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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen 

gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A autorijders  

Anja Verwolf 
 

Hans „t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Joke Schram  

  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Simone Ruitenbeek 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Bikolaan 25 

 2622 EH Delft 

ACCOMMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webredactie: Wesley Toet 

  

Redactiepraat  

Pinksterweekend, laatste kans op vrije dagen tot de 

zomervakantie. Terwijl een groot deel van de 

Excelsiorleden deze vrije dagen in het Wilde Westen doorbrengt (of was het 

Brabant?) en naar alle waarschijnlijkheid tevreden maar zeer vermoeid aan een 

nieuwe week gaat beginnen, spendeerde uw redacteur van dienst de middag 

achter de computer om alle mededelingen te verwerken. Dus, ramen wijd open, 

kannetje water er bij, mouwen opstropen en zie hier: een nieuwe korfpraat ligt 

voor u klaar. 

Veel mededelingen dus, daarom hier alvast een overzich zodat u nergens 

overheen leest: 

▪ Een belangrijke manier om kinderen met korfbal en onze vereniging kennis te 

laten maken is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi 2015 Hoewel Nicole tot 

veel in staat is, heeft ze toch echt jullie hulp nodig om het toernooi tot een 

succes te maken, dus geef je snel op om training te geven, te coachen of te 

fluiten! 

▪ Twee andere vrijwilligers werden afgelopen weken in het zonnetje gezet: 

Pauline voor het leggen van de korfbaltechnische basis van al onze 

toptalenten (onder andere dat van uw redacteur) en Juan voor het leiden van 

de Korfpraatredactie (men zegt dat vrijwilligers vaak op de achtergrond 

keihard bezig zijn voor de vereniging, is dat waarom Juan zijn hoofd verschuilt 

achter de jaartrofee?) 

▪ Meimaand betekent geboortemaand. Maarten, Marlieke en Marloe: proficiat 

met de geboorte van Mika Maarten Taffijn! 

▪ Volgende week volgt de ontknoping van Excelsior 1, met wellicht het 

kampioenschap, dus geef je op voor de bus!  

▪ Gelukkig speelt Excelsior 1 pas ‟s middags, dus ‟s ochtends kunnen de 

supporters de F2 & F3 aanmoedigen tijdens hun kampioenswedstrijden. 

▪ Verder heeft de F2 afgelopen week gewoon een wedstrijd gespeeld terwijl de 

rest vrij was, is de wedstrijd van Excelsior 6 van 30 mei verplaatst naar 

woensdag 3 juni en moet Wesley Nolet opletten dat hij vrijdag de sleutel van 

het clubhuis meeneemt als opperbaas bij het schoonmaken. 

Veel leesplezier, 

De redactie 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/472-excelsior-1-the-road-to-the-title
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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: 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, Nicole, Leen, Job, Maarten, Marieke, 

Peter 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de 

Korfpraat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

INHOUD  

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Schoolkorfbal 2015 
Jaartrofee 
Vrijwilligersprijs 
Kampioenswedstrijd Excelsior 1, geef je 

op voor de bus! 
Robert van Buuren keert als trainer 

terug bij Excelsior 
Aspiranten-en-pupillentoernooi 

Babypraat  

Secretar i (pr)a ten  
Senioren & juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Ladies  Night  
Wedstr i jden  

Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 

Trainingstijden veld voorjaar 
Kalenders  en roosters  

Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster 
 Wedstrijdverslagen 

Praatjes en mededelingen 

Schoolkorfbal 2015  

Zaterdag 20 juni is het weer zover. Voor de 61e keer 

wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Nu ben ik op zoek naar 

vrijwilligers die willen helpen bij het verzorgen van de trainingen en/of het 

coachen van de wedstrijden. 

 

De trainingen en het toernooi zijn op onderstaande data:  

datum tijd   

woensdag 3 juni 18:00-19:00 Training groep 2 tot 6 

woensdag 3 juni 19:00-20:00 Training groep 7 en 8 

woensdag 17 juni 18:00-19:00 Training groep 2 tot 6 

woensdag 17 jun 19:00-20:00 Training groep 7 en 8 

zaterdag 20 juni 09:00-14:15 Toernooi 

 

De volgende trainers/coaches hebben zich al opgegeven. Van het weekend ga ik 

de indeling maken zodat je op tijd weet welk team je trainen gaat geven. We 

hebben maar een paar groepen 7 en 8, deze trainers zal ik apart benaderen dat ze 

training van 19 tot 20 moeten geven. De rest van de trainers verwacht ik om 

17.45 op het veld op 3 juni zodat we om 18 uur kunnen starten met de 

trainingen. 

