
 In memoriam 

Rob van Kan 
1 oktober 1953 - 9 november 2015 

 

Herinneringen aan Rob van Kan 

Maandag 9 november is het vroegere prominente Excelsior lid, Rob van Kan, op 62 ja-

rige leeftijd overleden. Aan een lange ongelijke strijd is een einde gekomen. 

Rob was al op jonge leeftijd lid en heeft ook zijn vrouw Greet de With bij Excelsior le-

ren kennen. 

In de beginperiode van sportpark Biesland kon je bij het ouderlijk huis van Rob in de 

Bomenwijk de sleutel van veld en clubhuis ophalen als je ging trainen.  

Rob was een gezellige vent, altijd in voor een geintje. Zijn korfbalcarrière reikte tot in 

het 1e team. Later is hij zelfs trainer en begeleider van het 1e team geweest en heeft 

hij ook andere verenigingen getraind. 

De laatste jaren had hij geen contact meer met Excelsior, maar via zijn vrienden bij Ex-

celsior bleef hij wel op de hoogte van alles. Ook de kinderen van Rob en Greet speel-

den bij Excelsior. Hun kleinkinderen spelen bij Avanti.  

Rob is op allerlei manieren binnen de vereniging actief geweest, in het bestuur, met 

aspirantenwerk en nog met vele andere activiteiten. 

Wij blijven hem herinneren als een fijne vriend. 

Peter Verschoor 

14 november 2015 

door loopl inks  

Programma 

Opstellingen 

Wedstrijden 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 

nummer 14 
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DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

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 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

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 

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. Afbellen op 

zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het 

programma). 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

vacant 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

Junioren A scheidsrechters 

vacant 

Junioren A autorijders 

vacant 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

vacant 

Pupillen D, E, F spelers 

Thijs Arkesteijn* 

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. 

Het in memoriam van Rob van Kan laat zien dat 

vriendschapsbanden binnen de vereniging ook vele 

jaren later nog innig kunnen zijn. Een voorbeeld voor velen. 

Afgelopen zaterdag werden, na een mooie overwinning van ons eerste op DES, 

door velen de vriendschapsbanden versterkt tijdens het vieren van de overwin-

ning. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje van Willem en de jarige 

Lenie. De zaalopening was wederom een doorslaand succes gebleken. Of het 

kwam door de sterke, aanmoedigende handen van de E1 t/m E5 tijdens het oplo-

pen, door de vele supporters, door de uitdagingen door de SVE TV of door de 

spelers en staf zelf, wie zal het zeggen. Waarschijnlijk een combinatie van dit alles. 

Velen hadden hadden de overwinning overigens vrijdag al geproefd tijdens de 

door Piet Ekelmans georganiseerde wijnproeverij. 

Zoals Piet het aangeeft staan de december feestdagen weer voor de deur. Dat 

betekent ook dat een andere Piet zijn opwachting maakt. Uiteraard wordt deze 

vergezeld door de Sint en andere Pieten tijdens hun bezoek aan Excelsior op 27 

november om half zeven. Dus geef jou en je vriendjes op!  

Verder in deze korfpraat: 

 Mededeling betreffende een Verklaring Omtrent het Gedrag 

 Wedstrijdverslagen van de senioren, de jeugd, de A1 & de C2. 

Tot slot: F1, jullie wedstrijd van aanstaande zaterdag is verplaatst naar maandag 

23 november! 

Veel leesplezier! 

De redactie  

 

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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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Verklar ing Omtrent het Gedrag  

▪ SVE TV:  De kers  op de taar t  

▪ De wi jnproever i j  voorb i j…  

Secretar i (pr)aten  

▪ Senioren & jun iorensecretar iaat  

▪ Jeugdsecretar iaat  

Evenementencommissie  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedstr i jdvers lagen  

▪ Opstel l ingen  

▪ Programma  

▪ Scheidsrechtersschema  

Train ing  

▪ Trainingsschema zaal  

▪ Oudertra in ing zaal  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenkalender  
 

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 Nathan op den Kelder 

Coverfoto: -  

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE 

Willeke, Erik, Jos, Job, Bart, Nicole, Piet, Robert, Pieter, 

Peter, Reinier, Sandra 

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 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

Afgelopen ledenvergadering hebben we met elkaar besloten dat we voor onze 

(jeugd)trainers en overig kader een Verklaring Omtrent het Gedrag willen gaan 

aanvragen. Via een regeling vanuit NOC-NSF kunnen we deze VOG gratis laten 

aanvragen. De afgelopen maanden hebben we vanuit het bestuur het een en 

ander voorbereid en ondertussen een eerste pilot met onszelf uitgevoerd. We zijn 

nu klaar om de VOG aanvragen te gaan doen voor betreffende leden. 

De VOG aanvraag kent een aantal stappen. Hoe het werkt: 

1. Bart vraagt namens het bestuur van Excelsior een VOG voor je aan bij Justis 

(een dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie). 

2. Je ontvangt een e-mail van Justis met een “Verzoek tot elektronische aanvraag 

Verklaring Omtrent het Gedrag”. In de e-mail staat een link om de aanvraag af 

te ronden. 

3. Je klikt op de link om zo de aanvraag dus af te ronden. Hiervoor dien je in te 

loggen met je DigiD. Als je de aanvraag hebt afgerond, ontvang je een email 

ter bevestiging. 

4. Enkele dagen later ontvang je per post je VOG. 

5. Je stuurt een foto/scan van je VOG naar Bart, via secretaris@ckv-excelsior.nl of 

app naar Bart (tel.nr. in e-mailuitgave Korfpraat). Excelsior krijgt geen bericht 

over het al dan niet toekennen van de VOG, wij kunnen enkel de aanvraag 

doen. 

