er nog foto’s op Face-

book… (?) 

We hebben deze week een bomvolle Korfpraat! Allereerst heet de redactie van de 

Korfpraat Margot de Bruijn van harte welkom bij onze club. “Margot, een aantal 

redactieleden hebben ook gestudeerd in Delft, en dat is meer dan voldoende reden 

om nu al achter jou te staan. Go, Margot! (die is echt grappig, al zeg ik ’t zelf ) 

Verder is de EC op zoek naar versterking. Het lijkt mij een leuke en dankbare job! 

Kaartje leggen? Dat kan, tijdens het Koningsklaverjassen. 

Verder: 

 F2 en D1, let op!!! Mogelijk worden er wedstrijden van jullie verplaatst. 

 Er worden vrijwilligers gezocht voor een bardienst tijdens het dubbelschiettoer-

nooi. 

 Vier pagina’s vol met wedstrijdverslagen: B1 (primeur, door Ron ), D1, E3 en F2. 

heerlijk leesvoer! 

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, Jos, Job, Simone, Ron, Sandra, 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  

Redact iepraat  
Praat je s  en  mededel ingen  

Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Schilderen van het clubhuis 
Opzegging lidmaatschap 
Verdien geld voor Excelsior 
Stand klaverjassen 

Secretar i (pr )a ten  
Senioren & juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Excelsiorfeest: Fullmoon party 18 april 
Spectaculaire avond voor aspiranten en 

junioren 
Kampcommiss ie  
Toernoo i  

Dubbelschiettoernooi 
Wedst r i jden  

Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 
Trainingstijden veld voorjaar 

Kalenders  en  rooste r s  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster 

 

Praatjes en mededelingen 
Margot de Bruijn versterkt selectie Excelsior 

Met ingang van het nieuwe korfbalseizoen zal 

Margot de Bruijn de overstap maken van KV De 

Meeuwen uit Putten naar CKV Excelsior. Margot 

zal bij Excelsior worden toegevoegd aan de eer-

ste selectie. Afgelopen zaalseizoen kwam Mar-

got uit voor De Meeuwen A1 en behaalde daar-

mee het kampioenschap in de overgangsklasse. 

Margot studeert sinds dit jaar in Delft en traint 

al één keer per week met, in eerste instantie Ex-

celsior A1, en later met onze selectie. De combi-

natie met studie en trainen/spelen in Putten is 

voor Margot moeilijk te combineren. Mede hier-

door was de keuze om haar korfbalcarrière voort 

te zetten bij Excelsior voor Margot snel gemaakt. 

Margot: “Excelsior heeft mij dit seizoen zeer 

gastvrij ontvangen, de overstap is voor mij dus 

eenvoudig. Ik ben blij om vanaf volgend seizoen 

in het zwart-wit van Excelsior te mogen spelen”. 

Ook de technische commissie van Excelsior is 

erg blij. Bestuurslid Technische zaken Erik van 

der Voort: “Vanuit TC en technische staf van de 

selectie zijn we erg blij met het aantrekken van 

dit talent. Ik wens Margot veel succes en plezier 

bij onze selectie.” 

 

Uitnodiging algemene le-

denvergadering 

Alle leden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die 

gehouden zal worden op maandag 11 mei. Aan-

vang 19.30 uur in het clubhuis. Vanaf maandag 

4 mei zijn alle stukken op te vragen bij de secre-

taris.  

Bij verhindering graag de secretaris schriftelijk of 

mondeling berichten. Zonder tegenbericht reke-

nen wij op uw aanwezigheid.  

Tot 11 mei! 

 

Margot de Bruijn versterkt 

selectie Excelsior  

Met ingang van het nieuwe korfbalseizoen zal 

Margot de Bruijn de overstap maken van KV 

De Meeuwen uit Putten naar CKV Excelsior. 

Margot zal bij Excelsior worden toegevoegd 

aan de eerste selectie. Afgelopen zaalseizoen 

kwam Margot uit voor De Meeuwen A1 en be-

haalde daarmee het kampioenschap in de 

overgangsklasse. 

Margot studeert sinds dit jaar in Delft en traint 

al één keer per week met, in eerste instantie 

Excelsior A1, en later met onze selectie. De 

combinatie met studie en trainen/spelen in 

Putten is voor Margot moeilijk te combineren. 

Mede hierdoor was de keuze om haar korfbal-

carrière voort te zetten bij Excelsior voor Mar-

got snel gemaakt. 

Margot: “Excelsior heeft mij dit seizoen zeer 

gastvrij ontvangen, de overstap is voor mij dus eenvoudig. Ik ben blij om vanaf vol-

gend seizoen in het zwart-wit van Excelsior te mogen spelen”. 

Ook de technische commissie van Excelsior is erg blij. Bestuurslid Technische zaken 

Erik van der Voort: “Vanuit TC en technische staf van de selectie zijn we erg blij met 

het aantrekken van dit talent. Ik wens Margot veel succes en plezier bij onze selectie.” 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering  

Alle leden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenver-

gadering, die gehouden zal worden op maandag 11 mei. Aanvang 19.30 uur in het 

clubhuis. Vanaf maandag 4 mei zijn alle stukken op te vragen bij de secretaris.  

Bij verhindering graag de secretaris schriftelijk of mondeling berichten. Zonder te-

genbericht rekenen wij op uw aanwezigheid.  

Tot 11 mei! 
 

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 waarom je het 

lidmaatschap opzegt. 

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

telijk of per e-mail doorgegeven aan het secretariaat. 

Margot zal binnenkort in Excelsior-te-

nue aantreden 

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

Oproep van de Evenementencommissie  

De evenementencommissie (EC) is op zoek naar nieuwe leden om de commissie te versterken. Vind jij het leuk 

om mee te denken en/of te helpen bij het organiseren van kinderevenementen en/of de feesten bij Excelsior neem dan contact op 

met Reinier. 

