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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 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  

Tussen het gefeest van de Koningsspelen en Ko-

ningsdag werd er toch een vol korfbalprogramma af-

gewerkt. Het is wel een voorbode voor een rommelige 

wedstrijd en trainingsperiode. Bevrijdingsdag, Dodenherdenking, Pinksteren en een 

schoolvakantie staan er aan te komen. Dus kijk goed in de Korfpraat wanneer je wel 

en niet aanwezig dient te zijn. 

Dinsdag 28 april wordt er niet getraind, maar moet de D1 om 19:00 wel een wed-

strijd spelen tegen Weidevogels. De F1 moet donderdag 30 april om 18:00 in het 

strijdperk treden tegen Valto. Het komende weekend wordt er niet gekorfbald toch 

zien we jullie graag op het Bieslandpark. Het clubgebouw kan wel een goede op-

knapbeurt gebruiken om weer al die geweldige wedstrijden en feesten te kunnen 

faciliteren. 

Over feesten gesproken, zie verderop de uitnodiging voor alweer een nieuw feestje, 

Ladies Night. Alle dames zijn welkom en mogen introducees meenemen, zolang 

ook dat maar ladies zijn. 

Zoals gebruikelijk ook een paar leuke wedstrijdverslagen (hier, hier en hier) en ver-

geet je niet op te geven voor het dubbelschiettoernooi. En heet van de pers: de 

definitieve zaalindeling seizoen 2015-2016 voor senioren 1 t/m 4 en A1 is bekend 

gemaakt. 

Rest mij niets anders dan jullie namens de gehele redactie een prettige vakantie 

toe te wensen. 

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


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  35  3 

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: George de Ruiter 

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, Henk, Pieter, Marieke, 

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  
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Kampioenswedstrijd C1 
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Opzegging lidmaatschap 

Secretar i (pr )a ten  
Senioren & juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Spectaculaire avond voor aspiranten en 

junioren 
Kampcommiss ie  
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Dubbe l sch ie t t oernoo i  
Wedst r i jden  

Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
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Scheidsrechterschema 
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Trainingstijden veld voorjaar 

Kalenders  en  rooste r s  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster 

  
 

Praatjes en mededelingen 
Klussen in en rond het clubhuis 

Aanstaande zaterdag is er geen competitie. Dat 

is een mooi moment om in en rond het clubhuis 

te klussen. Er moet onder andere worden ge-

verfd. Heb je tijd? Kom dan langs. Ook de keu-

ken kan een grote sop beurt gebruiken. Vanaf 

9:00 staat de koffie klaar. 

 

Kampioenswedstrijd C1 

ZATERDAG 9 MEI 

EXCELSIOR C1-VELOCITAS C1 

AANVANG: 11:45 BIESLAND 

KOM DE C1 AANMOEDIGEN!!!BIJ EEN GELIJK-

SPEL OF OVERWINNING IS DE C1 KAMPIOEN!!! 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 

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! 

 

Klussen in en rond het clubhuis  

Aanstaande zaterdag is er geen competitie. Dat is 

een mooi moment om in en rond het clubhuis te klussen. Er moet onder andere 

worden geverfd. Heb je tijd? Kom dan langs. Ook de keuken kan een grote sop 

beurt gebruiken. Vanaf 9:00 staat de koffie klaar. 
 

Kampioenswedstrijd C1 

ZATERDAG 9 MEI 

EXCELSIOR C1-VELOCITAS C1 

AANVANG: 11:45 BIESLAND 

KOM DE C1 AANMOEDIGEN!!!BIJ EEN GELIJKSPEL OF 

OVERWINNING IS DE C1 KAMPIOEN!!! 
 

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. 
 

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

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. 

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

Nieuwe leden  

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. Komend weekend zaterdag 2 mei zijn er geen wedstrijden. Op 9 mei wordt er volop 

gespeeld. Weet je nu al dat je er niet bent, meldt dit dan voor B en C aan Erik en voor D, E, F bij Joke (zie de afbeltelefoonnummers 

op pagina 2). 

Mark Sijbring en Sanne Kleiborn hebben zich reeds afgemeld voor 9 mei. Bij de pupillen: F1: Thijs de Block; F2: Lars de Block; F2: Sten 

Berghout; E2: Maud vd Gaag; E3: Annelinde Tretmans; E3: Christina hebben zich al afgemeld bij Joke. 

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

28 april 

klasse nr wedstrijd aanw aanv 

D2F 13625 Excelsior D1 - Weidevogels D1 18:30 19:00 

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 

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 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  35  5 

Secretari(pr)aten 

De datum van de wedstrijd tussen Excelsior F2 en Lynx F2 is nog niet bekend. Het probleem is dat de 

tegenstander geen passende datum kan vinden. Het probleem van het niet spelen ligt zeker niet aan 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. 
 

