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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 wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

publiceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. Afbellen op za-

terdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het pro-

gramma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

Elke Reurings  

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. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

Ja, crème de la crème, hoor, onze adolescenten en 

jongvolwassenen (waar Henk, Gé en Konings (heb je ze 

gespot?) ook toe behoren ) die deze week als toppers de 

cover van de Korfpraat sieren. Het was vorige week zaterdag weer erg gezellig op 

het eerste en ongetwijfeld niet het laatste Excelsiorfeest van 2016! Er werden 

plaatjes gedraaid, er werd gedanst… gekeuveld en gelachen. Jolijt met elkander, 

plezier als geen ander! 

En voor de rest… wat op een Excelsiorfeest gebeurt, blijft op een Excelsiorfeest! 

Het feest vond plaats in ons clubhuis ‘t Veld en als je daar dan weer met z’n allen 

bent, begint het wel weer te kriebelen. Iedereen zal het erover eens zijn, korfballen 

doe je in zaal, maar het verenigingsleven speelt zich op het veld af. Nu de laatste 

loodjes in de zaal in aantocht zijn, groeit de drang om daar weer deel van uit te 

maken. Lekker op het terras zitten, zonnetje in de nek, met een half oog naar de 

wedstrijd kijken (wie spelen er ook alweer?), babbeltje hier, praatje daar, “ik ga denk 

ik zo”…, “oké dan, ik eet wel een hapje mee”…, “ik moet nu echt gaan, hoor”…, “nog 

eentje dan, de allerlaatste!” (…en de allerlaatsten bleken er nog 3 te zijn). 

Een zaterdagochtend, -middag en –avond hangen op het veld. Omdat je niet weg 

wilt. Want je bent waar je hoort, je bent waar je wilt zijn. “Sometimes you wanna go, 

where everybody knows your name!” En voor de rest doet het er niet toe. 

Zucht… hoe lang nog? 

Waar we ook naar uitkijken, is naar ons nieuwe kunstgras. Glijders en slippertjes 

zullen we in de aanstaande voorjaarsveldcompetitie (bijna) niet meer zien, want dan 

ligt er, als niks tegenzit, een frisgroen, kunststofgeurend grasmat voor ons klaar. 

Op het veld zullen ook voldoende activiteiten en evenementen plaatvinden, ge-

tuige de bijgewerkte activiteitenkalender achter in deze Korfpraat. Eén evenement 

hadden we nog niet eerder gezien: het Excelsior recreantentoernooi op 23 april. De 

ouders van de oudertraining hebben namelijk een missie: het organiseren van een 

heus recreantentoernooi, om iets terug te kunnen doen voor al die fantastische 

recreantentoernooien waar zij mee aan hebben mogen doen (vorige week nog de-

den ze mee aan een Futura-toernooi en opnieuw beleefden ze een geweldige er-

varing, onbeschrijflijk leuk!). De eerste voorbereidingen van “ons” eigen recrean-

tentoernooi zijn in het prille begin, veel details erover zijn daarom nog niet bekend. 

Verdere berichtgeving volgt in latere Korfpraten, maar noteer de datum maar alvast 

om de ouders aan te moedigen, want voor je het weet is het 24 april en heb je ze 

gemist… zou eeuwig zonde zijn, toch? 

Verder in deze Korfpraat: 

 De agenda’s bij de jeugd (B t/m F) kunnen getrokken worden, want de eerste 

veld-gerelateerde data zijn bekend, aldus het jeugdsecretariaat alhier; 

 Het wedstrijdsecretariaat senioren meldt dat Excelsior 3 en Excelsior 6 deze 

week zowel trainen als een competitiewedstrijd spelen; 

 In een zeer wisselvallig zaalseizoen heeft Excelsior 1 zich vorige week zaterdag 

eindelijk veilig gesteld in de eerste klasse. SVE blikt met Denise Bezemer en Kelly 

de Koning terug op de “verlossings”wedstrijd. 

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
http://instagram.com/ckvexcelsior
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Vervanging kunstgrasve lden 

akkoord  door  gemeente  De l f t  

▪ Oudert ra in ing .  Punt .  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rense cret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

SVE  

▪ Exce ls io r  1  'kweekt  ver t rouwen '  

r i cht ing  ve ld  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter s  

Train ing  

▪ Tra in ingsschema  zaa l  

▪ Oudert ra in ing  zaa l  

▪ Tra in ingsschema  pingu ïns  en  

peuterpret  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

  

 

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 Nathan op den Kelder  

 Peter de Block Juan Zondervan 

Coverfoto: Marieke Zelisse Fotografie 

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, Leen, Bart, Job 

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 

Vervanging kunstgrasvelden 

akkoord door gemeente Delft  

Namens Stichting Sportpark Biesland, de besturen van Excelsior, DKC en DES mo-

gen wij u melden dat de gemeente Delft afgelopen dinsdag 16 februari het formele 

besluit heeft genomen voor het vervangen van de kunstgrasvelden op Sportpark 

Biesland. De stukken zijn afgelopen dinsdagmorgen om 7:00 tijdens een ontbijtses-

sie getekend. 