Over de EC 

De evenementencommissie organiseert eigenlijk alle feesten en zorgt ervoor dat er gezellige activiteiten plaatsvinden binnen Excel-

sior. Denk hierbij aan junioren/senioren feesten, Camping Excelsior, het uitnodigen van Sinterklaas bij Excelsior, karten met de aspi-

ranten en junioren en nog veel meer! Lijkt jou het leuk om te helpen bij het organiseren van deze activiteiten, dan zoeken we jou!  

Wil je meer weten over wat het lid zijn van de Evenementencommissie inhoud? Of zeg je gelijk 'Ja, dit is echt iets voor mij!', spreek 

Reinier gerust aan of mail naar ec@ckv-excelsior.nl. 
 

Koningsklaverjassen 

 

                                                          

Aanstaande vrijdag 24 april is het dan weer zover: er wordt weer geklaverjast. Na het nieuwjaarsklaverjassen en Paaskaarten is het nu 

Koningsklaverjassen. De toegang is gratis! Aan het einde van de avond ontvangt de winnaar van de avond een prijs. Er wordt ook 

altijd een verloting gehouden. De lootjes kosten € 0,25 per stuk. Er wordt vriendschappelijk gespeeld. De prijzen zullen uiteraard in 

het teken van Oranje staan! 
 

mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Verslag van de dagdienst 

Vandaag weer eens een lekker zonnetje met veel thuiswedstrijden tussen 10:00-12:00. Ik kwam aan om 8:30 en het was al een drukte 

op het sportpark. Om 9:45 begon de B1 tegen KVS B1. Het was een spannende wedstrijd die de B1 wist te winnen. Om 10:00 begonnen 

op veld B drie wedstrijden: de F3, E3 en de C2. Het waren alle drie leuke wedstrijden waarbij de E3 en F3 wisten te winnen met 19-2 

en 8-5. Wesley uit B2 floot vandaag zijn eerste wedstrijd en deed dit zeer goed! De C2 verloor helaas. Om 11:00 begon de C1 tegen 

VEO C1 en de E4 tegen Pernix E4. Bij de E4 was de scheidsrechter niet gekomen, maar gelukkig wilde Job uit de B1 zijn eerste wedstrijd 

fluiten! Bedankt hiervoor! Job deed het zeer goed! De E4 groeit met de week: vandaag werd gewonnen met 8-0! De C1 was duidelijk 

beter als VEO C1 maar in de tweede helft ging VEO veel meer fysiek contact gebruiken en dit werd door de scheidsrechter niet 

bestraft. Maar de C1 liet zich niet van de wijs brengen en won met 10-5. Om 12:30 begon de B3 tegen DES B4. De B3 was gelijkwaardig 

maar door onoplettendheid laten jullie teveel doelpunten tegen: het werd 4-10. 

De F1 en F2 speelden allebei uit. KVS F1 was net iets sterker en won met 12-9 van de F1. De F2 speelde tegen Lynx F2. De eerste helft 

schrokken jullie nogal van de lengte van de tegenstander maar in de tweede helft waren jullie wakker en kwamen zelfs met 2 doel-

punten voor. Helaas wist de tegenstander daarna nog 2 keer te scoren en was het 10-10. De E2 vertrok naar Rijswijk om te spelen 

tegen Refleks E3. Ondanks dat jullie goed tegenstand boden werd met 8-0 verloren. De D1 speelde pas om 14:30 in Den Haag tegen 

Dubbel Zes D1. Mieke ging mee als coach (bedankt hiervoor!). De D1 wist met 5-5 gelijk te spelen. De B2 speelde in Pijnacker met 8-

8 gelijk tegen Avanti B4. Door alle drukte van de thuiswedstrijden heb ik van de E1 niets meegekregen (sorry E1), maar ik verwacht 

dat jullie hebben gewonnen…Aanstaande zaterdag spelen alle jeugdteams weer tegen dezelfde tegenstander van afgelopen zater-

dag. Jullie kunnen dus revanche nemen! 

Dan nog een mededeling voor de coaches: de wedstrijdformulieren moeten worden gedaan in de brievenbus die hangt in de 

kantine aan de terraszijde en niet meer in vakje 1 en zeker niet in de map laten zitten! De afgelopen weken heeft Willeke het 

halve clubhuis moeten afstruinen om de formulieren compleet te krijgen. 
 

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. Jullie trainen niet op zaterdagen 2 en 23 mei. 

Aanstaande zaterdag gaan de pinguïns een echte wedstrijd tegen Vlaardingen spelen! Om 11:00 op Biesland. 

Op zaterdag 30 mei nemen de pinguïns deel aan een toernooi bij Avanti in Pijnacker. 
 

Nieuwe leden  

Bij de pinguïns zijn Sophie Plomp en Stefan Joosten lid geworden! Veel plezier bij Excelsior! 

In alle categorieën (B tot en met F en pinguïns/peuters) 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! 
 

Veldcompetitie 

Door feestdagen en vakanties is het programma zeer versnipperd: dan een week wel dan een week niet. De competitie loopt tot en 

met 30 mei voor de B tot en met F teams.  
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Secretari(pr)aten 

Vorige week stonden niet alle wedstrijden van 25 april in het programma vermeld. 

Het programma is nu als volgt voor B tm F (let op sommige wedstrijden zijn op doordeweekse dagen): 

 

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 zie hieronder 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv 

B1F 23272 KVS/Maritiem B1 - Excelsior B1 12:30 14:00 

B5H 12907 DES B4 - Excelsior B3 AW 10:45 11:30 

C2L 23655 VEO C1 - Excelsior C1 12:45 14:00 

C5A 13142 VEO C2 - Excelsior C2 11:30 12:50 

E2J 14195 Weidevogels E1 - Excelsior E3 09:00 10:00 

E3U 14168 Pernix E4 - Excelsior E4 08:45 10:00 

F3D 14783 ODO F2 - Excelsior F3 10:00 11:00 

OP VERZOEK VAN DE TEGENSTANDER WORDT DE WEDSTRIJD 

VAN DE F2 VAN ZATERDAG 25 APRIL WAARSCHIJNLIJK VER-

PLAATST NAAR 30 APRIL. BIJ HET TYPEN VAN DIT STUK IS DIT 

NOG NIET DUIDELIJK. 