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! 
 

Wijziging trainingstijden B tm F 

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

Wel wordt getraind op 30 april en 7, 12, 19, 21, 26 en 28 mei  

Niet wordt getraind: 28 april, 5 mei (Bevrijdingsdag) en 14 mei (Hemelvaartsdag/Dubbelschiettoernooi). 

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! 
 

Klussen in en rond het clubhuis 

Aanstaande zaterdag is er geen competitie. Dat is een mooi moment om in en rond het clubhuis te klussen. Er moet onder andere 

worden geverfd. Heb je tijd? Kom dan langs. Ook de keuken kan een grote sop beurt gebruiken. Vanaf 9:00 staat de koffie klaar. 
 

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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Kampcommissie 

Flesseninzamelactie 

Beste leden, ouders/verzorgers en supporters van CKV Excelsior, 

Dit jaar gaan we met Pinksteren (22 t/m 25 mei) weer gezellig met de hele vereniging op 

kamp. Om extra budget te verkrijgen voor de activiteiten tijdens kamp, willen wij wederom 

een flesseninzamelactie organiseren en daarvoor is al jullie hulp hard nodig! 

We willen iedereen vragen om zoveel mogelijk lege statiegeldflessen te verzamelen en in 

de daarvoor bestemde ton te stoppen, die rond zaterdag 21 maart in de kantine zal staan. 

Wij leveren de lege flessen in en van de opbrengst kunnen we nóg meer activiteiten or-

ganiseren! 

Dus vraag iedereen die je kent voor lege statiegeldflessen zodat we een mooi bedrag bij 

elkaar kunnen verzamelen! 

Namens de Kampcommissie en alle kampdeelnemers alvast hartelijk dank! 
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Ladies Night 
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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. 

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! 

De volgende koppels hebben zich al aangemeld: 

Koppel BBQ Koppel BBQ Koppel BBQ Koppel BBQ Alleen BBQ 

Merit/Gina 2x Lieke/Lynsey  Jazz/Kayleigh 2x Buurman/Buurman 2x Erik 

Erik/Janna 2x Joshua/Paul  Indi/Myrthe 2x Mariska/Jelmer 2x Henk 

Lisanne/Roy 2x Maarten/Milou 3x Julia/Juan 2x Mark J/Mark S 1x Margreet 

Okker/Sam 2x Danique/Dominique 2x Aniek/Lucía  Timon/Arjan 2x Fam. de Ruiter 2x 

Wouter/Sander 2x Joyce/Shera 2x Martin/Robert  Noa/Lonneke 2x Patricia 

Dannie/Lennart 2x Jill/Jesse 2x Sten/Nicole 2x Jop/Timo 2x Fam. Leipsig 3x 

Chimene/Iris 2x Leen/Nicole 2x Daan/Fabian 1x Ryanne/Marco 2x Johan 

Geeske/Isabella 2x Anne-Linde/Marit 1x Anouk/Marloes 2x Cristina/Annelin  Ineke 

Denise/Femke 2x Koen/ 2x Leanne/Marieke 2x Zoë/Lisette 2x Joost 

Dirk/Bennice 2x Jasper/Wesley 1x      

Vorig jaar hadden 54 koppels zich opgegeven en 140 personen waren bij de BBQ aanwezig. Ik mis vooral pupillen D, E, F met ouders! 

Geef je deze week op. 

Tot 14 mei!!! 

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

Uitslagen 

25 april 2015 

klasse nr Wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

1F 900 Excelsior 1 - HKC 1 11 12  

R1F 3926 Excelsior 2 - HKC 2 14 14  

R5B 513 Excelsior 5 - Velocitas 5 15 10  

A3G 12420 Excelsior A2 - Dijkvogels A2 14 6  

B3F 12705 Excelsior B2 - Avanti B4 4 8  

D2F 13561 Excelsior D1 - Dubbel Zes D1 2 4  

E3D 14260 Excelsior E1 - ALO E4 4 5 2 5 

E3R 14253 Excelsior E2 - Refleks E3 1 10 1 3 

F1C 14833 Excelsior F1 - KVS/Maritiem F1 9 17 3 4 

F2M 14822 Excelsior F2 - LYNX F2 wordt verplaatst 

klasse nr wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

R3P 3884 OZC 4 - Excelsior 3 9 11  

R4J 6162 ODO 4 - Excelsior 4 10 11  

R6A 1157 Velocitas 8 - Excelsior 6 8 6  

A1F 7071 Maassluis A1 - Excelsior A1 11 13  

B1F 23272 KVS/Maritiem B1 - Excelsior B1 13 6  

B5H 12907 DES B4 - Excelsior B3 8 3  

C2L 23655 VEO C1 - Excelsior C1 3 8  

C5A 13142 VEO C2 - Excelsior C2 7 3  

E2J 14195 Weidevogels E1 - Excelsior E3 4 13 2 2 

E3U 14168 Pernix E4 - Excelsior E4 4 1 3 1 

F3D 14783 ODO F2 - Excelsior F3 5 8 6 3 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag speelden alle seniorenteams, 3 uit- en 3 thuiswedstrijden.  