 

 Woensdag 3 juni Woensdag 17 juni Toernooi 20 juni  

1 Lisette Ekelmans Lisette Ekelmans Lisette Ekelmans 

2 Juan vd Zon Juan vd Zon Juan vd Zon 

3 Stefab Dijkgraaf Stefan Dijkgraaf Stefan Dijkgraaf 

4 Noa, Lonneke, Femke Noa,Lonneke,Femke Lonneke & Femke 

5 Wesley, Jasper, Reinier Wesley,Jasper,Renier Wesley,Jasper,Renier 

6 Sanne & Joanna Sanne & Joanna Sanne & Joanna 

7 Denise & Fleur Denise & Fleur Denise & Fleur 

8 Sydney & Rik Sydney & Rik Sydney & Rik 

9 Charlotte vd Pijl Charlotte vd Pijl Charlotte vd Pijl 

10 Jazz Heemskerk Jazz Heemskerk Jazz Heemskerk 

11 Myrthe & Indi ?? Myrthe & Indi ?? Myrthe & Indi ?? 

12 Nathan op den Kelder Nathan op den Kelder Nathan op den Kelder 

13 Stefanie + Linda Stefanie + Linda Stefanie + Linda 

14 Merit Heijink Mart de Boo Jill + Job 

15 Lisanne Halbe Lisanne Halbe Job de Boo + ?? 

16 Pim Swinkels  Okker ? 

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    
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Praatjes en mededelingen 

 

24    

25    

Zoals je ziet hebben we nog een aantal trainers nodig om ook dit 61
ste

 schoolkorfbal toernooi tot een succes te brengen. Zoek een 

maatje uit je team en geef je op, dit kan ook tijdens het kampweekend bij Erik de Koning. 

 

Naast training geven of coachen ben ik ook nog op zoek naar scheids-rechters die de wedstrijden op het toernooi kunnen fluiten.  

De volgende scheidsrechters hebben zich aangemeld: 

1 Dingeman vd Pel 

2 Vito Heemskerk 

3  

4  

5  

6  

7  

Meld je aan bij mij via nicole.buis@ckv-excelsior.nl als jij het leuk om dit te doen Ben jij creatief ? Dan ben ik ook op zoek naar jou. 

Ik ben ook namelijk nog op zoek naar twee vrijwilligers die tijdens het toernooi de kinderen willen schminken. Ook hiervoor kan je 

je aanmelden via nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Alvast bedankt, Nicole 
 

Jaartrofee 

Tijdens de JAV van  11 mei, werd zoals elk jaar de jaartrofee uitgereikt.  Dit jaar was 

het Juan Zondervan, die de bokaal in ontvangst mocht nemen.  Juan kreeg deze 

trofee, omdat hij het initiatief genomen had, om de korfpraat weer nieuw leven in te 

blazen.  Door een geheel nieuwe opzet is het weer  een leuk en leesbaar  blad 

geworden.  Na de redactie over gedragen te hebben, zag hij, en dat wist hij uit eigen 

ervaring,  dat elke week op tijd het clubblad verzorgen samen met een drukke baan 

niet  samen gaat. Hij heeft het initiatief genomen om een redactie samen te stellen 

die om toerbeurt ervoor zorgen dat het clubblad elke week keurig op tijd via de mail 

bij iedereen bezorgt wordt. Een prima concept, waar iedereen erg blij mee is. 

 

Omdat Juan niet op de JAV aanwezig was, werd de prijs tijdens het 

dubbelschiettoernooi op Hemelvaartsdag aan hem uitgereikt. 
 