 

30 april 

klasse nr wedstrijd aanw aanv 

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

 

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 zie hieronder 

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 

OP VERZOEK VAN DE TEGENSTANDER WORDT DE WEDSTRIJD 

VAN 9 MEI VAN DE D1 WAARSCHIJNLIJK VERPLAATST NAAR 28 

APRIL!! BIJ HET TYPEN VAN DIT STUK IS DIT NOG NIET DUIDELIJK 

 

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 training 

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! 
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Secretari(pr)aten 

Wijziging trainingstijden 

In verband met feestdagen en vakanties zijn de trainingen in april en mei op een aantal data aangepast. 

Wel wordt er getraind op: 21, 23, 30 april 

 7, 12, 19, 21, 26 en 28 mei  

Er wordt niet getraind op: 28 april, 5 mei (Bevrijdingsdag) en 14 mei (Hemelvaartsdag). 

Vanaf donderdag 4 juni zal wekelijks op donderdag worden getraind (t/m donderdag 25 juni). 

Dubbelschieten 

Op Hemelvaartsdag wordt er weer dubbel geschoten. Je kunt je opgeven door middel van het formulier op de site of op de lijsten in 

de kantine. Aansluitend is er een BBQ waarbij ook kan worden deelgenomen door niet-deelnemers. Bij de pinguïns en D, E, F pupillen 

mag je ook dubbelschieten met één van je ouders! 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/449-bgeef-je-op-voor-het-dubbelschiettoernooib
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Evenementencommissie 

Spectaculaire avond voor aspiranten en junioren  

Speciaal voor de aspiranten en junioren van Ex-

celsior organiseert de evenementencommissie 

op vrijdagavond 1 mei een spectaculaire avond. 

Er staan een aantal toffe activiteiten op het pro-

gramma. 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 

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!  

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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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 

minuten duren met een minuut voor de wissel naar de volgende wedstrijd.  

Deelname is gratis!! 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 op-

geven. 

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

Na afloop zal er een BBQ worden georganiseerd. De kosten hiervan bedragen voor pupillen en pin-

guïns € 4 en voor aspiranten/junioren/senioren/ouders/recreanten € 6. 

Tot nu toe hebben ongeveer 25 koppels zich aangemeld. 

Op de dag zelf zal onze bar uiteraard geopend zijn. Wil je een paar uurtjes helpen? Dan kun jij je aanmelden bij Margreet Halbe. De 

eerste aanmelding is binnen: Sandra Koppert wil bardienst draaien! 

Tot 14 mei!!! 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/449-bgeef-je-op-voor-het-dubbelschiettoernooib
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Uitslagen 

18 april 2015 

klasse nr wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

R3P 6025 Excelsior 3 - VEO 4 19 10  

R4J 6087 Excelsior 4 - Olympia 3 13 5  

R6A 687 Excelsior 6 - ODO 6 12 8  

A1F 7881 Excelsior A1 - Korbis A1 15 11  

A4C 12556 Excelsior A3 - HKV/Ons Eibernest A3 6 17  

B1F 23215 Excelsior B1 - KVS/Maritiem B1 19 18  

B5H 12896 Excelsior B3 - DES B4 4 10  

C2L 23604 Excelsior C1 - VEO C1 11 5  

C5A 13098 Excelsior C2 - VEO C2 3 7  

E2J 14088 Excelsior E3 - Weidevogels E1 19 2 4   3 

E3U 14046 Excelsior E4 - Pernix E4 8 0 1   3 

F3D 14715 Excelsior F3 - ODO F2 8 5 8   1 

klasse nr wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

1F 2149 Fiks 1 - Excelsior 1 15 15  

R1F 6111 Fiks 2 - Excelsior 2 10 18  

A3G 12438 Dijkvogels A2 - Excelsior A2 11 19  

B3F 12690 Avanti B4 - Excelsior B2 8 8  

D2F 13497 Dubbel Zes D1 - Excelsior D1 5 5  

E3D 14102 ALO E4 - Excelsior E1 6 8 4   3 

E3R 14126 Refleks E3 - Excelsior E2 8 0 3  1 

F1C 14755 KVS/Maritiem F1 - Excelsior F1 12 9 9   5 

F2M 14732 LYNX F2 - Excelsior F2 10 10 3   5 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag was het weer prima korfbalweer, en misschien zijn de Excelsior senioren-

teams wel mooi-weer-teams, maar de resultaten waren ook zonnig te noemen: een bijna 100% 

resultaat, alleen Excelsior 1 liet helaas door een gelijkspel uit bij Fiks een puntje liggen. En dat 

in een poule waar de tussenstand inmiddels heel bizar is geworden. De ploegen op plaats 1 

tot en met 7 staan nagenoeg gelijk, 2 ploegen op 12 punten (Excelsior en RWA), 1 ploeg op 

11, en 4 ploegen op 10 punten. Degradatie en kampioenschap is hier vooralsnog slechts een 

minimaal verschil.  

Op het gras bij Fiks in Oegstgeest begon Excelsior 1 uitstekend en het liep weg naar een 3-8 

voorsprong. Maar in de tweede helft kwam de thuisploeg dichter en dichterbij, en aan het eind 

moest Excelsior toch met een 15-15 gelijkspel genoegen nemen. Een duur puntverlies mogelijk. 

In elk geval betekent het dat de thuiswedstrijd aanstaande zaterdag tegen HKC opnieuw een wedstrijd op het scherpst van de snede 

zal moeten zijn.  