6. Klaar! Wij houden een overzicht bij van wie de VOG heeft laten zien. We hoe-

ven niet de originele VOG papieren, die zijn persoonlijk en mag/moet je zelf 

houden. 

Na een aanvraag voor een VOG doet Justis een onderzoek naar je of je wel of niet 

de VOG mag ontvangen. Bij de aanvraag kunnen wij als Excelsior aangeven naar 

welke gebieden Justis onderzoek moet doen. Voor onze (jeugd)trainers is dit 

alleen het onderwerp “Belast zijn met de zorg voor minderjarigen”. Voor de be-

stuursleden hebben we de VOG aanvraag ook laten kijken naar zaken zoals het 

omgaan met vertrouwelijke informatie, geldzaken en het aansturen van een orga-

nisatie. 

Als je een uitnodiging ontvangt voor een VOG, maar je hebt daar een bezwaar 

tegen of een probleem mee, dan willen we dat als vereniging wel graag weten. Je 

kunt je dan wenden tot Bart, de secretaris van het bestuur, of (misschien beter) 

Excelsiors vertrouwenspersoon, Linda Heemskerk. In beide gevallen zullen we 

uiteraard vertrouwelijk met je reactie omgaan. 

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan hoort Bart die graag. 
 

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

SVE TV: De kers op de taart  

Dit zaalseizoen is de Supporters Vereniging Excelsior de “Official Media Partner” van de CKV Excelsior. 

Eerder kondigde de SVE al een nieuw onderdeel van SVE TV aan, De Excelsior Uitdagingen. Excelsior 1 daagde haar pu-

bliek uit om in grote getalen zwart-wit gekleed naar de wedstrijd tegen DES (24-11 winst!) te komen. 

 

Een groot deel van het publiek gaf hier aan gehoor. Uitdaging dus gehaald. Excelsior 1 daarom de tegenprestatie aan... Zij zijn zoals 

beloofd de kers op de taart!  

 

 

 
 

De wijnproeverij voorbij…  

Wat een mooie en gezellige avond beleefden we vrijdag de 13e in het clubhuis van Excelsior. Er werden op deze lustrumavond door 

een record aantal deelnemers, waaronder vele Excelsior-vrienden, vele aantrekkelijke PLUS-wijnen geproefd. De één vond deze te 

zuur, de volgende van grote klasse. Kortom, aandacht en vele meningen over de verschillende te proeven wijnen, zeker in het begin 

van de avond. Daarna werd het steeds een geanimeerder proeven met “herken ik nou die aardbeismaak?” of “teelt men nu echt de 

Pinot Noir in de Bourgogne?”. Ach, het deed er uiteindelijk niet zoveel toe wat wel of niet waar is. Het presente gezelschap was zeer 

aangenaam en de wijnen smaakten steeds beter. Hoewel rode wijn, de laatste vijf te proeven soorten, vooral onder de beginnende 

wijnproevers toch moeilijker verteerbaar blijft dan de zoetige Cava, waarmee de proeverij op feestelijke wijze werd afgesloten. Ten 

slotte werden de laatste restjes uit de proefflessen genuttigd, waardoor het steeds later werd en de avond in de nachtelijke uurtjes 

kon worden afgerond. Een prachtige avond met veel dank allereerst aan de enthousiaste deelnemers, maar vooral ook aan de 

PLUS Martin Panis voor het beschikbaar stellen van de door wijn-experts bekroonde fraaie wijnen en broer Jan (Boomerang 

plants) voor de uitbundige plantendecoraties op de tafels. 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/562-sve-tv-de-kers-op-de-taart
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Praatjes en mededelingen 

De nabestellingen aan de PLUS zullen op kort termijn worden gedaan, zodat aflevering hiervan ruim op 

tijd, voor de komende feestdagen, kan worden gedaan.  

Het is daarna wel heel raar om uit deze feestelijke roes wakker te worden in een sfeer van dreiging, zoals we de volgende ochtend 

op het nieuws als gevolg van de aanslagen in Parijs konden zien. Tel uw zegeningen is dan ook hier zeer van toepassing, en dat 

moeten we mijns inziens ook in de toekomst blijven doen. 

Piet Ekelmans 
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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  

Hulp van ouders en kinderen door invallen 

Helaas is de situatie zo dat bij de D1 (blessure) en de B3 de teams incompleet zijn. We doen een beroep op alle kinderen en ouders 

om te zorgen dat deze teams altijd compleet kunnen spelen. Dat houdt in dat we daar om beurten invallers zullen plaatsen. Graag 

jullie medewerking. Ook voor de spelers en speelsters: kijk goed in de korfpraat of dat je opgesteld staat bij een ander team om in 

te vallen.  
 

Pinguin en peuterprettraining: 

Aanstaande zaterdag 21 november wordt er niet getraind!! Sinterklaas komt dan aan in Delft. 

De eerst volgende training is zaterdag 28 november: Kom lekker mee rennen met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje. Iedereen 

is welkom.   

De zaaltraining voor kinderen tot 7 jaar is iedere zaterdag van 11:00-12:00 in de gymzaal aan de Brahmslaan/hoek Mozartlaan. 
 