Op Biesland opende Excelsior 5 de rij tegen Velocitas 5 met Nynke en Thijs als invallers. Het 5e 

had het grootste deel van de wedstrijd een duidelijk overwicht en wist heel gemakkelijk met 

15-10 de winst binnen te halen. 

Hierna speelde Excelsior 2 tegen koploper HKC 2 een prima wedstrijd en stond bijna het groot-

ste deel op voorsprong. Vlak voor tijd kwam HKC 2 op een 13-14 voorsprong, maar op het 

laatste moment schoot Sabine toch nog de gelijkmaker erin. Een uitstekende prestatie tegen 

een team dat bij winst al kampioen geweest zou zijn. Met dit 14-14 gelijkspel heeft Excelsior 2 

zich nu een plek veroverd in de middenmoot en kan de competitie vrij gemakkelijk uitspelen.  

Excelsior 1 staat ook met 12 punten in de middenmoot, maar daar liggen de kaarten heel 

anders, omdat die middenmoot ongeveer de gehele klasse is, en kampioenschap en degrada-

tie nog voor alle ploegen in beeld is. De wedstrijd tegen HKC 1 ging ‘dus’ gelijk op, en ook nu weer werd verlies of winst in de eindfase 

bepaald. Bij een gelijke stand van 10-10 en nog maar kort te spelen was het HKC dat op voorsprong kwam, zelfs 10-12 maakte. 

Helaas was de tijd te kort om dat verschil weer te nivelleren, waardoor Excelsior 1 met 11-12 duur puntverlies leed. Met nog 3 

wedstrijden te spelen is er in deze klasse nog van alles mogelijk met 1 ploeg op 13 punten, 4 ploegen op 12 punten, 2 ploegen op 

10 punten, en Kinderdijk op 7 punten. 

 

 

 

 

 

 

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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In de uitwedstrijden behaalden Excelsior 3 en 4 belangrijke punten. Excelsior 3 speelde in Rotterdam tegen 

het lastige OZC 4. Luuk wilde opnieuw invallen als coach (nog bedankt!), waarvoor hij snel van Maassluis naar 

Rotterdam-Zuid moest rijden. En dat was niet voor niets! Het 3e wist tegen deze vooral achterverdedigende ploeg een knappe 9-11 

overwinning te behalen en heeft daarmee een gaatje geslagen met de onderste 2 (degradatie)plaatsen.  

Excelsior 4 strijdt nog steeds mee om de bovenste plaats, en moest in Maasland dus ook het lastige extreem traag spelende ODO 4 

te verslaan. Met Lisette als invalster, en op het laatste moment ook Erik voor de zieke Henk, lukte dat net. De winst was met 10-11 

voor het 4e.  

Aan het eind van de middag speelde Excelsior 6 in Leiderdorp tegen Velocitas 8, dat bij winst al kampioen zou worden. Het 6e hield 

de verdediging heel goed dicht tegen deze veel scorende ploeg (ruststand 4-4), maar kwam in de tweede helft zelf net iets te moeilijk 

tot scoren, waardoor de winst met 8-6 toch voor de thuisploeg was, die daarmee dus kampioen werd.  
 

Junioren 

Maassluis A1 – Excelsior A1 

een ook een terugblik op Excelsior A1 – ODO A1, Achilles A1 – Excelsior A1 en Excelsior A1 – Korbis A1 

Na een paar weken ‘rapportagestilte’ van uw reporter, vandaag een ‘inhaalslagverslag’. Het blijkt dat uw reporter maar moeilijk kan 

ontwaken uit de zaalseizoenroes en op het veld weer op gang moet komen. 

