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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 Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

   

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 

voor telefoonnummers 

zie e-mailuitgave 

 

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. 

 

Met het veldseizoen najaar en het zaalseizoen achter 

de rug maken we ons op voor het laatste kwart van 

het competitieseizoen 2015/2016. Afgelopen week heb-

ben de eerste trainingen op het veld plaatsgevonden, als ook de eerste oefenwed-

strijden tijdens het DKC-toernooi. Erik weet ons verderop te melden dat Excelsior 

zelfs wat prijzen mee naar huis heeft genomen. Alleen zal niet iedereen het met 

hem eens zijn dat de weersomstandigheden prima waren, want hoewel het droog 

was, was het verdulleme koud! Evengoed, een geslaagd toernooi en eindelijk weer 

met zijn allen in sportpark Biesland! Dat smaakt naar meer voor de warmere maan-

den, die hopelijk snel in aantocht zullen zijn. 

Het veldseizoen voorjaar kent zoals elk jaar een goedgevuld verenigingspro-

gramma, bovenop het competitieprogramma. Over iets meer dan de week, op 

Tweede Paasdag, staat er in het clubhuis een heerlijke brunch klaar voor de pupil-

len, pinguïns en hun ouders om deze feestdag met z’n allen te vieren. Medio april 

zijn de aspiranten en junioren aan de beurt. Zij worden in Delft losgelaten voor een 

zoektocht. Het hoe, wat en waar volgt nog, maar dat het een onvergetelijke avond 

zal worden, mag nu al duidelijk zijn. Inschrijven via de website. 

Niet alleen de jeugd, junioren en senioren hebben het veld weer betreden, ook de 

ouders zijn weer aan de slag gegaan. Onder de bezielende leiding van selectiespe-

ler Dannie Hoogeveen (prijkend op de cover) hebben ze afgelopen woensdag hun 

eerste training afgewerkt. Vanaf komende week trainen ze elke maandag van 20:00 

tot 21:00 met het crème-de-la-crème van Excelsior als trainer. En dat is nog niet 

alles, de oudertraining groeit! Sinds vorige week doen ook Jadranka en Paul mee 

met de training. Hartstikke leuk! 

En zelfs dat is nog niet alles… de ouders van de oudertraining zijn druk in de weer 

om een eigen recreantentoernooi te organiseren. Op 23 april vanaf 18:00 zal dit 

plaatsvinden op onze velden. De ouders hopen op veel publiek! 

Komende zaterdag nog een oefenprogramma. Er zijn wat wijzigingen ten opzichte 

van het eerder gepubliceerde programma, verderop in deze Korfpraat geelgemar-

keerd. De belangrijkste wijziging: de eerder gepubliceerde wedstrijd tussen E4 en 

E6 is helaas komen te vervallen. 

Verder nog in deze Korfpraat: 

 Competitieschema 2016-2017 (wanneer niet, wanneer mogelijk wel) 

 We volgen de verrichtingen van ons voormalig wonderkind Emiel de Kruijff 

nauwlettend. En wat zijn we trots op zijn nominatie voor Goal van de Week! 

 Kantinedienst. Er zijn nog open plekken in te vullen voor 26 maart en 2 april. 

Hulp verzocht! 

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
mailto:webredactie@ckv-excelsior.n
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://instagram.com/ckvexcelsior
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/663-aspiranten-en-junioren-avond-bij-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Kant inedienst  

▪ Compet i t i eschema 2016 - 2017  

▪ Emie l  de  Kru i j f f  genominee rd  voor  

goa l  van  de  week  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Oefenprogramma ve ld  

Train ingschema’s  

▪ Tra in ingsschema  ve ld voor j aar  

▪ Oudert ra in ing  ve ld  voor jaa r  

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 Juan Zondervan 

 Nathan op den Kelder Peter de Block 

Coverfoto: George de Ruiter 

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, Linda, Job, Maarten, Reinier 

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 

Kantinedienst 

Het is de bedoeling dat alle ouders van de pupillen en 

aspiranten die bij Excelsior korfballen in het voorjaar en in het najaar een kantine-

dienst verzorgen. We kunnen niet zonder de hulp van alle ouders! 