Sporthal de Buitenhof 

Afgelopen zaterdag waren er weer thuiswedstrijden in sporthal de Buitenhof. Als je iets consumeert aan eten of drinken: gooi dan 

de verpakkingen in de daarvoor bestemde prullenbakken. Er staan er genoeg in de zaal. Nu lag er weer hier en daar (vooral bij de 

ingang) leeg verpakkingsmateriaal. Let hier op. Ook het inschieten naast een wedstrijd is (ook dit jaar) niet toegestaan. 
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 13 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk 

korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust mee naar de training. Als je 5 en 6 jaar bent dan wordt er op zaterdagochtend getraind 

van 11:00-12:00 bij de pinquins. De eerst volgende training is op zaterdag 28 november in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 3 

of 4 jaar dan is er een peuterprettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerst volgende training is 

op zaterdag 28 november in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 7 jaar? Dan wordt er getraind op maandag in sporthal de Bui-

tenhof van 18:00-19:00; of woensdag in sporthal de Hoornbloem van 18:30-19:30. Ben je 8 of 9 jaar? Dan kun je trainen bij E5 op 

woensdag in sporthal de Buitenhof van 18:00-19:00 of donderdag ook in sporthal de Buitenhof van 17:30-18:30. Ben je 10 en 11 

jaar? Dan kun je trainen bij de D op woensdag van 18:00-19:00 in sporthal de Buitenhof en op donderdag 12 november is de trai-

ning van 17:30-18:30. Ben je 12 en 13 jaar? Dan kun je komen trainen bij de C2. 

Samenvattend: 

leeftijd train mee met 1. wanneer/waar  2. wanneer/waar  

3 – 4 jaar Peuterpret zaterdag 11:00-12:00, gymzaal Brahmslaan - 

5 – 6 jaar Pinguïns zaterdag 11:00-12:00, gymzaal Brahmslaan - 

7 jaar F1 maandag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof woensdag 18:30-19:30, sporthal de Hoornbloem 

8 – 9 jaar E5 woensdag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof donderdag 17:30-18:30, sporthal de Buitenhof 

10 – 11 jaar D1 woensdag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof donderdag, zie trainingsschema 

12 – 13 jaar C2 woensdag 18:00-19:00, sporthal de Buitenhof donderdag, zie trainingsschema 
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Secretari(pr)aten 

Fluiten  

B1, B2 en B3 kinderen staan opgesteld om te fluiten deze zaalcompetitie!! Kijk in het programma wanneer jij 

moet en zet het in je agenda!  
 

Wedstrijdmappen 

Coaches kijk ook goed onderaan het programma: hier staan de openingstijden van de sporthal. Er is al uitgezocht of dat je jouw 

map na een training mee moet nemen omdat de sporthal anders nog is gesloten. Onderaan het programma staat vermeld of dat 

jouw team de map eerder moet meenemen. 
 

Wedstrijd F1 aanstaande zaterdag 

F1 let op!!! Jullie wedstrijd is verplaatst naar maandag 23 november. 
 

Grote clubactie 

De boekjes kunnen tot uiterlijk 19 november worden ingevoerd in het betaalsysteem van de grote clubactie. Heb je nog boekjes 

thuis: lever de boekjes dan voor woensdag in bij Leen vd Hooff of Erik de Koning. 
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Evenementencommissie 

 

Vlak voor zijn vertrek naar Nederland stuurde Sinterklaas onderstaande brief naar de Evenementencommissie van Excelsior. Hier-

mee nodigt hij alle Pupillen, Pinguïns en kinderen van leden uit voor het sinterklaasfeest op  27 november in de Excelsior kantine. 

Dit mag je niet missen, zorg dat je er bij bent en geef je op via www.ckv-excelsior.nl/sint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Pupillen,  Pinguïns en andere Excelsior -kinderen,  

 

Sinterklaas keek in zijn grote rode boek,  

Hij  moest nodig weer bij C.K.V. Excelsior op bezoek!  

Sint heeft besloten om op vrijdagavond 27 november te komen,  

Zo heeft hij nog even om zijn Pie ten klaar te stomen.  

Sint komt met zijn Pieten bij  jullie langs,  

Dus lieve kinderen , grijp deze kans!  

 

Het feest zal om 18.30 uur beginnen,  

En na wat leuke activiteiten komt ook de Sint binnen!  

Sint en Piet gaan om ongeveer 20.30 uur weer weg,  

En wie niet komt heeft heel veel pech…  

 

Veel kinderen om zich heen vindt Sinterklaas heel fi jn,  

Dus Sint hoop dat jullie  er allemaal zijn!  

Neem ook gerust broertjes, zusjes en vriend(innet)jes mee,  

En geef je  op via de website van de CKV!  

 

Groetjes en tot snel ,  

Sinterklaas en Piet

http://www.ckv-excelsior.nl/sint
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Wedstrijden 

Uitslagen 

14 november 2015 

klasse nr wedstrijd Uitslagen Strafworpen 

1E 12223 Excelsior 1 - DES 1 24 11 
 

R1E 14494 Excelsior 2 - DES 2 17 15 
 

R6K 4901 Excelsior 5 - GKV 5 16 9 
 

R6J 4504 Excelsior 6 - Valto 7 10 12 
 

B1F 19849 Excelsior B1 - TOP/Quoratio B2 13 10 
 

C4A 7248 Excelsior C1 - ONDO C3 8 5 
 

D2F 8321 Excelsior D1 - HKV/Ons Eibernest D3 5 3 
 

klasse nr wedstrijd Uitslagen 
 

R2K 14982 KVS/Maritiem 4 - Excelsior 3 19 15 
 

R3R 15890 DES 3 - Excelsior 4 18 7 
 

A1F 18538 IJsselvogels A1 - Excelsior A1 19 18 
 

A3C 5568 De Meervogels A2 - Excelsior A2 13 14 
 

B3B 6218 DES B1 - Excelsior B2 5 9 
 

B5D 6593 De Meervogels B4 - Excelsior B3 11 3 
 

C5E 11162 Phoenix C3 - Excelsior C2 2 6 
 

E3F 9636 Valto E6 - Excelsior E2 3 4 4  1 

E3K 11012 ODO E4 - Excelsior E5 6 4 3  2 

F3E 9281 Avanti F3 - Excelsior F2 9 6 5  4 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Buiten was het afgelopen zaterdag stormachtig en was de herfst echt begonnen, en in de Buitenhof moet DES 1 ook dat gevoel 

gekregen hebben. 