Gisteren was het een 4-puntenwedstrijd tegen mededegradatiekandidaat Maassluis A1. Mededegradatiekandidaat…?? Jazeker, na 

een prima zaalseizoen waar Excelsior A1 met bijna alle gelijkwaardige teams lang meestreed om het kampioenschap maar in de 

laatste speelronde toch hun meerdere moest erkennen in Weidevogels, KCC-A2 en Avanti - (even ademhalen) – heeft de A1 bij 

aanvang van het tweede deel van het veldseizoen alleen Korbis A1 (duidelijk de zwakste ploeg in de poule) en Maassluis A1 (waarvan 

thuis in de laatste minuut eigenlijk onverdiend met 13-14 werd verloren) onder zich. Zo, als u langzaam gelezen heeft, heeft u nu een 

aardige warming up gedaan, tijd voor wat rekken en strekken. Het is duidelijk dat de jonge A1-ploeg in het begin van het seizoen 

moest wennen aan het niveau. Niet vreemd met grotendeels 1e jaars A1-ers. Op het veld is dat lastig starten. De afmetingen zijn 

groter. Met veel fysiekere tegenstanders wordt een prima conditie en kracht vereist. Bij de heren hebben we vaak lengte- en impuls-

nadeel (m*v). Maar dat is in driekwart seizoen langzaam bijgegroeid. Bij de dames speelde vooral het impulsnadeel (m*v) vaak in ons 

nadeel. Na het prima zaalseizoen was het team en coaches vol vertrouwen dat we in de veldcompetitie allen nog maar omhoog 

konden. 

Dat bleek toch niet zo 1,2,3 te gaan kloppen. De eerste veldwedstrijd na de zaal tegen ODO A1 (die we in de zaal keurig achter ons 

lieten en zelfs een degradatieplaats aansmeerden), was de stijgende lijn ten opzichte van de kansloos met 13-5 verloren heenwed-

strijd, prima te zien. De thuiswedstrijd tegen ODO A1 gaven we eigenlijk in de eerste helft volledig weg. Op alle fronten fysiek 

afgetroefd, lieten we ons simpel wegzetten. Na de 2-7 ruststand zagen we in de tweede helft, dat als het bij de A1 tussen de oren 

goed zit, de ploeg een prima spelletje, inzet en schotscherpte aan de dag kan leggen. De inhaalrace leverde helaas net geen resultaat 

op en de wedstrijd ging met 10-11 verloren. 

De tweede veldwedstrijd uit tegen Achilles A1 (een van de kampioenskandidaten, naast Valto A1) werd gespeeld in de door de nieuwe 

shirtsponsor ‘G-Kracht’ fantastisch fabuleus fluorescerende fonkelnieuwe oranje inschietshirts. Van wat de grijze hersencellen van 

mijn ega nog konden reproduceren, kan ik het volgende optekenen: boven de Achilles speelvesting wezen oranje gekleurde wolken 

naar de aanwezigheid van de Oranjespelers/-sters. De shirts – met sportieve snit – pasten de Excelsior A1 spelers als gegoten en 

hierdoor gesteund konden ze Achilles volledig overtroeven in de tweede helft (3-8). Helaas was ook nu weer de 1e helft zeer matig 

en werd deze wedstrijd toch nog ruim met 17-11 verloren. Het tekent wel de spirit en inzet van Excelsior A1 die ook bij een kansloze 

achterstand blijft knokken en daarmee zichzelf in de wedstrijd kan spelen. Voor de eigen aanhang zou het mooi zijn als we dit ook 

vanaf het beginsignaal konden meemaken ;-).  

De thuiswedstrijd tegen Korbis A1 die volgde was natuurlijk een ‘moetje’. Uit in een prima pot met 7-14 gewonnen, moest dit gewoon 

de tweede thuiszege van het seizoen gaan worden. Toch leek dat, zoals wel vaker dit seizoen, makkelijker gezegd en geschreven dan 
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gedaan. Hoewel dit keer Excelsior A1 wel vanaf het begin attent startte en de wedstrijd lang gelijk op 

ging, kon de A1 vooral door een hele zuivere Merit (6 doelpunten), de wedstrijd met 15-11 winnend 

afsluiten. In de stand veranderde hierdoor niet veel: met 6 punten stonden we gisterochtend nog steeds 3e 

van onderen, met Korbis A1 (2 punten) en Maassluis A1 (4 punten) onder ons. Het gat met ONDO A1 (8 punten) boven ons is te 

overzien, terwijl de kampioenskandidaten al uit het zicht zijn verdwenen (18 en 16 punten). 