In het oefenprogramma verderop in deze Korfpraat vind je het overzicht van de 

teams die op zaterdag 26 maart thuis spelen. Hieronder vind je het overzicht van 

de teams die op zaterdag 2 april (1e competitiedag) thuis spelen. Geef je aan de 

hand hiervan uiterlijk woensdag 24 maart op voor een kantinedienst voor een van 

beide data. De lege plekken worden op donderdag 24 maart ingeroosterd door de 

barcommissie met ouders van de pupillen en aspiranten. Er volgt op 24 maart een 

mailing met wie er voor 26 maart is ingeroosterd. Het rooster voor 2 april wordt 

gepubliceerd in de Korfpraat in het weekend van 26/27 maart. 

Het complete wedstrijdprogramma veld voorjaar wordt in het paasweekend (zon-

dag 27 maart) gepubliceerd. Dan zal er opnieuw een oproep worden gedaan om in 

te schrijven voor een kantinedienst voor de rest van het seizoen. Schrijf je dan zo 

snel mogelijk in, zodat je jouw kantinedienst zo goed mogelijk kunt laten aansluiten 

bij het programma van je kind(eren). 

Het verzoek om je als volgt in te schrijven: naam kind (team). Bijvoorbeeld "Julia 

(E1)". In geval van meerdere kinderen, graag één naam. 

Inschrijven voor een kantinedienst: 

http://excelsior.kantinesysteem.nl/ 

gebruikersnaam & wachtwoord: zie e-mailuitgave 

Bekijken van het kantinerooster: 

http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php 

Teams die 2 april thuis spelen (tijd is aanvangstijd wedstrijd): 

Excelsior B3 12:15 

Excelsior C1 11:00 

Excelsior C2 10:00 

Excelsior D1 10:00 

Excelsior E3 10:30 

Excelsior E5 09:30 
 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://excelsior.kantinesysteem.nl/
http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php
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Praatjes en mededelingen 

Competitieschema 2016-2017 

Het KNKV heeft het competitieschema voor het volgende seizoen, 2016-2017 bekend gemaakt. Hierin vind je 

nu al wanneer er vrije weekenden e.d. gepland staan. Dit kan wellicht handig zijn met het plannen van vakanties, zodat jouw team je 

volgend seizoen geen enkele wedstrijd hoeft te missen. 

Klik hier en bekijk nu alvast het competitieschema 2016/2017. 
 

Emiel de Kruijff genomineerd voor goal van de week  

Voormalig Excelsioriaan Emiel de Kruijff is bij KZ/Hiltex actief op het allerhoogste korfbalniveau (van Nederland). Emiel maakt flinke 

stappen bij de club uit Koog aan de Zaan. Waar we eerder dit seizoen nog berichtten over zijn debuut in de Korfballeague staat de 

teller inmiddels op drie wedstrijden. Zo mocht de nog steeds pas 20-jarige Emiel ook afgelopen weekend weer invallen tegen TOP 

Quoratio. 

Dit deed Emiel met succes; hij wist een fantastisch doelpunt te maken met één hand en stuurde zijn tegenstanders het bos in. Na 

deze geweldige actie lagen er dan ook twee tegenstanders gedesillusioneerd op de grond. Met deze fantastische goal is Emiel 

genomineerd voor de Goal van de week.  

Los van het feit dat wij het Emiel het meest gunnen om met deze eer aan de haal te gaan, vindt de SVE het ook verreweg het mooiste 

doelpunt van dit weekend. Wij roepen daarom iedereen op om te stemmen op het doelpunt van Emiel als goal van de week. 

Klik hier om te stemmen op het doelpunt van Emiel en om de beelden te zien! 

http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Competitieschema_1617.pdf
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/588-emiel-de-kruijff-maakt-debuut-in-korfbal-league
http://www.nlkorfbal.nl/nieuwsarchief?news_id=140686#0pieMiEqI1ZqsCRb.97
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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  

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 pinguïns. De eerstvolgende training is op zaterdag 26 maart op het veld. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een 

peuterprettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerstvolgende training is op zaterdag 26 maart op 

het veld.  

De afgelopen weken hebben 6 kinderen informatie gevraagd over Excelsior; een groot deel hiervan zal komende week op proef mee 

komen trainen! Demi heeft afgelopen zaterdag ook al gespeeld op het toernooi! Mees was helaas ziek. 
 