Na een fraaie introductie van de teams met het pupillenteam van de week liet Excelsior 1 in de eerste thuiswedstrijd, meteen dus 

een derby tegen DES, een flitsend optreden zien, waarin Excelsior van begin tot eind oppermachtig was. De opstelling was op ver-

schillende plaatsen gewijzigd, waardoor de basis bestond uit Margot, Lisanne, Shera, Kelly, Reinier, Wouter, Bertjan en Sander. Elke 

(blessure), Ryan en Dannie startten op de bank. Het tempo lag hoog, er vielen veel doelpunten, vooral van Excelsior. En dus liet het 

scorebord na 60 minuten een overtuigende 24-11 eindstand zien; van een spannende derby was geen sprake geweest. 

Voorafgaand aan het eerste speelde Excelsior 2  tegen DES 2, en ook dat leverde een overwinning op. Het tweede kwam in eerste 

instantie wel op een achterstand, maar in de loop van het duel was het erop en erover. In de laatste 5 minuten kwam DES 2 nog wel 

iets terug, maar de overwinning werd veilig gesteld op 17-15. 

Excelsior 6 en 5 speelden hun wedstrijden al eerder op de dag. Excelsior 6 had een valse start van de competitie door helaas met 

10-12 te verliezen van Valto 7. Misschien was de druk van het vat uit de uitdaging toch te zwaar.  

Excelsior 5 startte tegen GKV 5 met 3 nieuwe spelers in de ploeg: Anne Advocaat (weer terug van weggeweest), Rob Muller en Theo 

Korte, en met Nynke als invalster, en later ook nog Wesley. Het werd een hele leuke wedstrijd met doelpunten uit onverwachte 

hoek. Dat leidde tot een onverwachte maar juist leuke overwinning met 16-9. 

In de uitwedstrijden konden Excelsior 3 en 4 helaas geen punten scoren. Excelsior 4 speelde in de Hoornbloem met Lennart, Na-

than en Denise als invallers tegen het fysiek sterke DES 3. Toen Denise al snel door een blessure moest uitvallen kwam Charlotte 

invallen bij zus Annelinde. Een telefoontje naar de Buitenhof zorgde dat ook Sven en Dominique nog als extra reserves mee kwa-
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Wedstrijden 

men met Erik de K., bedankt. Het 4e wist in de eerste helft redelijk partij te geven maar in de tweede 

helft ging de conditie meetellen, en liep DES helaas uit naar een 18-7 overwinning. 

Excelsior 3 speelde in Scheveningen tegen het sterke KVS 4. Ook deze wedstrijd ging helaas met 19-15 verloren. 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 hun verste uitwedstrijd van het seizoen: in Krommenie tegen RODA uit Westzaan. 

Excelsior 3 en 4 spelen thuis en Excelsior 6 heel laat op de avond in Voorburg. Veel succes gewenst aan alle teams. 

Willeke 
 

Excelsior 1 - DES1 

In een volle sporthal de Buitenhof stond voor het eerst sinds jaren weer een Bieslandderby op het programma. Excelsior tegen DES 

beloofde een spannende wedstrijd te worden tussen twee teams die de punten goed konden gebruiken. 

Na zestig minuten korfballen was er van een spannende wedstrijd geen sprake geweest. Vanaf de eerste tot en met de laatste mi-

nuut was Excelsior de bovenliggende partij geweest en kon DES geen enkel moment aanspraak maken op een overwinning. 

Excelsior 1 speelde de stadsderby in een gewijzigde opstelling. Op de plek van Dannie Hoogeveen en Ryan Heemskerk begonnen 

Sander Rensen en Bertjan Bron. Reinier van den Hoek, hersteld van een kuitblessure, stond eveneens in de basis. Wouter Kamps 

completeerde het heren-viertal. Bij de dames werd Elke Reurings, nog niet voldoende hersteld van een blessure, vervangen door 

Margot de Bruijn. Lisanne Halbe, Kelly de Koning en Shera Desaunois maakten de girlpower compleet. 

Excelsior schoot uit de startblokken en kwam al snel op 1 – 0. DES wist meteen terug te komen op 1 – 1 maar kon niet voorkomen 

dat Excelsior al snel op een 4 – 1 voorsprong kwam. Na het vierde doelpunt van Excelsior kwam DES wat beter in de wedstrijd, 

zonder het echt spannend te kunnen maken. Elke keer als DES op twee punten kwam, wist Excelsior weer een doelpunt te maken. 

Tot 6 – 4 ging de wedstrijd wat meer gelijk op, maar daarna ging het gas er weer op bij de zwart-witten. Zes doelpunten achter 

elkaar zorgden voor een 12 – 4 voorsprong en hiermee was de spanning al bijna volledig uit de wedstrijd. Vlak voor de rust vielen 
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er nog drie doelpunten waardoor er een 13 – 6 ruststand op het scorebord stond. Een ruime voor-

sprong voor de zwart-witten, maar nog niet groot genoeg om in de tweede helft achterover te leunen. 