Tegen hekkensluiter Fiks 2 speelde Excelsior 2 een vrij gemakkelijke wedstrijd. Na een lange revalidatieperiode kon Simon voor het 

eerst weer een wedstrijd spelen. Het werd een ruime overwinning met 10-18, met 8 doelpunten van Vito. 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Excelsior 5 was vrij.  

In de thuiswedstrijden speelde Excelsior 4 als eerst tegen Olympia 3 uit Spijkenisse, met Luuk en Merit als 

reserves. Nog bedankt beiden. Hoewel de eindstand anders doet vermoeden was het geen echt gemakkelijke wedstrijd. Ook Olympia 

had veel balbezit en kansen, maar scoorde niet. Het 4e maakte wel genoeg doelpunten en won met 13-5, waarmee het zich handhaaft 

in de kopgroep. 

Hierna speelde Excelsior 6 tegen ODO 6 een leuke wedstrijd. Het nam in de tweede helft een voorsprong, maar ODO kwam weer 

terug tot op 8-7 en 9-8 waardoor het nog even spannend werd. Maar aan het eind maakte het 6e nog een paar doelpunten die een 

12-8 overwinning op het scorebord brachten. 

Excelsior 3 sloot de rij tegen het onderaanstaande VEO 4, met Luuk deze week als coach op de bank. Ook dit werd een leuke wedstrijd 

met veel doelpunten. De bezoekers konden geen moment gevaar stichten, en met een ruime 19-10 overwinning voegde Excelsior 3 

weer 2 belangrijke wedstrijdpunten toe aan een nog bescheiden aantal. Het lijkt mogelijk om zo op de 6e plaats te blijven. 

Aanstaande zaterdag een lastig uitprogramma voor Excelsior 3, 4 en 6, en vooral een hele belangrijke thuiswedstrijd voor Excelsior 1 

dat HKC uit Hardinxveld op bezoek krijgt. 
 

Junioren 

- deze week geen verslagen te melden - 
 

Jeugd 

Excelsior B1 - KVS B1 

Dat was een leuke wedstrijd ... een veelgehoorde reactie na afloop. Maar het was helemaal geen leuke wedstrijd...Het was een TOP-

wedstrijd van de B1! 19-18 winnen van KVS in een geweldige pot, met prima tempo, goed combinatiespel en een hoog 'Geef nooit 

op' gehalte....als trainer ben je dan trots op je team. Als de B1 vol gas geeft, dan kunnen ze echt goed zijn, dat heb ik dit jaar een 

aantal keer gezien. 

De grote uitdaging is om de neusjes dezelfde kant op te krijgen. Helaas weet iedereen die betrokken is bij de B1, dat juist dit te vaak 

een moeizaam proces is. De goede instelling op de training deze week was een voorbode van deze geweldige pot. As zaterdag 

opnieuw KVS, ik ben benieuwd naar de trainingen. 
 

Dubbel Zes D1 - Excelsior D1 

Helaas was vandaag de vaste schrijver van de verslagen, Gerrie van Dieteren, verhinderd als toeschouwer aanwezig te zijn, dus nu 

een verslag van zijn hulpje! 

Om een uur of één vertrok D1 vanuit Delft richting Den Haag. Daar iedereen een verschillende route nam (en we nu weten dat de 

route via het centrum langer duurt dan de route via Kijkduin) duurde het tot 13.45 uur eer het team compleet was aan de Stokroos-

laan. Helaas zonder Aniek en zonder de vaste coaches Job, Nienke en Simon, maar met een uitstekend vervangende coach Mieke. 

Om klokslag 14.00 uur begon de wedstrijd. En binnen een paar minuten een prachtig schot van Beau en raak: 0-1 voor D1! Wat 

volgde was een terecht afgekeurd doelpunt van Dubbel Zes, waarna Dubbel Zes ook nog een strafworp miste. Wederom een bal 

richting de aanval, een prachtige doorloop van Lucía en… 0-2. Nadat de scheidsrechter verschillende malen door de kant er op 

gewezen was dat er gewisseld moest worden, kwam dan ook het signaal voor wisselen en heeft de tweede aanval wat korter aange-

vallen dan de eerste aanval. In het tweede deel van de eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd en ondanks dat er geen 

doelpunten vielen, was het leuk om naar te kijken. Wel weten Joshua en Paul nu dat trucjes samen doen met doorlopen leuk is, maar 

dat je elkaar dan niet voor de voeten moet lopen… 

Na 25 minuten volgde de rust en… een wissel bij Dubbel Zes: een tegenstander voor Paul die nog groter en breder was dan Paul. Dat 

was even (zo’n kwartier) schrikken! Gelukkig stond eerst Beau vrij voor de korf, een schot, de bal rolde op het randje, even adem 
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inhouden en 0-3 voor D1. Dat kan niet meer fout gaan, denk je dan als ouders aan de kant. Dus wel. De 

tegenstander van Paul was zo goed en zo groot, dat het vak een beetje de kluts kwijtraakte. Eerst viel daar 

de 1-3, vervolgens werd er een overtreding begaan tegen Lucía wat leidde tot een strafworp. Genomen door 

Lucía en 1-4. De bal werd uitgenomen door Dubbel Zes en voordat wij bijgekomen waren van het juichen was daar 2-4, waarna vrij 

snel 3-4 volgde (wel door middel van een verdedigd doelpunt). Gelukkig kreeg Thom zin om ook een doelpunt te maken en daar 

was dan ook 3-5. Wat toen volgde was een schietfestijn van beide kanten, waarbij Dubbel Zes net iets beter schoot: 4-5 en 5-5. 

Inmiddels was er een ruim eerste deel van de tweede helft gespeeld, maar had de scheidsrechter weer moeite met de wissel, toen 

toch eindelijk de wissel volgde. 

Na de wissel enkele hartverzakkende minuten voor het publiek, waarbij gelukkig voor D1 niet gescoord werd door Dubbel Zes. 