Afmelden en invallen 

Kijk altijd goed of jouw naam ook niet wordt vermeld bij een ander team in het clubblad! Omdat de B3 nog 6 spelers/speelsters heeft, 

zijn ieder weekend invallers nodig. En als je niet kunt spelen, bel dan altijd af! 
 

Oefenwedstrijden veld B t/m F 

Op zaterdag 26 maart (Paasweekend) zijn oefenwedstrijden geregeld. De wedstrijd tussen Excelsior E4 en E6 zal niet doorgaan omdat 

er uit beide teams spelers afwezig zijn. 
 

Toernooi DKC 

Afgelopen zaterdag deden al onze B- t/m F-teams mee aan het DKC toernooi. Gelukkig waren de weersomstandigheden prima, zodat 

het een geslaagd toernooi was. De B1 (al vond de toernooileiding iets anders…), C1 en C2 wisten de eerste plaats in hun poule te 

behalen. 
 

Terugblik zaalcompetitie 

Het is voor Excelsior een prima zaalseizoen geweest: de B2, C1, C2 en E1 werden kampioen. De B1 wist zich te handhaven in de B1 

klasse. De overige teams (B3, D1, E2, E3, E4, E5, F1 en F2) deden goed mee in hun klasse. 
 

Trainingstijden veld 

Vanaf aanstaande maandag wordt weer getraind volgens het trainingsschema. Dit betekent dat er op zowel dinsdag als donderdag 

wordt getraind (behalve de F1). 
 

Veldcompetitie 

Op zaterdag 2 april zal de veldcompetitie voorjaar 2016 voor alle B t/m F teams van start gaan. Op 7 mei (midden in de meivakantie) 

spelen nu alleen nog de B1 en B2, maar Linda en Erik zijn nog bezig om deze wedstrijden verplaatst te krijgen. 
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Secretari(pr)aten 

Regels E- en F-wedstrijden 

Hieronder nogmaals de regels die gelden bij E en F wedstrijden. 

4Korfbal voor E-jeugd  4Korfbal voor F-jeugd 

▪ 1 vak  ▪ 1 vak 

▪ 4 tegen 4  ▪ 4 tegen 4 

▪ Binnen 10 seconden overgooien  ▪ Binnen 10 seconden overgooien 

▪ Niet schieten als je wordt verdedigd  ▪ Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’) 

▪ Iemand van eigen sekse verdedigen  ▪ Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te scoren 

▪ Minimaal 1 meisje per team  ▪ Minimaal 1 meisje per team 

  ▪ Mogelijk om SUPER speler in te zetten; dat mag plaats-

vinden als 1 van de ploegen met 3 doelpunten verschil 

of meer achter staat. Wordt het verschil weer 2 of min-

der verschil in doelpunten dan moet de superspeler 

weer uit het veld worden gehaald. 

▪ Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust ge-

houden; na 20 minuten spelen wordt een rust van 5 mi-

nuten gehouden 

 ▪ Na 10 en 30 minuten spelen wordt 2 minuten rust ge-

houden; na 20 minuten spelen wordt een rust van 5 

minuten gehouden 

▪ Na afloop worden 12 strafworpen per team genomen; 

de uitslag hiervan wordt apart vermeld op het wedstrijd-

formulier 

 ▪ Na afloop worden 12 strafworpen per team genomen; 

de uitslag hiervan wordt apart vermeld op het wed-

strijdformulier 
 

Schoonmaken 

Op vrijdag wordt er wekelijks door de spelende leden die spelen in de B3 en hoger in retourbeurt schoongemaakt. Kijk dus goed in 

het schema wanneer je wordt verwacht. Ruilen mag; afbellen kan niet. 
 

Belangrijke data 

Vanaf dinsdag 22 maart:  trainen volgens schema 

26 maart: Oefenwedstrijden B t/m F (behalve E4 en E6) 

28 maart 2e Paasdag: Pasen voor pupillen & pinguïns; van 10:30-12:30 

2 april:  start competitie veld voorjaar 2016 

15 april:  aspiranten en juniorenavond; een leuke spannende zoektocht! Het evenement begint om 19:00 uur. Er zal 

een leuke zoektocht plaatsvinden langs allemaal bekende plekken in Delft en omstreken met leuke activi-

teiten tussendoor. De avond zal duren tot ongeveer 21.30 uur. 
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Evenementencommissie 

Pasen voor pupillen & pinguïns  

Op Tweede Paasdag, maandag 28 maart 2016, is er weer een kinderevenement: Pasen voor Pupillen & Pinguïns! 