Direct na de rust wist Excelsior ook de belangrijke 14 – 6 te maken en daarmee de hoop van DES de kop in te drukken. Met goede 

aanvallen en voldoende verdedigende druk werd DES bij vlagen weggespeeld en kon Excelsior uitlopen naar een 19 – 7 voor-

sprong. Hiermee was de overwinning binnen en kon Excelsior de wedstrijd rustig gaan uitspelen. 

Tien minuten voor tijd, bij 19 – 9 kwamen Dannie Hoogeveen en Ryan Heemskerk in de ploeg voor Wouter Kamps en Reinier van 

den Hoek en wist Excelsior het verschil van tien doelpunten te vergroten tot dertien. Uiteindelijk floot de scheidsrechter voor het 

einde bij een 24 – 11 stand. 

Excelsior verdiende de overwinning, stond de hele wedstrijd op voorsprong en heeft DES geen enkel moment in de wedstrijd laten 

komen. Mede door veel strijd en passie in het veld werd DES overklast in deze Bieslandderby en mag Excelsior zich in ieder geval 

tot en met 23 januari 2016 kampioen van de Biesland noemen. 

Doelpunten Excelsior: Wouter Kamps 6, Sander Rensen 6, Lisanne Halbe 3, Bertjan Bron 3, Reinier van den Hoek 2, Shera Desaunois 

1, Margot de Bruijn 1, Dannie Hoogeveen 1, Ryan Heemskerk 1. 
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Junioren 

IJsselvogels A1 - Excelsior A1 

Het was een vrijdagavond en zaterdagochtend met zeer grote tegenstellingen. Na een supergezellige en perfect georganiseerde 

wijnproefavond in het clubhuis, kreeg ik thuisgekomen de berichten door, wat er in Parijs zojuist was gebeurd… Na op zaterdag-

ochtend de verschillende toespraken van Hollande, Rutten en anderen te hebben gevolgd waarbij we vooral worden opgeroepen 

om als samenleving vooral zo normaal mogelijk door te gaan, volgt hier dan ook gewoon het A1-verslag van de week. 

Na een solide overwinning tegen ONDO A1 stond vandaag de eerste uitwedstrijd tegen IJsselvogels uit Moordrecht op het pro-

gramma. Luuk kon door zijn werk niet aanwezig zijn, maar Nikki werd bijgestaan door haar jongere zus Jill. Afgaande op de wed-

strijd vorig jaar in Moordrecht, die na een duel op het scherp van de snede, een bloedstollend einde en een gele kaart voor Excelsi-

or in een gelijkspel eindigde, verwachtte het publiek ook dit keer weer vermaakt te worden: en dat gebeurde. Het was op zijn Frans 

gezegd echt een (bijna) zuivere “déjà vu”! 

Excelsior opende de score van (verre) afstand door Tjarko (0-1). IJsselvogels (IJv.) maakte gelijk uit een vrije bal, waarna eerst Excel-

sior en daarna IJv. de score via twee strafworpen verder tilden naar 2-2. Daarna weer een vrije bal voor IJv. 3-2 en een vrije bal door 

Anouk 3-3. Eerst nog een afstandsschot (4-3) en een mooie korte kans afgerond door Anouk (4-4), gevolgd door een nog mooiere 

tikbal door Merit (4-5). Maar daarna weer een vrije bal tegen: 5-5. Veel vrije ballen aan beide zijden dus. Dit kwam ook dit keer 

weer door het erg fysieke optreden van IJv. aan zowel heren- als dameskant, waar de scheidsrechter prima tegen optrad. In de 

eerste helft bleef het scoreverloop gelijk opgaan. De 6-5 voor IJv. uit een naschot van een vrije bal en Okker scoorde de strafworp 

die door Anouk, die erg goed in de wedstrijd zat, was verdiend (6-6). De doelpuntenmachines bleven aan beide zijden doorlopen 

tot 10-10 (via afstandsschoten van Merit en Anouk, een strafworp van Okker en nog een doorloop van Anouk, terwijl bij IJsselvo-

gels vooral de heren van afstand en van de vrije worpstip bleven scoren). Op slag van rust kon Excelsior de IJsselvogels van zich af 

schudden. Via een strafworp en een zeer fraaie tikbal door Charlotte konden de zwart-witten na ook nog een mooi blok van Tjarko 

met een 10-12 de kleedkamer opzoeken. Ook de lamme schrijfarm van mijn eega behoefde even rust, maar dit terzijde. 

Na de rust liep Excelsior nog verder uit (10-13: omdraaibal Okker, na een fraaie steal door strak uitverdedigen). Met deze luxe voor-

sprong leek onze A1 niet goed raad te weten. Het aanvalsspel verslapte door teveel gas terug te nemen en in de verdediging liet 

men zich meer en meer verleiden om in de fysieke duels van IJv. mee te gaan. In plaats van het eigen spelletje te blijven spelen 

knoopte men meer en meer individuele fysieke wedstrijdjes aan met de directe tegenstander. Excelsior kreeg daardoor steeds meer 

vrije ballen tegen in plaats van mee. Omdat IJv. zeer zuiver bleek van de vrijeworpstip, bleek dit voor Excelsior een erg slechte stra-

tegie. Ook dit was een “déjà vu”: hetzelfde liet Excelsior gebeuren in de oefenwedstrijd tegen Valto op het veld (déjà vu #2) waar 

men uiteindelijk met dik verlies het veld verliet. IJsselvogels kwam aldus alras terug tot 13-14 en kwam Pim in het veld voor Tjarko 

om vooral verdedigend wat meer controle te proberen te krijgen. Via een korte kans door Maarten leek de aanval van IJv. gepa-

reerd te kunnen worden 13-15. Ook door de volgende scores van Pim (afstand, 14-16) en Anouk (vrije bal, 15-17)) kon Excelsior de 

voorsprong van twee punten behouden. De spanning en de genoemde fysieke interacties en irritaties bereikten toen het hoogte-

punt en kon IJv. via een vrije bal, afstandsschot, strafworp en nog een vrije bal op 19-17 komen. Do werd nog ingebracht voor 