De uitwedstrijd tegen Maassluis A1 was dus een hele belangrijke! Het was voor uw reporter de eerste keer dat hij op het veld van 

Maassluis was, en hij voelde zich er direct thuis. Een mooie idyllische wandeling vanaf het parkeerterrein, langs mooie achtertuinen 

en een oerhollands tafereeltje met vijver, eiland met ontluikende begroeiing en op de achtergrond een heuse molen! Daarachter, wel 

achter het groen, de A20 en op de achtergrond af en toe loeiende scheepstoeters van het scheepvaartverkeer van de Nieuwe Wa-

terweg. Ook de kantine bood een zeer warm onthaal met prachtig ontworpen en gefabriceerde solide zitjes, statafels en dito krukken 

van steigerhout maar met stoffen zitting. Een prachtige kamerbrede korfbalwandposter en veel glas met zicht op de twee kunstgras-

velden. De supersolide gelaste metalen bar maakte het geheel af en liet zien dat hier mensen met gouden handjes rondlopen. Bij de 

koffie was er zelfs zelfgemaakte monchoutaart te bestellen, maar uw reporter besloot – in zich zelf – om deze traktatie maar te laten 

zitten tot na de wedstrijd. 

Met een stevige wind en overheersende bewolking en af en toe een spatje regen begonnen de teams aan deze ware slijtageslag (niet 

alleen voor de spelers, maar ook voor coaches, toeschouwers en scheidsrechter). Maassluis liet vanaf het begin zien dat ze er alles, 

maar dan ook alles, aan wilde doen om uit de degradatiezone te komen en deze plek aan Excelsior over te doen. Met veel lengte- en 

impulsvoordeel (zoals eerder al genoemd) bond men letterlijk de strijd aan. Met veel duw- en trekwerk onder de paal wist men snel 

op 2-0 te komen. Hetzelfde trek- en duw werk leverde in de Maassluisverdediging daardoor ook veel vrije ballen op en kon Excelsior 

door Pim via vrije bal en afstandsschot gelijkmaken. Maar Maassluis bleef constant aan de goede kant van de score, terwijl Excelsior 

zich toch een beetje de kaas van het brood liet eten. Fysiek moest er toch echt een tandje bijgeschakeld worden om ook nu weer 

niet tegen een grote achterstand bij de rust aan te kijken. Dit laatste lukte, maar vooral door het beter verdedigen en het goed 

afronden van de eigen kansen (uit mijn hoofd : vrije bal Pim, doorloop Do, omdraaibal Maarten). De scheidsrechter kon het fysieke 

spel ook niet altijd juist beoordelen en zorgde voor irritatie bij de Maassluisse coach (werd terugverwezen naar zijn zit plek) en 1 

minuut later ook bij heel Excelsior en Luuk: na een duwfout van Maassluis onder de korf en een mooi afstand doelpunt van Jikke 

floot hij af, maar keurde dit zuivere doelpunt daarentegen af! Aanvoerder Okker probeerde met verbaal optreden zijn ploeg bij de 

les te houden en niet te gaan forceren. Ruststand 5-7 incl. gele kaart voor coach Luuk. 

Alles was nog mogelijk maar een beetje toverdrank (of een paar punten Monchoutaart) waren toch wel gewenst.  

De zon leek langzaam in het westen te arriveren toen Excelsior A1 strijdlustig als eersten het veld betraden. De eerste de beste aanval 

na de rust was raak voor Excelsior en de strijd lag weer helemaal open. Bij 8-8 kwam Excelsior voor het eerst langszij en via 9-9 kon 

men met 9-10 voor het eerst de voorsprong pakken (via onder meer een vrije bal van Charlotte en een afstand schot van Merit). 

Maassluis was in deze fase volledig het spoor bijster, de verdediging (en vooral Do en Okker) hadden talloze steals en rebounds, 

maar waar het andere vak eerst behoorlijk trefzeker was, stokte de doelpuntenmachine. Maassluis trok alle fysiek weer uit de kast en 

bij het uitverdedigen werd de ‘stealende’ Do zo fysiek belaagd dat zij in een reflex terugduwde waarop de scheidsrechter ook haar 

een gele kaart toonde. Maassluis rook nog een laatste kans, maar het was uiteindelijk Mart die met een hele fraaie rebound en 

omdraaibal de Excelsioraanhang de lucht in kreeg (ik voelde zelfs de sling van sponsor Maarten in mijn nek): 9-11. Deze stand bleef 

heel lang ‘op het bord’ en na het inbrengen van Tjarko en Anouk (die beiden scoorden, maar het wegtrekballetje van Tjarko werd 

afgekeurd) en een laatste afstandstreffer van Okker konden we de eindstand van 11-13 noteren. 

Een hele belangrijke en mooi bevochten overwinning van Excelsior A1. Met nog 3 wedstrijden te spelen is men nog steeds niet veilig, 

maar kan met vertrouwen naar de komende wedstrijden worden gekeken.  