De drie kunstgrasvelden die gebruikt worden door DKC, Exelsior en DES worden 

conform de nieuwe afmetingen – 40x20 meter voor senioren/junioren/aspiranten 

en D-pupillen; 12x24 meter voor E- en F-pupillen – aangelegd en ingedeeld. 

Als u dit leest is de uitvoering in volle gang. Naar verwachting is het werk voor de 

start van de voorjaarsveldcompetitie gereed. We hopen niet dat de weersomstan-

digheden een spelbreker voor de planning zullen zijn. 
 

Oudertraining. Punt.  

Zo, dat is een kop met een statement. Punt. Geen “Doe mee met de oudertraining” 

of “De oudertraining is er ook voor jou”, niks van dat alles. Punt. Want na twee jaar 

oudertraining staat de oudertraining rotsvast verankerd in de vereniging. De 

oudertraining is een instituut geworden. Punt. En omdat de oudertraining een 

instituut is, wil de oudertraining jou! Om jou te leren, om jou te bieden, om jou op 

te nemen. Zodat je deel kan uitmaken van het instituut. Zodat de oudertraining nog 

meer instituterig kan worden, enzovoort, enzovoort. The basket-in-the-sky is the 

limit (oké, nu draaf ik door…). Punt. 

Zonder gekheid, ook op het veld straks gaat de oudertraining door. De 

oudertraining verwelkomt nog steeds heel graag – nog evenveel als in het begin 

ervan in de lente van 2014 – (jeugd)ouders om mee te doen. Het is bijna niet te 

beschrijven hoe leuk het is en hoeveel voldoening het geeft. Dat is echt iets dat je 

zelf zult moeten ervaren door (een keertje) mee te doen. En inmiddels is de 

oudertraining niet alleen maar een uurtje training in de week, maar worden er ook 

échte wedstrijden gespeeld in toernooitjes en zelfs tegen seniorenteams van 

Excelsior (woensdag 9 maart om 20:00 in Buitenhof tegen het 6e, bijvoorbeeld). 

Sterker nog, de ouders gaan in april zelf een recreantentoernooi op het veld 

organiseren, waarbij er mogelijk gestreden gaat worden tegen recreantenteams 

van mogelijk 10 andere verenigingen. Serious business dus… 

…dus niet! Want hoewel de ouders echt wel fanatiek zijn in het leren en beheersen 

van korfbal, een wedstrijd is pas echt geslaagd als een van de spelers onbedoeld 

uit- en doorglijdt en daarmee een medespeler als een kegel omver werpt. De 

ouders excelleren in slapsticks  

Wil je leren korfballen, bewegen en herken je jezelf in bovenstaande? Ga dan 

gezwind naar deze pagina op de site en meld je aan. Wil je leren korfballen en 

bewegen, maar herken je jezelf niet in bovenstaande? Ga dan gezwind naar deze 

pagina op de site en meld je aan. Dat slapstickgebeuren krijg je er dan als bonus 

bij geleerd. 

Punt.

http://www.mariekezelisse.nl/
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining
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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 zaterdag is Excelsior 5 er in De Lier niet in geslaagd de koppositie van Valto 6 over te nemen. De thuisploeg toonde zich 

van het begin af aan de betere en met een 15-9 nederlaag zal het 5e genoegen moeten nemen met een tweede plaats in de compe-

titie. Linda en Okker, dank voor het meegaan als reserve. 

Aanstaande zaterdag zijn er 2 (uit)wedstrijden: Excelsior 3 en 6 spelen tegen respectievelijk Merwede 3 en De Meervogels 7. 

Willeke 
 

Trainingen Excelsior 3 en 6 deze week 

Deze week is het voor velen voorjaarsvakantie en wordt er niet getraind. Dit met uitzondering van Excelsior 3 en 6. Zij trainen a.s. 

donderdag 25 februari van 19.30-20.30 uur. 
 