Charlotte en intussen werd ook Maartens naam in het boekje van de scheids genoteerd. Pim scoorde met nog 4 minuten te spelen 

de 19-18. In de laatste minuten miste IJv. nog een strafworp en een doorloop maar speelde ook Excelsiors aanval te gehaast. In 

plaats van scoringskansen te zoeken in de buurt van de paal zocht men het te veel van ver, maakte men zelf rond de paal de over-

tredingen in plaats van de kansen uit te spelen. Een gelijkspel kwam er daardoor helaas niet meer van, terwijl er nog tijd was om 

nog een aantal goede kansen te creëren. Er werd nog wel een gele kaart gescoord maar die ontlopen we eigenlijk liever. Een trak-

tatie van Mart is op zijn tijd natuurlijk altijd welkom, maar liever niet met dit als aanleiding ;-).  

Zoals iedere week ook dit keer een wedstrijd om naar de sporthal te komen. Alles zat er in, alleen de benodigde punten ontbraken 

dit keer, heel jammer. Er vielen wel weer veel leerpunten te noteren. Uw reporter bespeurt toch hardnekkig mentale kronkels bij 

onze zwart-witten. Ze zien het inderdaad vaak te zwart-wit. Nu viel me op dat de A1 bij het inschieten van die mooie oranje shirts 

draagt met de naam van een bekende sponsor. Misschien moet de A1 hier wat meer mee doen …..?  

Veel succes volgende week bij ODO, ook weer een welbekende tegenstander. Ik, uw verslaggever Pieter, kijk er alweer naar uit. Was 

daar in Maasland niet iets met een bepaalde kleur vloer???  
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Jeugd 

Afgelopen zaterdag was een goede dag voor de thuiswedstrijden in sporthal de Buitenhof: voor degene die 

alle wedstrijden hebben gezien: alle thuiswedstrijden werden gewonnen! De D1 wist met goed spel te winnen van HKV/OE: 5-3. De 

eerste overwinning in de zaal is binnen. Daarna speelde de C1: 8-5 overwinning. De C1 heeft dit seizoen nog geen competitiewed-

strijd verloren dus wie weet waar dat in maart toe leidt. De B1 speelde tegen TOP B2. In een goede wedstrijd werd weer eens een 

keer gewonnen: 13-10. Uit speelde de B2 tegen DES B1. Zaterdag 14 november was de DES-Excelsior dag. Net als Excelsior 1 en 2 

wist ook de B2 te winnen met 5-9 van DES B1. De B3 ging met een aantal invallers richting Zoetermeer. Invallers nog bedankt. He-

laas leek het erop dat Meervogels B3 een A team had gestuurd. Het werd 11-3. Ook de C2 ging naar Zoetermeer. Hier vielen Rik en 

Nico in. Nog bedankt hiervoor! De C2 wist ook de tweede wedstrijd te winnen met 2-6. 

Bij de E en F teams waren er veel teams vrij. Alleen de E2, E5 en F2 speelden vandaag een wedstrijd. De E2 wist ook hun tweede 

wedstrijd te winnen. Vandaag werd het een nipte 3-4 overwinning. De jongsten van onze vereniging de F2 speelden een goede 

wedstrijd maar verloren met 9-6. De E5 speelde ook een goede wedstrijd maar wist net niet te winnen: 6-4. 
 

Phoenix C3 - Excelsior C2 

De tweede competitieronde in de zaal van de C2 vond plaats op een winderige zaterdag in een sporthal middenin een woonwijk in 

Zoetermeer. Om 11.45 uur moest er verzameld worden en met vier jongens en twee meisjes werd er vertrokken naar Zoetermeer. 

Ron zou later komen met Aniek, Nico en Rick. 

Ruim op tijd was een ieder aanwezig in Zoetermeer. In de eerste aanval stonden Paul, Luuk (wiens eerste wedstrijd het was), Iris en 

Aniek. In de eerste verdediging stonden Mark, Thom, Nadine en Rick in de rol van meisje. Phoenix mocht de bal uitnemen, de 

scheidsrechter, vandaag gehuld in een geel shirtje met een wat hoog opgehesen broekje, fluit voor het begin van de wedstrijd. De 

bal heeft nog geen twee paar handen gezien en… pffffft, strafworp voor Phoenix. Er zou handen op de bal bij een schietkans ge-

weest zijn. En ja hoor, Phoenix schiet raak en de C2 staat met 1-0 achter. Niet echt een lekker begin. 

De C2 verliest de moed niet, plaatst wel jammer genoeg veel ballen verkeerd, maar blijft kansen creëren. Toch duurt het tot twee 

minuten voor de rust dat Iris een prachtige kans krijgt: zij wordt echter gehinderd en een strafworp voor de C2. Aniek neemt deze 

goed en de ruststand is 1-1 (meer een voetbalstand dan een korfbalstand, maar toch). Fabian moedigt zijn team in de rust goed 

aan en geeft veel aanwijzingen. 