Om de overwinning te vieren en om het verdriet bij Maassluis wat weg te investeren trakteerde de eveneens (mentaal) uitgebluste 

Excelsioraanhang zich in het gezellige clubhuis op de heerlijke Monchoutaart! 
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Jeugd 

Excelsior D1 – Dubbel Zes D1 

Na de uitwedstrijd vorige week die met voorsprong begon maar uiteindelijk in gelijkspel eindigde was het deze week tijd voor de 

revanche op het eigen honk. Bij aankomst van de tegenstander waren er al ouders die controleerden of “die grote jongen” van vorige 

week er ook bij was. En ja hoor hij stond weer opgesteld. Maar na vorige week wisten we natuurlijk beter wat te doen. 

De wedstrijd werd gespeeld op het hoofdveld, nou dat moet natuurlijk een extra stimulans zijn zou je denken. We begonnen ook 

heel voortvarend, 1-0 na 2 minuten dankzij Lucia. Mooi en nu vasthouden die voorsprong denk je dan. Dubbel Zes wist wel kansen 

te creëren maar kwam nog niet tot scoren. Het aanvalsvak van Excelsior hield het tempo er goed in. Helaas werden niet alle kansen 

omgezet in scores. Maar Lucia, Beau, Thom en Inger speelden lekker. Dubbel Zes wist steeds vaker de bal af te vangen en voor de 

vakwissel werd het zodoende 1-2. Nu leek de verdediging van Dubbel Zes beter te worden. In ieder geval had Excelsior moeite met 

kansen creëren en werd de bal ouderwets rondgespeeld zonder acties richting de korf. En nu stond “de boom” van Dubbel Zes in het 

aanvalsvak en wist op slinkse wijze langs Thom te komen en de 1-3 te scoren. Ik moet zeggen dat Thom aardig aan hem gewaagd 

was en goed verdedigde. Maar in de verdediging vielen steeds meer gaten waardoor de kansen voor Dubbel Zes toenamen. Met rust 

was het zodoende 1-3.  

Na de rust begonnen we weer lekker en daar kwam Beau die de stand op 2-3 wist te brengen. Lucia en Beau probeerden nog een 

paar keer maar helaas mis. Linsey liet ook enkele hele mooie afstandsschoten zien maar helaas gingen ze er nog niet in. Maar de 

tegenstanders moeten denk ik uit gaan kijken voor deze rijzende ster. Dubbel Zes hield vol en scoorde voor de vakwissel nog 2-4. 

Nu kwam o.a. Paul weer in het aanvalsvak en ook hij durfde een mooi afstandsschot te plaatsen, maar helaas mis. De verdediging 

van Excelsior was toch wel goed voor elkaar nu want Dubbel Zes wist niet meer te scoren. Alhoewel dat soms ook meer geluk voor 

Excelsior was, want de kansen waren er wel. Binnen Excelsior kwamen er nog enkele wonderbaarlijke wissels omdat de coaches 

dachten zo een serie van succesvolle doorlopen voor Dubbel Zes te voorkomen.  

Al met al een leuke wedstrijd waar de spanning soms erg hoog opliep maar ik heb genoten. En natuurlijk hebben ze allemaal goed 

gespeeld. Zo heeft Joshua weer menig bal onderschept net als Thom en Liekke en de rest. 

Gerrie Dieteren 
 

Weidevogels E1 - Excelsior E3  

Omdat ik mij afgelopen zaterdag tijdens de uitwedstrijd van E3 tegen Weidevogels E1 niet volledig kon focussen op de functie die ik 

normaal gesproken heb, verslaglegging van de wedstrijd, ditmaal een wat minder uitgebreid wedstrijdverslag (hoor ik daar meerdere 

zuchten van verlichting slaken? ). Samen met Elvira, moeder van Demi, had ik namelijk de dankbare taak om de E3 te coachen. 

Ten opzichte van eerdere wedstrijden trad de E3 in Bleiswijk in een wat “karige” formatie aan: vier in plaats van vijf spelers (Cristina 

afwezig), vaste trainer/coach afwezig (Sander afwezig, en achteraf vroeg iedereen, incluis Sander, zich af: waarom?) en drie ouders 

en twee zusjes als publiek. Oh, en niet te vergeten, ook de twee barbies die Lise, zusje van Demi, had opgetrommeld om E3 te komen 

aanmoedigen  

Onder aanvoering, -vuring en -sporing van El en ondergetekende waren we allemaal zeer benieuwd of de 19-2 winst van E3 tegen 

Weidevogels van een week geleden een “toevalstreffer” was of toch een “overklassing”. Daarbij had ondergetekende als hoofdzeur-

piet in het verslag van die wedstrijd wat verbeterpuntjes aangereikt, en met name hij (ik dus) vroeg zich af of deze door E3 “in 

behandeling” waren genomen. 