Vrijwill igersprijs 

Op vrijdag 15 mei, was de 2 jaarlijkse vrijwilligersavond. een gezellig drukke 

opkomst, zorgde voor een prima avond. Zoals gebruikelijk wordt er op deze avond 

een vrijwilliger in het zonnetje gezet, die op zijn of haar manier een extra bijdrage 

heeft geleverd, of initiatief heeft genomen.  Dit keer was het Pauline Valkenburg die 

de eer te buurt viel. Haar inzet voor de F pupillen en de opzet van de peuterpret 

werd door het bestuur dusdanig aangemerkt, dat zij van menig waren dat Pauline 

deze prijs ten volle verdiende. Te zien aan de reacties na de uitreiking vond iedereen 

dat zij deze prijs ten volle verdiende. Het bijbehorende beeldje werd haar op deze 

avond dan ook uitgereikt.  
 
 

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

 

Kampioenswedstrijd Excelsior 1, geef je op voor de bus!  

Zaterdag 30 mei speelt Excelsior 1 haar kampioenswedstrijd tegen Kinderdijk. De wedstrijd tegen Kinderdijk wordt om 

15.30 uur gespeeld in Alblasserdam op het veld van Kinderdijk. 

 

De Supportersvereniging Excelsior (SVE) is van plan om van deze wedstrijd één groot zwart-wit feest te maken, alles zal uit de kast 

worden gehaald! 

 

Bij wedstrijden van deze grote en met deze belangen probeert de SVE altijd te voorzien in een busreis naar de wedstrijd. De SVE 

heeft is druk bezig met het regelen van een bus. Hierover volgt spoedig informatie. De voorinschrijving is wel alvast gestart, geef 

middels het formulier op de website aan of je mee wilt met de bus. De bus rijdt sowieso alleen bij voldoende animo. 

 

Mocht er een bus rijden volgt er uiteraard een mooie actie voor SVE-leden en nieuwe SVE-leden. 

 

PRIJSLIJST: 

SVE-LID*: volgt (mooie actie!) 

NIEUW SVE-LID*: volgt (mooie actie!) 

NIET SVE-LID: volgt 

 

KLIK HIER EN GEEF JE OP VOOR DE BUS 
 

Robert van Buuren keert als trainer terug bij Excelsior  

Het aankomende seizoen zal Robbert van Buuren terugkeren bij Excelsior. Robbert zal met ingang van het nieuwe seizoen 

de verantwoordelijkheid van Excelsior 2 op zich nemen in de rol van trainer/coach. 

 

Robbert is voor Excelsior natuurlijk een oude bekende. Hij speelde enkele jaren in het eerste van 

Excelsior waar hij één van de smaakmakers was. Na zijn succesvolle periode bij Excelsior, heeft 

Robbert de overstap naar de hoofdmacht van Fortuna gemaakt. Met Fortuna behaalde hij in 2013 

de finale van de korfballeague in Ahoy. 

Na een (bijna) korfballoze periode van 2 jaar begint het bij Robbert toch weer te kriebelen: “Ik heb 

heel veel zin om deze sportieve uitdaging aan te gaan en ik kijk er naar uit om samen te gaan 

werken met de staf en selectiespelers.” Robbert bewaart nog altijd warme gevoelens aan Excelsior: 

“Ik ben blij dat ik dit mag gaan doen bij de vereniging waar ik als speler zoveel mooie jaren heb 

mogen meemaken.” 

 

De TC en Bestuur zijn erg blij met zijn terugkeer en wensen hem veel succes in het komende seizoen.  

http://http/www.ckv-excelsior.nl/nieuws/473-kampioenswedstrijd-excelsior-1-geef-je-op-voor-de-bus
http://http/www.ckv-excelsior.nl/nieuws/473-kampioenswedstrijd-excelsior-1-geef-je-op-voor-de-bus
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Praatjes en mededelingen 
 

Aspiranten-en-pupillentoernooi 

Op 22 augustus organiseren wij voor de negende maal een aspiranten en pupillentoernooi.  

Dit jaar wordt het toernooi weer eind augustus gehouden. Zaterdag 22 augustus is wel de laatste zaterdag van de schoolvakantie. 

 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen daarom de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die 

niet coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan tegen de tijd dat wij het 

publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger 

kunnen regelen. Laat het dan niet aankomen op vrijdag 21 augustus!!!! 

 

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2015-2016 gespeeld. 