Daarna, in lijn met hoe de wedstrijd gefloten werd, een onterecht toegekende strafworp voor Dubbel Zes, het zal toch niet waar zijn 

en…gemist. Na een tijd van slag geweest te zijn, waarbij de bal niet lekker werd overgegooid en er te weinig beweging in het spel 

zat, liet D1 zich de laatste minuten niet meer wegspelen. Wel was er veel fysiek contact en intimidatie vanuit Dubbel Zes, maar de 

spirit was terug. Een leuke paar laatste minuten was het gevolg! 

Uiteindelijk is de wedstrijd geëindigd in 5-5. Mieke, hartelijk dank voor het coachen, je mag het wat mij betreft vaker doen. De vader 

van Liekke, dank voor het nemen van allerlei actiefoto’s: je had de oproep van de Korfpraat goed in de oren geknoopt.  

Volgende week (25 april) staat dezelfde tegenstander op het menu, maar dan thuis, dus we gaan in de herkansing! En mocht deze 

jongen van Dubbel Zes weer meespelen, Paul weet nu wat hem te doen staat! 

Tot 25 april! 
 

Excelsior E3 - Weidevogels E1 

Met een ruime overwinning (10-4) op Lynx drie weken geleden en een pijnlijke nederlaag (9-1) tegen ODO twee weken geleden was 

het vandaag voor E3 een soort van kantelpuntwedstrijd: top of nop, boven of onder, goud of brons!? Een overwinning op de tegen-

stander van vandaag, Weidevogels E1, zou betekenen dat E3 nog mee strijdt om het kampioenschap (hoewel het heel lastig zal 

worden tegen het ijzersterke ODO ). Een nederlaag zou waarschijnlijk neerkomen op “leuk meedoen en vooral genieten, maar meer 

zit er niet in”. 

De spirit voor deze wedstrijd zal er al vroeg in, coach Sander zweepte op vrijdag al het team via Whatsapp op met het bericht: 

“Iedereen er klaar voor? We gaan weer knallen!” De reacties van de E3-spelers (via de ouders) waren meer dan positief. Dat beloofde 

wat. 

Belofte maakt schuld. En de E-beloftes van Excelsior maken een torenhoge schuld. Hebben ze deze schuld vandaag kunnen inlossen? 

Ik denk dat je daar zo ongeveer 19x ja op kan zeggen. Want de eindstand van deze wedstrijd was 19-2! Een monsterscore voor ons 

E3-team. Eerder hadden ze al de dubbele cijfers bereikt, maar dat ging niet verder dan 10. En dan nu bijna het dubbele. De spelers, 

coach en ouders waren dan ook in extase. Hoe gaan we dit overtreffen? Nou ja, volgende week spelen we uit tegen Weidevogels, 

dus wie weet…??? 

Over de wedstrijd, om nu van elk doelpunt een verslag van het wedstrijdmoment te beschrijven… dan zitten wij hier nog wel even. 

Dus beperk ik het tot de doelpuntenverdeling, mijn algemene wedstrijdbeleving en een aantal memorabele momenten. 

David: 8(!) doelpunten; Demi: 3 doelpunten; Julia: 3 doelpunten; Cristina: 3 doelpunten; Annelin: 2 doelpunten. 

E3 speelde ongelooflijk sterk vandaag. De spelers speelden supersnel, breed in de aanval, compact in de verdediging en heel verve-

lend voor de tegenstanders. Met name David, Annelin en Cristina wisten de opbouw van Weidevogels ernstig te verstoren door de 

overgooiballen van Weidevogels uit de lucht te prikken. De daaropvolgende overname leidde dikwijls tot een doelpunt aan E3-zijde. 

Nadat er door Julia, David en Demi 3-0 op het scorebord stond, was het opnieuw Demi die in de 5e minuut het 4e doelpunt op haar 

naam schreef. Dit deed ze door geweldig goed in te lopen, de aangespeelde bal vlak bij de korf ving, om ‘m vervolgens in het mandje 

te prikken. 
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Het doelpunt van Annelin in de 9e minuut, dat 6-1 maakte, volgde uit een typische E3-actie en was 

gewoon lekker: overname van de bal, een attente Annelin die snel omschakelde en zich vrijliep tot op 2 

meter van de korf, netjes werd aangespeeld en op haar gemak de bal erin kon leggen … eitje  

Cristina was vandaag het geheime wapen en werd daarom pas in de tweede helft ingezet. Zoals hierboven al gezegd, was ze een 

stoorzender voor Weidevogels, maar ze had ook een behoorlijk wapenfeit: de 15-2 en 16-2 staan op haar naam genoteerd en beide 

doelpunten vielen in dezelfde minuut, de 27e. En daarbovenop de 18-2 in de 34e minuut. 

Het openingsdoelpunt mag Julia op haar naam schrijven, maar ook de 8-2 en 12-2. De 8-2 was een persoonlijke overwinning: een 

afstandsschot out-of-her-comfort-zone. Dat ik, haar vader, daar een klein stukje aan heb mogen bijdragen, bleek uit haar “duimen 

omhoog” speciaal naar mij toe. Hartje, Juul! 

Ja, en dan David… wat een talent en wat een drive! David is overal. Om David enigszins 

te kunnen volgen als verslaglegger moet je je echt afzonderen van de rest van het 

publiek (ja ouders, daarom sta ik altijd los van jullie met notitieblokje en pen in de 

hand ;D). David is snel, gretig, snel, fel, snel, strijdend en… eh, had ik snel al gezegd? 

 Met 8 doelpunten de absolute man-of-the-match, maar voor dit verslag teken ik 

een ander memorabel moment op. Momentjes zelf. Annelin, als heer spelend, had het 

een paar keer lastig bij het verdedigen van een grote en bovenal zeer snelle jongen. 