Laat ik beginnen de eerste helft van de wedstrijd samen te vatten met de ruststand en deze te reflecteren aan het eventuele over-

wichtsgehalte van E3 op Weidevogels: 3-5. Van overwicht konden we niet echt spreken, dit lag meer in het vakje “gelijk opgaande 

wedstrijd”. Uitblinker in de eerste helft was Annelin, met – volgens mij – alle vijf doelpunten op haar naam (het kunnen er ook 4 

geweest zijn, zoals gezegd, verslaglegging en coaching gaan niet echt samen). Annelin was uitermate trefzeker, maar tegelijkertijd 

had ze het niet makkelijk tegen haar jongetje. Die was snel en beweeglijk en hij wist Annelin in de eerste helft twee keer af te troeven 

door van haar vrij te lopen en te scoren. De coaches hadden dit gelukkig door en wisten de rest van de wedstrijd door 1-op-1-

coaching Annelin op de juiste verdedigingspositie te krijgen. 
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David begon iets te overmoedig aan de wedstrijd. David speelde de eerste helft zo’n drie versnelling-

standjes hoger dan de rest van E3. Hij ging te vaak voor het afstandsschot (bijna vanaf de middellijn, zo 

ver) en in plaats van een rustige spelopbouw probeerde hij eerder zijn medespelers met een 15-meterworp 

naar de andere helft te sturen. Met veel balverlies tot gevolg. Het toespraakje van Elvira in de rust maakte daar korte metten mee: 

“David, als we 15 punten voorstaan, dan mag je van mij alle gekke fratsen uithalen, die je kan bedenken. Maar tot die tijd spelen we 

gewoon rond en zorgen we voor een echte scoringskans!”. De einduitslag, die ik aan het eind van het verslag vermeld, zal duidelijk 

maken of David al dan niet gevoelig was voor de woorden van Elvira (spoiler alert: uiteraard!). 

Demi, die in totaal 2 of 3 doelpunten heeft gemaakt, was lekker bezig! In de strijd om de bal was ze veel meer aanwezig dan vorige 

week en ze was ook een aantal keer zeer attent bij het storen en overnemen van de bal van de tegenstander. Maar ook vandaag was 

er weer zo’n typisch Demi-momentje: de bal raakt in de kluts, en rolt weg richting zijlijn. Demi staat verreweg het dichtst bij de bal 

en gaat erachteraan. Elvira en ik keken elkaar op dat moment onwerkelijk aan: “Zien we het goed, huppelt ze nou achter de bal 

aan???”. Ze had ‘m op tijd, hoor, daar niet van, maar huppelen… ach ja, het was een grijze ochtend, dus misschien was Demi’s huppeltje 

niet eens zo’n gekke vrolijke noot  

Julia had vandaag naar mijn mening de sterkste tegenspeelster in verdedigend opzicht. Het meisje zat continu bovenop Julia en liet 

haar weinig ruimte om goed over te gooien. Dit leidde in de eerste helft meerdere malen tot balverlies, zodat de coaches Julia 

probeerden te manen tot uitstappen, erlangs gooien en schijngooien. In de tweede helft ging dit een stuk beter. 

Julia heeft verder laten zien dat ze hard werkt aan haar verbeterpuntje: durven te schieten. Rome is ook niet in een dag gebouwd, 

dus er waren vanzelfsprekend nog zat momenten in de wedstrijd dat de coaches liever hadden gezien dat Julia zelf voor het punt 

was gegaan, in plaats van over te spelen. Maar het aantal momenten dat Julia zelf op de korf schoot, was meer dan in eerdere 

wedstrijden. Echter, hierbij is ze nog zoekende naar de juiste invulling van die seconde tussen aanname bal en het schot. Zeg maar, 

de afronding. In deze wedstrijd was deze nog veelal te gehaast en daardoor te slordig. En daardoor mis. Tja, dat krijg je dan… het 

ene verbeterpuntje leidt tot het andere  

Al met al waren de interim-coaches zeer tevreden over de prestaties van de E3-spelers vandaag. De einduitslag helpt daarbij ook 

zeker mee: 4-13! Geen “toevalstreffer” dus, en na een slow start kunnen we met recht spreken van een “overklassing” in de tweede 

helft. 