Overgang zaal - veld 

Het laatste speelweekeinde in de zaal is zaterdag 12 maart. De veldtrainingen beginnen dan weer op donderdag 17 maart en mogelijk 

op woensdag 16 maart. Bericht daarover volgt nog. Op zaterdag 26 maart (en op enkele trainingsavonden) zijn er oefenwedstrijden 

om weer aan het veld te wennen, en dan start de tweede helft van de veldcompetitie op zaterdag 2 april. 
 

Enquête 

Elk jaar wordt in februari een enquête gehouden onder alle senioren en junioren over hun plannen voor volgend seizoen. Aan elk 

team werden enquêteformulieren uitgedeeld, en ingevuld weer terugverwacht. 

Nu vanwege het DWF van alle spelende leden het e-mailadres geregistreerd is, zullen deze vragen per e-mail naar iedereen worden 

toegestuurd, en verwacht de TC de antwoorden dan ook per e-mail retour.  
 

Jeugdsecretariaat  

Wijziging trainingen vanaf maandag 22 februari t/m zaterdag 27 februari voor B t/m peuters 

20 februari - 27 februari  

 In de week vanaf maandag 22 februari tot en met donderdag 25 februari wordt er helemaal niet getraind i.v.m. de voorjaarsva-

kantie en op 27 februari speelt er geen enkel B- t/m F-team. 

 De pinguïns en peuters hebben geen training op zaterdag 27 februari. 
 

Afmelden en invallen 

Kijk altijd goed of jouw naam ook niet wordt vermeld bij een ander team in het clubblad!!! 
 

Trainersbijeenkomst B- t/m F-trainers 16 februari op ’t Veld 

Op 16 februari werd een trainingsbijeenkomst gegeven. In groepjes werden stellingen besproken en buiten was een heus parcours 

uitgezet, waarin je geblinddoekt door begeleiding van een andere trainer doorheen werd geleid. Het was een leuke en leerzame 

avond. 
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Secretari(pr)aten 

Competitie 

Afgelopen zaterdag speelden de B2 en de D1. Bij de D1 waren nog maar 3 vaste spelers en speelsters over 

door de vakantie. Gelukkig wilden Martin, Liekke, Maud, Aniek en Thijs invallen! Bedankt nog hiervoor. In een leuke wedstrijd waarin 

beide teams de winnaar konden zijn, wist HKV te winnen met 7-6. Iedereen heeft zijn en haar best gedaan! De B2 won met 7-10 van 

Avanti B3. De B2 staat 1 punt achter op koploper ODO. Dus wie weet kunnen jullie ook op 12 maart de kampioensvlag hijsen? 
 

Trainingen vanaf 29 februari 

In de weken vanaf maandag 29 februari tot en met zaterdag 12 maart wordt er nog binnen in de zaal getraind op de bekende 

tijdstippen. Vanaf woensdag 16 maart wordt er weer buiten getraind. Omdat de bovenlaag van het hoofdveld wordt vervangen kan 

het zijn dat dit veld op 16 maart nog niet gebruikt kan worden. Daarom starten de eerste veldtrainingen eenmalig op woensdag 16 

maart voor B3, C2, D1, E2, E3, E4, E5 en F1 en F2. De B1, B2, C1, E1 hebben hun eerste veldtraining op donderdag 17 maart. Vanaf 

maandag 21 maart zal weer door ieder team op dinsdag en donderdag worden getraind (behalve de F2). Tijden volgen in een volgend 

clubblad. 

De peuters/pinguïns trainen nog in de zaal op de zaterdagen 5 en 12 maart. De eerste veldtraining is voor jullie op zaterdag 19 maart. 

Eerste veldtraining week 14-19 maart 

datum B1 B2 B3 C1 C2 D1 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 pinguïns/peuters 

wo 16 maart   X  X X  X X X X X X  

do 17 maart X X  X   X        

za 19 maart              X 
 

Oefenwedstrijden veld B t/m F 

Op zaterdag 19 maart doen alle B t/m F teams van Excelsior mee aan het DKC toernooi op Biesland. Het toernooi duurt van 9:30-

14:30. Op zaterdag 26 maart (Paasweekend) zijn er voor alle B t/m F teams oefenwedstrijden geregeld. Op zaterdag 2 april zal de 

veldcompetitie voorjaar 2016 voor alle B t/m F teams van start gaan. 
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SVE 

Excelsior 1 'kweekt vertrouwen' richting veld 

SVE blikt samen met Denise Bezemer en Kelly de Koning terug op Excelsior 1 – Valto 1 

Excelsior 1 heeft zich door de overwinning op het Westlandse Valto verzekerd van handhaving in de Eerste Klasse. Na afloop van de 

spannende strijd tegen de Lierenaren was de opluchting groot binnen en buiten de lijnen. Na een matig begin van de wedstrijd vocht 

Excelsior zich terug en pakte het een voorsprong. In de tweede helft liet Excelsior Valto weer terug komen. In een spannende slotfase 

wist Excelsior de wedstrijd uiteindelijk toch uit te spelen. 