 

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, DKC, Merwede, Valto, ONDO, KZ Danaiden, Korbis, Phoenix en Dijkvogels zich 

ingeschreven met in totaal al 103 teams! 

 

Erik de Koning en Nicole Buis 
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Babypraat 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Afgelopen weekeinde was het Pinksteren en waren er geen wedstrijden. Aanstaande zaterdag is het 30 mei – de laatste 

competitiezaterdag van dit korfbalseizoen. 

 

Excelsior 1 speelt in Alblasserdam tegen het al gedegradeerde Kinderdijk een bijzondere laatste competitiewedstrijd omdat hier het 

kampioenschap kan worden behaald.  

Maar in deze poule zijn voorspellingen onmogelijk, want hetzelfde Kinderdijk heeft afgelopen weekeinde (toen) medekoploper 

Pernix in eigen huis verslagen, dus Excelsior 1 zal zaterdag zeker geen makkie hebben.  

Winst of een gelijkspel is voldoende, maar mocht Excelsior onverhoopt verliezen, dan zijn de uitslagen van de wedstrijden Sparta – 

Pernix en HKC - Tilburg van belang. Want bij gelijk eindigen van twee of meer ploegen volgt/volgen er (weer) één of meer 

beslissingswedstrijden. 

 

Alle ploegen, en vooral Excelsior 1, heel veel plezier en succes gewenst. 

 

PS: De wedstrijd van Excelsior 6 is verplaatst naar woensdag 3 juni, 20.00 uur. 

  

Willeke 
 

Jeugdsecretariaat  

Vanuit een mooie zonnige zondag op kamp wordt hier het stukje voor de jeugd geschreven. Wat een enorme belevenis met 90 

leden. Ik zal niet te veel uitbreiden over kamp. Enerzijds omdat ik verwacht dat er nog een leuk stuk in de korfpraat specifiek 

daarover verschijnt, anderzijds dat ook wij (Erik en ik) hier verder willen gaan genieten van het kamp .  Ten tijden van dit stukje 

zitten we in de zon met een glas champagne, dus dat klinkt goed. Wij informeren jullie over de belangrijke data: 
 

Agenda: 

 Zaterdag 30 mei nemen de pinguïns deel aan een toernooi bij Avanti in Pijnacker 

 Dinsdag 26 mei: training in huidige teams 

 Donderdag 28 mei: training in huidige teams 

 Dinsdag 2 juni: geen training 

 Vanaf donderdag 4 juni t/m 25 juni: trainen in de nieuwe groepen (enkel op donderdag) (zie hieronder tijden) 

 Zaterdag 20 juni: schoolkorfbaltoernooi (B & C mensen zijn nog nodig om te helpen coachen/trainen geven/fluiten, meld 

je aan bij nicole Buis-vd Hooff) 

 Wij zijn nog in afwachting van de evenementen commissie over uitsluitsel afsluitdag 

 Donderdag 20 augustus: start trainingen B t/m F  (tijden volgen nog in de laatste korfpraat) 

 Zaterdag 22 augustus: Excelsior toernooi (voor alle B t/m F teams) 
 

Trainingstijden voor 4 juni t/m 25 juni: 

D, E & F: 18.00-19.00 uur 

C & B: 19.00 – 20.00 uur  

Volgende korfpraat publiceren wij de nieuwe groepen. Vanuit een zonnig kamphuis groeten wij u.  
 

Kampioenswedstrijden 
Op zaterdag 30 mei spelen zowel de F2 als de F3 in ’s-Gravenzande tegen ONDO F4 en F5 hun kampioenswedstrijden!!! Beide wedstrijden beginnen om 

10:30. 
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Ladies Night 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

19 mei 2015 

klasse nr wedstrijd uitslagen  strafworpen 

F2M 14822 Excelsior F2 - LYNX F2 9 11 7-0 

 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Deze week zijn er geen wedstrijden gespeeld. 

Junioren 

Deze week zijn er geen wedstrijden gespeeld. 
 

Jeugd 

 

Excelsior F2 – Lynx F2 

Dinsdagavond speelde onze F2 tegen Lynx F2 en wat was dat een spannende wedstrijd. In de 

uitwedstrijd, een aantal weken geleden, waren de spelers wel een beetje onder de indruk 

geweest van de lengte van de jongens van Lynx. Daar was in deze wedstijd niets van te 

merken en  beide teams streden op het scherpst van de snede. De scheidsrechter moest alles 

goed in de gaten houden maar dat is wel toevertrouwd aan Carolien en ze leidde de 

wedstrijd dan ook uitstekend. 