Een aantal keer wist hij zich vrij te lopen, maar voordat hij tot een schotkans kwam, 

ontpopte David zich als een duveltje uit een doosje om de verdediging van Annelin 

over te nemen. Nadat Annelin weer in positie stond, was David een tel later weer bij 

zijn eigen heer. Hiermee laat David zien dat E3 flink in de groei is voor wat betreft 

spelinzicht. Het spelletje wordt steeds beter gelezen. 

Euforie en trompetgeschal, wat een uitslag! Ik zou het makkelijk hierbij kunnen laten 

en samen met E3 en de rest van het kader kunnen gaan genieten en achterover han-

gen. Maar dat gaan we dus niet doen. Er staan nog drie wedstrijden op de agenda, 

met een hele zware tegen ODO als seizoenafsluiter. Wil E3 echt een serieuze gooi 

doen naar het kampioenschap, dan is er nog heel wat werk aan de winkel. Vandaag 

zag ik een paar verbeterpuntjes, die ik de afzonderlijke E3-leden graag voor wil leggen. 

Te beginnen met mijn eigen dochter, Julia. 

“Durf te schieten, Julia. Je blinkt vaak uit door na een overname jezelf vrij te lopen, om dan drie of vier meter van de korf de bal 

aangespeeld te krijgen. In plaats van dat je voor het schot gaat, wacht je op een medespeler om naar over te gooien. Dit geeft de 

tegenstander vaak de gelegenheid om de aanval weer dicht te gooien. Terwijl je echt wel de kracht en kwaliteit hebt om zelf voor 

het punt te gaan. En dat heb je vandaag dan ook een keer laten zien.” 

“Accepteer de kracht van je tegenstander, Annelin. Een van jouw kwaliteiten is dat je het een tegenstander erg moeilijk kan maken 

door hun overgooiballen te storen en over te nemen. Dit betekent wel dat je zwak in positie staat, voor in plaats van achter je 

tegenstander. Sommige tegenstanders weten deze zwakke positie uit te buiten, zoals Weidevogels vandaag meerdere keren deed. 

Hoe frustrerend het dan ook is dat het storen niet wil lukken, luister naar de coach, gooi de knop om en ga weer terug naar de basis: 

bij verdedigen positie kiezen tussen de paal en de tegenstander.” 

“Hou je overgooiballen strak en gericht, Demi. Hoe hoger je de bal over een tegenstander heen gooit, hoe langer de bal erover doet 

om in de handen van een medespeler terecht te komen. Dit geeft de tegenstander twee voordelen: kans om de bal uit de lucht te 

plukken en voldoende tijd om in een goede verdedigingspositie te komen. Met een strakke gooi, zeker na een overname, is een 

doelpunt al voor de helft gemaakt.” 

“Blijf vechten en geloven, Cristina, ook in mindere wedstrijden. De vechtlust die jij in een wedstrijd kan tonen, is ongekend. Ik heb je 

in eerdere wedstrijden zien spelen, waarbij jouw directe tegenstander anderhalve kop groter was – vaak een jongen. Die hield je met 

gemak onder je duim. Maar soms lukt het minder om overwicht op te eisen en dat frustreert je. Dan daalt je vechtlust en verdwijnt 

je geloof. Terwijl juist dát in die wedstrijden het verschil kan maken om de wedstrijd naar E3 toe te trekken.” 

En ook deze van David zit erin! 
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“Word niet overmoedig, David, ook niet als E3 ruim voor staat. Ik snap het wel, als alles lukt, dan is alles 

niet meer genoeg. Je bent zo gretig, dat je durft over je eigen grenzen heen te kijken. Dat zagen we 

vandaag aan je doorloopballen van 3 meter afstand, tot twee keer toe  Maar vergeet hierbij niet dat jouw 

grenzen misschien niet helemaal in lijn liggen met de grenzen van E3 als team. Zo kan je na een overname geweldig hard en ver naar 

voren gooien, maar dat heeft alleen maar zin als er daar een medespeler staat om de bal te vangen. En dat was vandaag niet altijd 

zo.” 

Nog drie te gaan…  

“Diversifieer je coaching, Sander. Je coacht een team, maar je coacht ook vijf individuen. Unieke personen met ieder zijn/haar eigen 

gevoeligheden en geestdrift. Bijvoorbeeld, de een kan heel veel hebben aan “dat wil ik niet meer zien!!!”, terwijl een ander meer 

gebaat is bij “laat je me vanaf nu af aan dit zien?”. Niets dan lof over jouw coaching van vandaag… en toch denk ik stiekem dat de 

20+ qua coaching in jouw bereik lag. Of had het je dan twee ijsjes per speler gekost? ” 

“E3 speelt voor zichzelf, speelt voor de coach, speelt voor Excelsior, maar speelt ook voor ons, ouders. En dat laten we de spelers, 

onze kinderen, tijdens een wedstrijd horen. Dan doen we altijd, maar waarom dan vandaag een stuk minder? Omdat het een twee-

vingers-in-de-neus-wedstrijd was? Laten we ons ook in dit soort wedstrijden 40-minutenlang horen. Het recept van een kampioen-

schap kent vele ingrediënten en ik ben ervan overtuigd dat onze aanmoediging misschien een klein, maar wel degelijk een smaak-

bepalende ingrediënt kan zijn.” 

Tot slot: “Verslaglegger, wat ben je een zeurpiet! 19-2 gewonnen en dan bijna een pagina vol met kritiek. Hoe haal je het in je hoofd!?” 

Ehm, tja… voor de goede zaak? Op 16 mei zullen we het weten  
 

Lynx F2 – Excelsior F2 

Deze week werd er gespeeld tegen een bijzondere tegenstander. De jongens van Lynx waren allemaal een kop groter dan onze F2. 