Vooraf beloofde het al een spannende wedstrijd te worden tussen beide ploegen. Valto was de laatste weken in een fantastische 

vorm. Er werd in de Zuid-Holland Cup gewonnen van Hoofdklasser KCC en ook koploper Achilles werd aan de zegekar gebonden. 

Het eerste kwartier speelde Valto ook met veel meer vertrouwen en energie en pakte het een ruime voorsprong. Ook Denise Bezemer 

zag dat Valto met veel vertrouwen aan de wedstrijd begon. 

“We wisten dat Valto vol vertrouwen naar ons toekwam, zeker omdat wij de laatste weken moeizaam draaiden en Valto juist in vorm 

was de laatste weken. Dat bleek ook in het eerste kwartier van de wedstrijd. We hadden weinig in te brengen en Valto schoot met 

scherp.” 

Toch wist Excelsior de Lierenaren af te stoppen en, op het eerste kwartier na, telkens een voorsprong te pakken. Volgens Denise 

Bezemer ging de ploeg de vooraf afgesproken opdrachten beter uitvoeren. 

“Toen we de opdrachten en afspraken beter gingen uitvoeren, kantelde de wedstrijd en lieten we zien wat we waard zijn. In de rust 

hebben we wel afgesproken dat we goed moesten starten, alleen gebeurde dit niet en kwam Valto snel weer gelijk. Na de moeizame 

start in de tweede helft zijn we de wedstrijd weer gaan bepalen en hebben we steeds voor gestaan. Op het eind was het nog spannend, 

maar hebben we de wedstrijd goed en professioneel uitgespeeld.” 

Volgens Kelly de Koning, dit zaalseizoen vaste waarde in Excelsior 1, komt het vaker voor dat het vlaggenschip een dip heeft tijdens 

wedstrijden. Deze keer gebeurde dit direct na de rust, maar uiteindelijk zonder gevolgen. 

“Wat bij ons nog wel te vaak voorkomt, is dat we in een dipje komen en waar we dan niet uitkomen. Je ziet dat we daar dit seizoen 

flinke stappen in hebben gemaakt en dat we in periodes waarin we het moeilijk hebben ons daar nu overheen kunnen zetten.” 

Waar het de afgelopen weken aanvallend fout ging, begon Excelsior in de wedstrijd tegen Valto vooral verdedigend slap. Toch kon 

Excelsior de wedstrijd omdraaien en scoorde het de hele wedstrijd mee met Valto. Volgens Kelly de Koning was dit de sleutel tot de 

overwinning. 

“Verdedigend hadden we het nu vooral in het begin van de wedstrijd iets minder op orde. Maar waar de vorige wedstrijden aanvallend 

het probleem lag, hebben we dat deze wedstrijd wel goed neergezet. Ik denk dat wij daarom verdiend gewonnen hebben.” 

Met de 22 - 21 overwinning op Valto pakte Excelsior twee heel belangrijke punten. Door het verlies van RWA en Futura heeft Excelsior 

zich definitief veilig gespeeld. Veel betrokken supporters zullen regelmatig gedacht hebben aan een mogelijke degradatie uit de 

Eerste Klasse. Maar hoe keek de selectie aan tegen een mogelijke degradatie? 

“Het is nu natuurlijk makkelijk om te zeggen dat we daar geen moment aan getwijfeld hebben, maar dat is ook echt zo. Uiteraard 

hebben we steeds de uitslagen en standen in de gaten gehouden, maar we wisten ook dat we te veel kwaliteit in de gehele selectie 

hebben om te degraderen. Ik ben dan ook heel blij dat het er na een paar mindere wedstrijden er toch uit is gekomen en we nu veilig 

zijn en weer naar boven kunnen kijken”, aldus Denise Bezemer. 

Ook Kelly de Koning heeft zich geen zorgen gemaakt om de plekken zeven en acht. Volgens haar had Excelsior 1 nu zelfs bovenaan 

kunnen staan in de Eerste Klasse E. 