Dan start de tweede helft: inmiddels is Rick vervangen door broer Nico. In de vijfde minuut van de tweede helft wordt er door goed 

samenspel een kans gecreëerd voor Thom en… 1-2 voor de C2. In de 7e minuut krijgt Thom wederom een prachtige kans, hij wordt 

echter gehinderd door een Phoenixspeler, maar de scheidsrechter ziet er geen strafworp in, jammer. Direct daarna wordt de bal 

goed onderschept, Nadine geeft de bal aan Mark en deze schiet raak: 1-3! In de 9e minuut krijgt Phoenix wel een strafworp, welke 

volgens de gehele tribune onterecht werd toegekend, Nico hinderde niet en verdedigde zelfs heel netjes. Er geschiedde gerechtig-

heid en Phoenix miste. 

In de 13e minuut maakt Paul een prachtige doorloop, maar helaas deze wordt net gemist (het was ook even schrikken: zo vaak 

krijgt Paul geen kans middels een doorloop), maar in de 15e minuut is Paul van de schrik bekomen en op aangeven van Iris maakt 

Paul middels een doorloop het vierde doelpunt voor de C2: 1-4. In de 22e minuut ziet Iris wederom dat Paul vrijstaat, zij geeft de 

bal aan hem en daar is de 1-5 voor de C2! 

Snel een vakwissel, maar nog nagenietend van het mooie doelpunt, maakt Phoenix van de gelegenheid gebruik om de 2-5 op het 

scorebord te krijgen. Gelukkig verliest de C2 zijn concentratie niet en net voor het einde zorgt Nico voor de terechte 2-6 overwin-

ning! 

Het was een leuke wedstrijd van de C2: het team speelde goed samen, al mag een ieder wel wat meer lef hebben (probeer in ieder 

geval te schieten als je vrijstaat!). Ook het gooien en vangen kan iets beter, waardoor er nog meer kansen gecreëerd worden. Luuk 

speelde een goede en leuke wedstrijd en dat voor de eerste keer! Rick en Nico, dank voor het invallen, fijn dat jullie zo flexibel zijn. 

De chauffeurs, dank voor het rijden en de aanmoedigingen en Fabian, dank voor de coaching. Volgende week wacht Leiden! 
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Opstellingen 

21 november 2015 

team opstelling reserve 

1/2 
Elke, Joyce, Kelly, Leanne, Lisanne, Margot, Sabine, Sharmaine, Shera, Simone 

Bert-Jan, Dannie, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Vito, Wouter K. 

 

3 
Danique, Jill, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Wouter C. 

 

Erik v.V., Lennart 

4 
Christiane, Rachelle, ??, reservedame Exc. 3 

Joris, Johan V., Daan, Lennart 

Renate 

Jasper V., Erik de K. 

5 vrij  

6 
Janna, Leonie, Lynn, Roxanne 

Erik Kr. Job, Nathan, Thijs, Wesley 

Rachelle 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

Fabian, Koen, Sander H., Sander V., Sven, Geblesseerd: Daan 

 

A3 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne, Veerle 

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin 

 

B1 
Isabella, Kayleigh, Myrthe, Noa, Jazz 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

Danielle (B2) 

Arjen, Jasper (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wouter, Geblesseerd: Wesley 

 

B3 
Fleur, Robin, Stefanie, Özlem, Invallen: Veerle (A3) 

Rik, Daan, Invallen Dingeman (A3) 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucía, Liekke 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Afwezig: Sydney 

 

C2 
Iris, Nathalie, Chimene, Aniek, Nadine 

Mark, Paul, Luuk, Thom 

 

D1 vrij  

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 vrij  

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

E5 
Josyne, Britt 

Abel, Cas 

 

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

Maandag 23 november 

F2 
Elize, Milou, Fara 

Tijn, Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vlak voor zijn vertrek naar Nederland stuurde 

Sinterklaas onderstaande brief naar de Evene-

mentencommissie van Excelsior. Hiermee no-

digt hij alle Pupillen, Pinguïns en kinderen van 

leden uit voor het sinterklaasfeest op  27 no-

vember in de Excelsior kantine. Dit mag je niet 

missen, zorg dat je er bij bent en geef je op via 

www.ckv-excelsior.nl/sint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Pupillen,  

Pinguïns en 

andere Excelsi-

or-kinderen,  

 

Sinterklaas 

keek in zijn 

grote rode 

boek,  

Hij  moest no-

dig weer bij 

C.K.V. Excelsi-

or op bezoek!  

 

Programma 

21 november 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter zaalcommissaris/dagdienst 

R2K 15037 Excelsior 3 - VEO 3 13:15 14:15 Reinier H. Hoffman 9:30 - 13:00  Hanna van Dam* 

R3R 15941 Excelsior 4 - ONDO 3 14:30 15:25   P. Paulus 13:00 - 15:15  Johan v.d. Veen 

A3C 7489 Excelsior A2 - De Vinken A1 12:00 13:00 Ryan, Job Willeke Alberts 15:15 - 17:30  Jasper Veerman 

B3B 6175 Excelsior B2 - Velocitas B1 10:15 11:00 Shera, Danique Simon vd Berg  *tel.nr. eerste dagdienst in e-mailuitgave 

B5D 6495 Excelsior B3 - HKV/Ons Eibernest B2 11:15 12:00 Mario, Stefan Marilyn de Kruijff   

E3P 10307 Excelsior E4 - KVS/Maritiem E4 9:30 10:00 Gina, Sander Fleur vd Burgh (Carolien helpt)   

E3K 11013 Excelsior E5 - Weidevogels E3 9:30 10:00 Kayleigh, Job Robin de Roo (Carolien helpt)   

F3E 8734 Excelsior F2 - Madjoe F3 9:30 10:00 Charlotte, Maarten Wouter de Boer   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders (ouders van) 

1E 12249 Roda 1 - Excelsior 1 15:15 17:50 Denise Sporthal Trias, Krommenie regelt Nelleke 

R1E 14526 Roda 2 - Excelsior 2 14:15 16:35 Robbert Sporthal Trias, Krommenie regelt Nelleke 

R6J 4305 VEO 5 - Excelsior 6 20:00 21:20 Willeke Sporthal Essesteyn, Voorburg Job, Nathan?, Roxanne? 