Het kinderevenement begint om 10:30 uur met een paasbrunch. Na de paasbrunch zal er een leuke activiteit gedaan worden. Tot 

slot zullen we op zoek gaan naar de paaseieren. Om 12:30 uur is het weer afgelopen. 

Voor de ouders 

Voor de ouders staat er vanaf 10:30 uur ook een brunch-buffet klaar en natuurlijk een lekker bakkie koffie. De ouders zijn dan ook 

van harte welkom om dit evenement bij te wonen. Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom bij dit evenement.  

Algemene informatie 

Wat: Pasen voor pupillen & pinguïns 

Wanneer: Tweede Paasdag, 28 maart 

Tijd: 10:30 uur – 12:30 uur  

Kosten: €2,50 per kind of ouder  

Opgeven: via de site (bij het opgeven even het aantal deelnemers aangeven) 

Tot dan!  

De Evenementencommissie 

 PAASBRUNCH 

 PAASEITJES ZOEKEN 

 HÉÉL VEEL GEZELLIGHEID!!  

 
 

Aspiranten- en Juniorenavond bij Excelsior!  

Op vrijdag 15 april 2016, is er weer een aspiranten- en juniorenavond: Een leuke spannende zoektocht! Het evenement begint om 

19:00 uur. Er zal een leuke zoektocht plaatsvinden langs allemaal bekende plekken in Delft en omstreken met leuke activiteiten 

tussendoor. De avond zal duren tot ongeveer 21.30 uur. 

Algemene informatie 

Wat: Aspiranten- en Juniorenavond 

Wanneer: 15 april 2016 

Waar: verzamelen clubhuis Excelsior 

Tijd: 19:00 uur – 21:30 uur 

Kosten: GRATIS 

Opgeven:  via het formulier op de site 

 

 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/653-pasen-voor-pupillen--pinguns
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/663-aspiranten-en-junioren-avond-bij-excelsior
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Wedstrijden 

Uitslagen 

19 maart 2016 

klasse nr wedstrijd Uitslagen 

A3C 11042 GKV A1 - Excelsior A2 11 14 

A5C 11870 Avanti A5 - Excelsior A3 8 8 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

- deze week geen wedstrijden gespeeld - 
 

Junioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen ingediend - 
 

Jeugd 

- deze week geen wedstrijden gespeeld - 
 

  

 

 

 

 

 

 

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 

woensdag 23 maart 2016 

team opstelling reserve 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

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

 

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

Dingeman, Jesse D., Marijn 

 

zaterdag 26 maart 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Danique, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Joris, Roy, Simon Bo., Wouter C. 

 

4 
Anne-Linde, Ans, Rachelle, Charlotte/Anouk  

Bob, Erik de K., Mario, Micke, Robert 

 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Roxanne 

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

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit  

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

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

 

A3 vrij  

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Wouter 

 

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

Daan, Gijs, Rik Invallen: Dingeman (A3)/Marijn (A3) 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Liekke, Lindsey, Lucía 

Joshua, Mark, Nico, Rick, Sydney 

 

C2 
Aniek, Chimene, Iris, Nadine, Nathalie 

Luuk, Mark, Paul, Thom 

 

D1 
Eva, Inger ?, Mirre, Romy, Ryanne  

Joran, Roy, Wouter 

Dieuwke (C1) 

Joshua (C1) 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

David, Thijs 

 

E2 
Joya, Maya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 vrij  

E5 
Britt, Josyne 

Abel, Cas 

 

E6  vrij  

F1 
Elize, Milou, Nynke 

Stefan, Tijn 

 

dinsdag 29 maart 2016 

team opstelling reserve 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

Oefenprogramma veld 

woensdag 23 maart 

thuiswedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior A2 - DKC A1 19.00 19.30 Ryan, Job DKC scheidsrechter A-veld   