“Ik heb me persoonlijk geen zorgen gemaakt. We hebben onszelf tekort gedaan dit zaalseizoen door te veel wisselende wedstrijden te 

spelen, anders hadden wij nu gewoon bovenaan gestaan. En met het team wat er nu staat, mag je natuurlijk nooit degraderen uit de 

Eerste Klasse.” 
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SVE 

Vooruitkijken naar de resterende twee wedstrijden dit zaalseizoen heeft weinig zin. Excelsior gaat 

nog op bezoek bij koploper Achilles, die in theorie kampioen kan worden tegen onze zwart-witten. De 

laatste wedstrijd neemt Excelsior afscheid van dit wisselende zaalseizoen tegen het Haagse Futura. Deze ploeg 

strijdt samen met RWA tegen directe degradatie uit de Eerste Klasse. Heeft Denise Bezemer nog een doel voor de 

rest van het zaalseizoen? Of gaat Excelsior zich al focussen op het veldseizoen, waar lijfsbehoud in de Overgangsklasse nog gereali-

seerd moet worden? Volgens de scheidend hoofdtrainer gaat het de komende weken vooral om het ‘kweken van vertrouwen’. 

“Het doel is duidelijk. Kijken of we nog kunnen stijgen op de ranglijst en daarnaast vertrouwen kweken voor het veldseizoen.” 

Ook gaat de hoofdtrainer de resterende twee wedstrijden gebruiken om de vakken verder te verbeteren. 

“We gaan eraan werken om het spel in de vakken verbeteren, zodat we nieuwe energie kunnen opdoen om straks op het veld volle bak 

te gaan.” 

Toch gelooft Denise Bezemer er heilig in dat vertrouwen kweken en het verbeteren van het spel samen kan gaan met goede resul-

taten. 

“Ik denk echt dat we de laatste twee wedstrijden winnend gaan afsluiten, te starten met de uitwedstrijd tegen Achilles op 5 maart.” 

Voor Kelly de Koning gaat de focus voorlopig nog niet richting het aankomende veldseizoen. 

“Nee, we zijn zeker nog met de zaal bezig. We hebben zowel tegen Achilles als Futura nog wat goed te maken.” 

Maar goede resultaten zullen wel helpen om met vertrouwen het veldseizoen tegemoet te zien. 

“Het is voor ons vertrouwen goed om het zaalseizoen goed af te sluiten, zodat we straks weer kunnen knallen op het ve ld en ons veilig 

kunnen spelen. 
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Wedstrijden 

Uitslagen  

20 februari 2016 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R6K 4149 Valto 6 - Excelsior 5 15 9 

A3C 11042 GKV A1 - Excelsior A2 naar 19 maart   

B3B 6501 Avanti B3 - Excelsior B2 7 10 

D2F 8175 HKV/Ons Eibernest D3 - Excelsior D1 7 6 

 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 
 

Junioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 
 

Jeugd 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 
 

  

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden 

Opstellingen 

27 februari 2016 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 
Danique, Marieke, Marilyn, …………… 

Jasper, Roy, Wouter C., ………..  

Annelinde/dame A1? 

Okker/Joris 

4 vrij  

5 vrij  

6 
Janna, Leonie, Lynn, Hanna 

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

Loes ?, Linda (A3)  

A1 Vrij  

A2 Vrij  

A3 Vrij  

B1 Vrij  

B2 Vrij  

B3 Vrij  

C1 Vrij  

C2 Vrij  

D1 Vrij  

E1 Vrij  

E2 Vrij  

E3 Vrij  

E4 Vrij  

E5 Vrij  

F1 Vrij  

F2 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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Wedstrijden 

 
 

Programma 

27 februari 2016 

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

R2K 22119 Merwede 3 - Excelsior 3 13:45 15:40 Reinier De Lockhorst, Sliedrecht regelt Marilyn 

R6J 4306 De Meervogels 6 - Excelsior 6 13:45 15:00 Willeke Sporthal De Veur, Zoetermeer Job, Wesley, Lars 

Scheidsrechters 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

27-02-2016 - deze week geen ingedeelde scheidsrechters - 

 

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

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

18:30-19:30 Sporthal De Buitenhof   

 

datum B1 B2 C1 C2 D1 

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 
 

Oudertraining zaal 

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

24 februari 2016 voorjaarsvakantie 9 maart 2016 Uitgedaagd door het 6e!!! 16 maart 2016 (veld) Dannie 

2 maart 2016 Henk? Simon?     
 

Trainingsschema pinguïns en peuterpret  

locatie: Brahmslaan 44, Delft | tijd: 11:00-12:00 

maart 2016 

5 maart 

12 maart 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

Maart Activiteit Aspiranten en Junioren 

April Feest Junioren/Senioren 

18 april 2016 Algemene ledenvergadering 

23 april 2016 Recreantentoernooi Excelsior 

11 juni 2016 Excelsior festival 

18 juni 2016 Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni 2016 Reservering ROC Mondriaan 

25 juni 2016 Dubbelschiettoernooi 

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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