 

Dan de wedstrijd. Onze F2 was eigenlijk op alle fronten beter. Er werden veel ballen 

onderschept, goed verdedigt en de spelers vonden elkaar snel en creëerden daardoor veel 

kansen. Op 1 onderdeel ging het niet zo goed en dat was het scoren en dat is toch wel een 

heel belangrijk onderdeel. Sten scoorde de eerste, 1-0. Mara maakte 2-1 en na 10 minuten 

stond er 2-2 op het bord. Pjotr scoorde met een fabelachtige worp 3-3. Knap hoe Pjotr toch 

wist te scoren tegen een jongen die een kop groter is en armen heeft die 2 keer zo lang zijn. 

Excelsior bleef de bovenliggende partij maar oh, oh, oh, de bal viel maar niet in het mandje. 

Bij rust was het 6-6 dankzij een doelpunt van Luuk en nog 2 van Pjotr.  

 

Direct na rust gingen beide team er weer fel in. Pjotr scoorde meteen 7-6 maar 20 seconde 

later was het alweer gelijk. Ondanks het goede spel van Excelsior bleef Lynx vanaf dat 

moment steeds 1 puntje voor op Excelsior. Lars scoorde nog 8-8 en Pjotr nog 9-10 maar 

uiteindelijk ging de wedstijd verloren met 9-11. Niet alleen de spelers waren moe maar ook 

de ouders aan de kant waren uitgeput door de spanning.  

 

Door het grote lengteverschil voelde de uitslag wel een beetje oneerlijk aan maar de 

eerlijkheid gebied me ook te zeggen dat wel heel veel ballen van Excelsior de korf miste. 

Ondanks de nederlaag kan de F2 in de laatste wedstrijd tegen Ondo toch nog kampioen worden. Gezien het vertoonde spel kan 

die wedstrijd met vertrouwen tegemoet gezien worden. Succes!!!   
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Wedstrijden 

Opstellingen 

30 mei 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  

 

Lennart 

4 Christiane, Nicole, Rachelle, Pauline 

Daan, Henk, Simon, Bo., Wouter C. 

Marloes v. Eg-

dom 

Sander de Hoog 

5 Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

Erik K., Micke, Mario, reserveheer Exc. 6  

Lisa Juyn 

Sven de Vreede 

6 VRIJ   

A1 
Charlotte, Jikke, Dominique, Merit 

Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 
 

A2 
Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

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

A3 
Stella, Lisa G, Zwaan, Linda, Josanne 

Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 
 

B1 VRIJ  

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

Jasper, Wesley, Reinier 

 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur, Stephanie  

Rik, Daan, Sydney 

Myrthe (C1) 

Timon (C1) 

C1 VRIJ  

C2 
Iris, Chimene, Nathalie, Nadine 

Mark, Mark, Nico, Rick 

Lucia (D1) 

Thom (D1) 

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

Joshua, Thom, Beau, Paul 

 

E1 
Eva, Lindsey, Romy 

Joran, Roy 

 

E2 
Ryanne, Maud,  

Nathan, Tygo, 

Demi (E3) 

E3  VRIJ  

E4 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 
Britte, Mara 

Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

 

F3 
Fenna, Hennieke, Sofie 

Kilian, Sami, Adam 

 

 

3 juni 2015 
team opstellingen reserves 

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

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

Programma 

30 mei 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R3P 4566 Excelsior 3 - Vlaardingen 3 10:00 11:00 Dannie C. Star A   

R5B 511 Excelsior 5 - ODO 5 13:00 14:00   Piet Ekelmans A 

 A1F 7336 Excelsior A1 - Valto A1 11:30 12:30 Wesley en Luuk C. Steenbeek A 

 B3F 12729 Excelsior B2 - DKC B1 10:30 11:15 Shera, Wouter Renate van Vliet B 

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

1F 2378 Kinderdijk 1 - Excelsior 1 13:00 15:30 Denise Sportpark Molenzicht, Alblasserdam Kg regelt Nelleke 