Excelsior A3 - DKC A2 19.00 19.30 Erik, Wesley, Nathan Jos van Velzen B-veld   

zaterdag 26 maart 

thuiswedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter veld opmerking 

Excelsior 1 - Maassluis 1 14.00 15.30 Denise Jan Korteland Biesland veld A   

Excelsior 2 - Maassluis 2 13.00 14.00 Robbert Erik de Koning Biesland veld A   

Excelsior 3 - Maassluis 3 11.30 12.30 Reinier Micke Vrolijk Biesland veld A   

Excelsior 4 - Excelsior 5 15.00 16.00   Frido Kuijper Biesland veld B   

Excelsior A1 - Fiks A1 13:30 14:30 Nikki, Luuk Jos van Vezlen Biesland veld B   

Excelsior B1 - Dijkvogels B1 09:15 10:00 Vito, Jill Job vd Berg Biesland veld A   

Excelsior C1 - ONDO C3 09:15 10:00 Wouter, Sander Roy van Leusden Biesland veld B   

Excelsior C2 - ONDO C5 10:15 11:00 Merit, Fabian Pim Swinkels Biesland veld B   

Excelsior D1 - Valto D5 10:15 11:00 Nynke, Dominique Mart de Boo Biesland veld B   

Excelsior E3 - ONDO E5 09:30 10:00 Robert, Tjarko Anouk de Vreede Biesland veld B   

Excelsior E4 - Excelsior E6 10:30 11:00 Gina, Sander Piet Ekelmans Biesland veld B E4 in oranjeshirts 

Excelsior E5 - ONDO E7 09:30 10:00 regelen coaches Arjen Pel Biesland veld B   

Excelsior E6 - Excelsior E4 10:30 11:00 Lisette, Carolien Piet Ekelmans Biesland veld B E4 in oranjeshirts 

Excelsior F1 - Maassluis F3 09:30 10:00 Maarten, Charlotte Lonneke van Halem Biesland veld A   

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Weidevogels A2 - Excelsior A2 12:30 14:00 Job  Bleiswijk, Merenveld Fabian, Cynthia, Marloes 

ONDO B2 - Excelsior B2 12:15 13:30 regelen coaches   s-Gravenzande, Wattstraat Geeske, Reinier, Wesley 

ONDO B4 - Excelsior B3 11:15 12:30 Mario, Stefan   s-Gravenzande, Wattstraat Robin, Rik, Daan 

ONDO E3 - Excelsior E1 10:00 11:00 Robert, Tjarko   s-Gravenzande, Wattstraat Demi, Julia 

ONDO E6 - Excelsior E2 10:00 11:00 Sven, Daan   s-Gravenzande, Wattstraat Maya, Joya 

dinsdag 29 maart 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

KCR 1 - Excelsior 1 18.15 19.30 Denise Sportlaan Ridderkerk regelt Nelleke 

KCR 2 - Excelsior 2 19.00 20.45 Robbert Sportlaan Ridderkerk regelt Nelleke 

 

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

Trainingsschema 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   E1/2/3/4/5/6 F1 D1 E1/2/3/4/5/6 D1 C1, C2 

18.30-19.30    C1, C2     

19.00-20.00     B1/B2  S3 B1/B2 

19.00-20.30   A1, A2   A1, A2   

19.30-20.30     A3, B3 B3  A3 

20.00-20.30    POP 1E SELECTIE     

20.00-21.30 S3        

20.00-21.00  Recreanten       

20.30-21.30    S5 S4  S5 S4 

20.30-22.00   S1/S2   S1/S2   

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

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok. 
 

Oudertraining veld voorjaar 

datum trainer(s) 

maandag 21 maart 2016 Job, Jill 

maandag 28 maart 2016 2e Paasdag 

maandag 4 april 2016 Maarten  

maandag 11 april 2016 Okker, Merit  

maandag 18 april 2016 Henk 

maandag 25 april 2016 Sharmaine, Joyce 

maandag 2 mei 2016 Simone 

maandag 9 mei 2016 Bertjan, Lisanne 

maandag 16 mei 2016 2e Pinksterdag 

maandag 23 mei 2016 Simon 

maandag 30 mei 2016 Erik 

maandag 6 juni 2016 Bertjan, Lisanne 
 

 

mailto:berg_job@hotmail.com
mailto:berg_job@hotmail.com
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

maandag 28 maart Pasen voor Pupillen & Pinguïns 

15 april 2016 Aspiranten- en juniorenavond 

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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