Dit had ermee te maken dat ze allemaal al 8 waren, maar in het spel voor de rest wel nog vergelijkbaar waren volgens hun coach. De 

jongens waren soms inderdaad nog niet echt snel in hun reactie, maar die kop meer qua grootte; die was er. Onze Excelsior F2-tjes 

lieten zich soms hierdoor wel een beetje uit het veld slaan. Maar desalniettemin begon het goed, Mara scoorde in de 1e minuut al 

een punt. Maar Lynx wist even later de stand op 1-1 te brengen. Maar een snelle reactie van Lars na de uitgooi wist de stand gelijk 

weer in de goede richting te brengen 1-2. De jongens van Lynx leken nu toch een beetje overwicht te krijgen ten opzichte van 

Excelsior. Zelfs al hield de Excelsior-verdediger de handen goed omhoog, vlakbij de paal konden de Lynx boys er gewoon overheen 

gooien, zo in de korf. Daar was geen verdedigen aan. Zo werd de stand 2-2 en 3-2. Maar ja, daar kwam Britt en die wist de stand op 

3-3 te brengen, super. Excelsior wist nu toch wel heel veel kansen te creëren, maar ja, het leek wel of die korf op en neer ging, dan 

hing hij weer te laag en dan net iets te hoog. Afijn, ze wilden er maar niet in, die ballen. Maar ja, kwam Lynx dan weer een keer tot 

bij de paal dan was het raak, 4-3 en 5-3. En zo gingen we de rust in. 

Na de rust kwam Excelsior ijzersterk terug. Door goed samen te spelen, Luuk en Mara onderschepten de bal bijvoorbeeld super vaak, 

en Lars wist het af te maken door te scoren. Hop van 5-4 naar 5-5 en 5-6. Mara, Britt en Pjotr probeerden het ook nog meerdere 

keren, maar die wilden er even niet in. Ondertussen ontstond er bij het verdedigen enige verwarring. Na enige tijd werd het duidelijk, 

er speelde een tweeling bij Lynx mee! Ja, dan heb je wel eens dat je allebei denkt: oh, die moet ik verdedigen en dan staat er eentje 

vrij. Maar ondanks dat was Lars nog niet klaar, hoppa 5-7. Lynx liet zijn kopje niet hangen en daar was de 6-7. Maar ja, Mara was er 

natuurlijk ook nog en na een paar missers was het nu weer raak 6-8. Luuk en Mara probeerden het nog een paar keer, maar helaas 

weer die bewegende paal? Lynx kwam sterk terug met 7-8 en 8-8. En ja, toen weer Mara, tjonge jonge, gaat ze Lars inhalen qua score 

8-9. Oh wat spannend, de vaders en moeders begonnen ook steeds luider te coachen, of is het toch gewoon roepen? Want ja, de 

coach is Pauline natuurlijk, die was vandaag ook heel goed te horen moet ik zeggen. Oh, oh, daar werd de stand 9-9, spannend. Maar 

na vele ballen onderschept te hebben, was daar Luuk die ook nog even scoorde in de wedstrijd, super 9-10. De scheids zal toch wel 

snel fluiten denk je dan, maar helaas was er nog net voldoende tijd voor Lynx om de stand op 10-10 te brengen. Gelijkspel dus. Heel 

verdiend, alhoewel als ik kijk naar hoe hard er gewerkt is en er weerstand geboden werd aan de grotere tegenstanders, dan was de 

winst meer dan verdiend geweest. Maar ook dit gelijkspel is natuurlijk een mooie score. Deze week nog even snel wat krachtvoer in 

de kids, opdat ze volgende week iets gegroeid zijn want dan komt Lynx in Delft langs.  
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Wedstrijden 

Opstellingen 

25 april 2015 
team opstellingen reserves 

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

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

 

3 Annelinde, Danique, Emily, Joyce, Marilyn, Simone 

Dieter, Jeroen, Koen, Roy  

 

Heer A1 of Exc. 4 ? 

4 Astrid?, Christiane?, Nicole, Pauline, Rachelle, Lisette E. 

Daan, Henk, Johan V. ?, Wouter C., Luuk 

Renate 

5 Annebertien, Desiree, Renate, ?? 

Erik K., Micke, Mario, Robert 

Nynke (S6) 

Nathan (S6) 

6 Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Marit, Roxanne 

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

 

A1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 
 

A2 
Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

Sven, Dingeman, Koen T, Sander H, Sander V 
 

A3 
Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne 

Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 
 

B1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 
 

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

Jasper, Wesley, Reinier 

 

Arjan (C1) 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie  

Rik, Daan, INVALLEN Reinier (B2) 

Denise (B2) 

C1 
Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi, Isabella 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

 

Wesley (B2) 

C2 
Iris, Chimene, Nathalie, Nadine 

Mark, Mark, Nico, Rick 

 

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

Joshua, Thom, Beau, Paul 

 

E1 
Eva, Lindsey, Romy 

Joran, Roy 

 

E2 
Ryanne, Maud,  

Nathan, Tygo, 

 

Zoë (F1) 

E3 
Demi, Julia, Annelin, Cristina 

David  

 

E4 Maya, Renske, Joya, Sara, Mirre  

F1 
Eline, Zoë, Lianne 

Martin, Thijs, Pieter 

 

F2 
Britte, Mara WEDSTRIJD WORDT WAARSCHIJNLIJK VERPLAATST!! 

Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

 

F3 
Fenna, Hennieke, Sofie 

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.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Wedstrijden  

 

Programma 

25 april 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

1F 900 Excelsior 1 - HKC 1 14:30 15:30 Denise B. Velzen A Sharmaine Janssen 

R1F 3926 Excelsior 2 - HKC 2 13:00 14:00 Leon E. v.d. Spek A  

R5B 513 Excelsior 5 - Velocitas 5 11:30 12:30   Job van den Berg A  

A3G 12420 Excelsior A2 - Dijkvogels A2 16:00 17:00 Koen en Ryan Micke Vrolijk A  

B3F 12705 Excelsior B2 - Avanti B4 9:00 9:45 Shera, Wouter Dieter Bos A  

D2F 13561 Excelsior D1 - Dubbel Zes D1 10:30 11:00 Nynke, Job, Simon Daan Arkestijn A  

E3D 14260 Excelsior E1 - ALO E4 8:30 9:00 Okker, Jikke Marijn Muller B  

E3R 14253 Excelsior E2 - Refleks E3 10:30 11:00 Hanna, Marloes & Tjarko Leanne Ruitenbeek B  

F1C 14833 Excelsior F1 - KVS/Maritiem F1 9:30 10:00 Lisette & Jazz Robert Plomp B  

F2M 14822 Excelsior F2 - LYNX F2 0:00 12:30 Pauline & Barry Liza Juyn B  

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

R3P 3884 OZC 4 - Excelsior 3 12:00 13:30 ?? Sportcomplex De Enk, Rotterdam Kg regelt Marilyn 

R4J 6162 ODO 4 - Excelsior 4 14:00 15:30   Sportpark De Commandeur, Maasland Kg zelf regelen 

R6A 1157 Velocitas 8 - Excelsior 6 15:30 17:05 Willeke Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp Kg zelf regelen (Janna?, Nathan?, Job?) 

A1F 7071 Maassluis A1 - Excelsior A1 10:00 11:30 Wesley en Luuk Wipperspark, Maassluis Kg Okker, Pim, Dominique 

B1F 23272 KVS/Maritiem B1 - Excelsior B1 12:30 14:00 Ron Cas van Dijkpark, Scheveningen Kg Ron, Daan, Floris, Timo 

B5H 12907 DES B4 - Excelsior B3 AW 10:45 11:30 Erik, Nathan, Wesley Sportpark Biesland Kg n.v.t. 

C2L 23655 VEO C1 - Excelsior C1 12:45 14:00 coaches zelf vervanger regelen Sportcomplex Westvliet, Voorburg Kg Indi, Danielle, Wouter 

C5A 13142 VEO C2 - Excelsior C2 11:30 12:50 coaches zelf vervanger regelen Sportcomplex Westvliet, Voorburg Kg Nadine, Mark J, Iris 

E2J 14195 Weidevogels E1 - Excelsior E3 9:00 10:00 coaches zelf vervanger regelen Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk Kg Julia, Annelin 

E3U 14168 Pernix E4 - Excelsior E4 8:45 10:00 Sander & Gina Leiden Merenwijk Kg Maya, Renske 

F3D 14783 ODO F2 - Excelsior F3 10:00 11:00 Anouk Sportpark De Commandeur, Maasland G Sami, Fenna 

         

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

09:00 11:30 Marco E2, Annemarie D1/C2, Ans F1/F2, Natasja Terlouw F1   Kg/G: Kunstgras/Gras   

11:30 14:00 ouder Inger D1, ouder Linsey D1, ouder Lucía D1, ouder Jasper B2     

14:00 16:45 Excelsior 5 4x         

16:45 19:30 Excelsior 3 4x         

30 april 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

F1C 14905 Excelsior F1 - Valto F1 17:30 18:00 Lisette, Jazz Danique Halbe B 

  

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

 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

di. 21-04-2015 A2J 7774 DKC A1 - Velocitas A2 19:00 Inkoop Erik de Koning Sportpark Biesland, 1aK60 

za. 25-04-2015 C1E 23632 Avanti (P) C1 - Haarlem C1 10:00 Inkoop Jos van Velzen Sportpark De Groene Wijdte, 1bK40 

za. 25-04-2015 C2-GD 23646 DES (D) C2 - Tempo C2 14:30 Inkoop Micke Vrolijk Sportpark Biesland (D), 1bK40 

za. 25-04-2015 R4I 3966 Avanti (P) 5 - Velocitas 4 15:30 KNKV Frido Kuijper Sportpark De Groene Wijdte, 2aK60 

za. 25-04-2015 3K 978 Paal Centraal 1 - Gemini 1 15:30 KNKV Jos van Velzen Sportcentrum TU Delft, 1K40 

za. 25-04-2015 A1G 7069 Vriendenschaar (H) A1 - NIO A1 11:00 KNKV Wouter le Comte Sportcomplex Sluisweg, 1aK60 
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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 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  

Activiteitenkalender 

datum activiteit Datum activiteit 

24 april Koningsklaverjassen 29 mei Pinksterklaverjassen 

9 mei  21+ feest Senioren  13 juni Verenigingsafsluitdag 

11 mei Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 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  

24 april 2015   8 mei 2015   15 mei 2015   29 mei 2015 

Elke Reurings   Reinier van den Hoek   Leanne Ruitenbeek   Wesley Toet 

Wouter Kamps   Shera Desaunois   Lars Nieuwerf   Ryan Heemskerk 

Nathan op den Kelder   Roxanne Hoekstra   Erik Kramer   Wesley Nolet 

Dingeman Pel   Cynthia Westerman   Koen Timmerman   Daan Arkesteijn 

Marvin Batenburg   Marijn Muller   Matthijs Schrier   Sander de Hoog 

Timo van Popering   Gina Atzei   Floris van Willigen   Stephanie Dijkgraaf 

Femke Rijpkema   Jasper Koops   Wesley Timp   Reinier Koole 

              

5 juni 2015   12 juni 2015   19 juni 2015   26 juni 2015 

Lisanne Halbe   Jesse Ekelmans   Jill Koster   Job van den Berg 

Bertjan Bron   Roy van Leusden   Janna Buitenrust Hettema   Koen van Domburg 

Nelis Bijl   Kelly de Koning   Emily Janssen   Mario den Boer 

Lisa Juyn   Lisa Groot   Maaike Westerman   Mart de Boo 

Josanne van der Spek   Jesse Dirkzwager   Hugo ‘t Hart   Linda van der Burgh 

Özlem Sen   Robin de Roo   Veerle Muller   Fleur van der Burgh 

Isabella van der Mast   Jop de Boo   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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