R1F 6505 Kinderdijk 2 - Excelsior 2 12:00 14:00 Leon Sportpark Molenzicht, Alblasserdam Kg regelt Nikki 

R4J 6379 ONDO 4 - Excelsior 4 9:30 11:00   Juliana Sportpark, 's Gravenzande Kg zelf regelen 

B5H 12931 ONDO B5 - Excelsior B3 8:30 9:30 Erik, Nathan, Wesley Juliana Sportpark, 's Gravenzande Kg Robin, Veerle, Fleur 

C5A 13208 ONDO C4 - Excelsior C2 8:30 9:30 Joris, Maarten Juliana Sportpark, 's Gravenzande Kg Mark S, Chimene, Nathalie 

D2F 13690 DKC D1 - Excelsior D1 AW 

11:30 

12:00 Nynke, Job, Simon Sportpark Biesland Kg n.v.t. 

E3D 13891 Dijkvogels E3 - Excelsior E1 9:00 10:00 Okker, Jikke Nieuw complex, Maasdijk Kg Romy, Roy 

E3R 14457 ONDO E4 - Excelsior E2 10:30 11:30 Hanna & Marloes Juliana Sportpark, 's Gravenzande G Ryanne, Maud 

F2M 14955 ONDO F4 - Excelsior F2 9:30 10:30 Pauline & Dominique Juliana Sportpark, 's Gravenzande G Sten, Mara 

F3D 14848 ONDO F5 - Excelsior F3 9:30 10:30 Charlotte Juliana Sportpark, 's Gravenzande G Adam of Kilian (zie 4/4), Fenna 

         barrooster veld A: voor de kantine;  

 11:30 14:00 2x  veld B: voor het materiaalhok 

 14:00 16:45 Carolien Kg/G: Kunstgras/Gras 

  
 

 
 

         

3 juni 2015 

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

R6A 989 Avanti 9 - Excelsior 6 19:00 20:00 Willeke Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker Kg Wesley, Marit, Willeke 

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

Trainingstijden veld voorjaar 

 

 
maandag Dinsdag Donderdag 

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

18.00-19.00 
   

F1/F2/3 
 

B2, C2, F1/2/3 C1 E1/2/3/4 

18.15-19.15 
    

E1/2/3/4 
   

18.30-19.30 
  

C1, C2 
 

D1 
  

D1 

19.00-20.00 
   

B3 B2 A1, A2 
  

19.00-20.30 
      

S3 
 

19.15-20.30 
    

B1 
  

B1 

19.30-20.30 
  

A1, A2 
 

A3 
  

A3, B3 

20.00-21.30 S3 
       

20.00-21.00 
 

Recreanten 
      

20.30-21.30 
   

S6 S5 
 

S6 S4 

20.30-22.00 
  

S1/S2 
  

S1/S2 
  

 

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

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
 

Oudertraining 

Datum Trainer(s) 

Maandag 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 

22 t/m 25 mei Kamp 2015!!! 13 juni Verenigingsafsluitdag/-feest 

29 mei Pinksterklaverjassen 20 juni Schoolkorfbal 

5 juni Ladies Night 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  

29 mei 2015   5 juni 2015   12 juni 2015   19 juni 2015 

Wesley Nolet   Lisanne Halbe   Jesse Ekelmans   Jill Koster 

Ryan Heemskerk   Bertjan Bron   Roy van Leusden   Janna Buitenrust Hettema 

Daan Arkesteijn   Nelis Bijl   Kelly de Koning   Emily Janssen 

Sander de Hoog   Wesley Toet   Lisa Groot   Maaike Westerman 

Stephanie Dijkgraaf   Lisa Juyn   Jesse Dirkzwager   Hugo „t Hart 

Reinier Koole   Josanne van der Spek   Robin de Roo   Veerle Muller 

Özlem Sen   Isabella van der Mast   Jop de Boo   Kayleigh Verhagen 

             

26 juni 2015         

Job van den Berg         

Koen van Domburg         

Mario den Boer         

Mart de Boo         

Linda van der Burgh         

Fleur van der Burgh         

Tjarko van Batenburg         

             

   Regels schoonmaken: 

   ▪ Je kunt niet afbellen;  

 
  ▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

  ▪ 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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