Maar hoe zat het nou met coach Sander? Ik moet even een van mijn petten afzetten, voordat ik dit durf uit te spreken: de schuldige 

hierin was de Korfpraat. In de Korfpraat stond namelijk bij de E3 in het wedstrijdschema: “coaches zelf vervanger regelen”. Voor 

niemand is duidelijk waarom en hoezo het er stond, maar Sander heeft blindelings het credo van de Korfpraat opgevolgd: wat in de 

Korfpraat staat, is waar. Als ik die ene pet weer opzet, zeg ik: goed gedaan, Sander! Maar zonder die pet op is het misschien beter op 

zijn plaats om te noteren dat zowel de coach als het kader de E3-belangen te allen tijde bovenaan moeten stellen. Zelfs boven de 

Korfpraat. Zo, die staat! 
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Opstellingen 

28 en 30 april 2015 
team opstellingen reserves 

1/2 VRIJ  

3 VRIJ  

4 VRIJ  

5 VRIJ  

6 VRIJ  

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 VRIJ  

B1 VRIJ  

B2 VRIJ  

B3 VRIJ  

C1 VRIJ  

C2 VRIJ  

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

Joshua, Thom, Beau, Paul  28 April 
 

E1 VRIJ  

E2 VRIJ  

E3 VRIJ  

E4 VRIJ  

F1 
Eline, Zoë, Lianne 

Martin, Thijs, Pieter 30 April 
 

F2 VRIJ  

F3 VRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

28 april 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

D2F 13625 Excelsior D1 - Weidevogels D1 18:30 19:00 Nynke, Job, Simon Sabine  B 

 

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 
 

        

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 09-05-2015 C2-GB 23715 DES (D) C1 - De Vinken C1 9:00 Inkoop Jos van Velzen Sportpark Biesland (D), 2K40 (dkc) 

za. 09-05-2015 B2-GF 23430 Avanti (P) B2 - Furore B1 11:30 Inkoop Erik de Koning Sportpark De Groene Wijdte, 1bK40 

za. 09-05-2015 A1H 7943 Oranje Wit (D) A2 - Rust Roest A1 12:00 KNKV Wouter le Comte Sportcomplex Stadspolders, 1aK60 

za. 09-05-2015 CHKC 8773 Die Haghe C1 - Nieuwerkerk C1 14:00 KNKV Jos van Velzen Baambruggestraat 10, 1bK40 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://zantmanglas.nl/
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Definitieve zaalindeling seizoen 2015-2016 

voor Excelsior 1 t/m 4 en A1 

Poule: 1E  Poule: R1E  Poule: R2K  Poule: R3R  Poule: A1F 

Achilles 1  Albatros 2  Avanti 4  DES 3  Avanti A2 

DES 1  DES 2  Excelsior 3  Dijkvogels 3  Excelsior A1 

Excelsior 1  Excelsior 2  IJsselvogels 3  Excelsior 4  Fortuna/My Collect A2 

Futura 1  HKC 3  KVS/Maritiem 4  Futura 2  Futura A1 

Merwede 1  Oranje Wit 2  Maassluis 3  KVS/Maritiem 5  HKV/Ons Eibernest A1 

Roda 1  Roda 2  Merwede 3  ODO 3  IJsselvogels A1 

RWA 1  RWA 2  VEO 3  ONDO 3  ODO A1 

Valto 1  Valto 2  WION 3  Weidevogels 2  ONDO A1 
 

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 4 mei Dodenherdenking, geen training 

Woensdag 13 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 

9 mei  21+ feest Senioren  5 juni Ladies night 

11 mei Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 13 juni Verenigingsafsluitdag 

14 mei Dubbelschiettoernooi 13 juni Verenigingsfeest 

22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 20 juni Schoolkorfbal 

29 mei Pinksterklaverjassen 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  

8 mei 2015   15 mei 2015   29 mei 2015   5 juni 2015 

Reinier van den Hoek   Leanne Ruitenbeek   Wesley Toet   Lisanne Halbe 

Shera Desaunois   Lars Nieuwerf   Ryan Heemskerk   Bertjan Bron 

Roxanne Hoekstra   Erik Kramer   Wesley Nolet   Nelis Bijl 

Lonneke van Halem   Koen Timmerman   Daan Arkesteijn   Lisa Juyn 

Marijn Muller   Matthijs Schrier   Sander de Hoog   Josanne van der Spek 

Gina Atzei   Floris van Willigen   Stephanie Dijkgraaf   Özlem Sen 

Jasper Koops   Wesley Timp   Reinier Koole   Isabella van der Mast 

              

12 juni 2015   19 juni 2015   26 juni 2015   

Jesse Ekelmans   Jill Koster   Job van den Berg   

Roy van Leusden   Janna Buitenrust Hettema   Koen van Domburg   

Kelly de Koning   Emily Janssen   Mario den Boer   

Lisa Groot   Maaike Westerman   Mart de Boo   

Jesse Dirkzwager   Hugo ‘t Hart   Linda van der Burgh   

Robin de Roo   Veerle Muller   Fleur van der Burgh   

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. 
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