A1F 18545 ODO A1 - Excelsior A1 15:00 16:30 Luuk, Nikki Sporthal De Hofstede, Maasland Charlotte, Okker, Dominique 

B1F 19888 Weidevogels B1 - Excelsior B1 12:45 14:10 regelen coaches Sporthal Rijneveen, Bleiswijk Myrthe, Jop, Timon 

C4A 6811 Valto C3 - Excelsior C1 13:15 14:15 regelen coaches Vreeloohal, De Lier Liekke, Isa, Lucía 

C5E 11170 Pernix C2 - Excelsior C2 10:45 12:00 Merit, Fabian Sporthal De Zijl, Leiden Nathalie, Nadine, Luuk 

E2A 11384 ODO E1 - Excelsior E1 9:00 10:00 Okker, Jazz Sporthal De Hofstede, Maasland David, Thijs, Julia 

E2J 9652 Weidevogels E2 - Excelsior E3 9:30 10:30 Robert, Tjarko Sporthal Oostmeer, Berkel en Rodenrijs Eline, Lianne, Martin 

▪  Sporthal open van 9:30 tot 17:15; het restaurant heeft andere openingstijden 

  ▪  E2, F1 map meenemen na de training 

     
23 november 2015 

F1C 8701 Valto F1 - Excelsior F1 ??? ??? Lisette, Carolien Vreeloohal, De Lier Zoë, Fenna 

Scheidsrechtersschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 21-11-2015 DHKD 21612 Die Haghe D1 - ALO D1 11:00 Inkoop Jos van Velzen Gaslaan, Veld 1 

za. 21-11-2015 B2G 20421 Avanti (P) B2 - Fortuna/Delta Logistiek B2 13:20 Inkoop Erik de Koning Emerald Delfgauw, Veld 1 

za. 21-11-2015 4I 13771 SKV 1 - Thor (R) 1 18:10 KNKV Wouter le Comte De Hoefslag, SKV 

za. 21-11-2015 4H 13758 Zevenbergen 1 - Luctor 1 14:20 KNKV Frido Kuijper De Borgh, Zevenbergen 

za. 21-11-2015 R2P 15024 Vitesse (Ba) 3 - Merwede 2 19:15 KNKV Jos van Velzen Bongerdhal, Vitesse 

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


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  14 16 

Training 

Trainingsschema zaal 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof Kerkpolder 

17.30-18.30 
 

B2-C1-E1/E2/E4   
B1/B2/C1/C2*- D1*-

E1/E3/E5 

 

18.00-19.00 A3-E3-F1/F2  
 

D1-C2-E2/E4/E5   

18.30-19.30 
 

A2-B1 B3-F1  B1*-B2*-C1/C2*-D1* C1-C2* 

19.00-20.00 S6-B3 
  

A2-A3   

19.30-20.30 
 

S3-A1   S3-A1  

20.00-21.00 
   

S6-Ouders   

20.30-22.15 
 

S1+S2   S1+S2  

21.00-22.00    S4-S5   
 

*Trainingsschema B1, B2, C1, C2, D1 op donderdagen  

Het trainingsschema voor B1, B2, C1, C2 en D1 op de donderdagen is als hieronder. Met de kleuren worden de locaties aangege-

ven. 

17:30-18:30 Sporthal De Buitenhof 18:30-19:30 Sporthal Kerkpolder 

18:30-19:30 Sporthal De Buitenhof 18:00-19:00 Sporthal Kerkpolder 

 

datum B1 B2 C1 C2 D1 

donderdag 19 november 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 26 november 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 3 december 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 10 december 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 17 december 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 7 januari 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 14 januari 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 21 januari 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 28 januari 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 4 februari 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 17:30-18:30 18:30-19:30 

donderdag 11 februari 18:30-19:30 17:30-18:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 18 februari 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 3 maart 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 

donderdag 10 maart 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30 17:30-18:30 
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Training 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

locatie: Brahmslaan 44, Delft 

tijd: 11:00-12:00 

november 2015 december 2015 januari 2015 februari 2015 maart 2015 

21 november 12 december 9 januari 6 februari 5 maart 

28 november 19 december 16 januari 13 februari 12 maart 

12 december   23 januari     

    30 januari     

 

 

Oudertraining zaal 

datum trainer(s) datum trainer(s) datum trainer(s) 

18 november 2015 Simon 30 december 2015 kerstvakantie 10 februari 2016 Omar 

25 november 2015 Omar 6 januari 2016 Bertjan, Lisanne 17 februari 2016 Henk 

2 december 2015 Henk 13 januari 2016 Simon 24 februari 2016 voorjaarsvakantie 

9 december 2015 Laura 20 januari 2016 Reinier 2 maart 2016 Simon 

16 december 2015 Denise 27 januari 2016 Erik 9 maart 2016 Sharmaine, Joyce 

23 december 2015 kerstvakantie 3 februari 2016 Elke 16 maart 2016 Dannie 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

20 november 2015 Reservering kantine 

27 november 2015 Sinterklaasfeest Pinguïns/Pupillen 

18 december 2015 Kerstdiner Pupillen/Aspiranten 

2 januari 2016 Nieuwjaarsborrel 

Februari Feest Junioren/Senioren 

Maart Activiteit Aspiranten en Junioren 

April Feest Junioren/Senioren 

Juni Excelsior festival 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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