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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 

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. 

 

De lente is begonnen, de zon schijnt weer volop; dat 

is toch wat eenieder wil wanneer we op zaterdag voor 

ons clubhuis lekker in het zonnetje zitten. Afgelopen zater-

dag was alvast een voorproefje voor een fantastisch veldseizoen, en laten we hopen 

dat de verwachtingen uitkomen. 

Om dit mogelijk te maken zijn er uiteraard mensen achter te bar nodig, vul daarom 

het kantinerooster in. Ook zijn er enkele sponsorshirts zoek, dus het verzoek aan 

de shirtjes om zich kenbaar te maken, zodat zij weer kunnen schitteren op het ver-

niewde kunstgrasveld. 

Na het oefenprogramma van dit weekend begint volgende week voor veel teams 

de competitie alweer. Voor een terugblik op de afgelopen zaalcompetitie verwijs ik 

naar de bijdrage van Willeke. 

Zoals vermeld, naast sportieve competitie is korfbal ook de hele sfeer om het veld 

heen. Om van deze sfeer extra te genieten zijn er drie aankondigen van de evene-

mentencommissie, namelijk de Aspiranten & Juniorenavond, de American Party en 

Camping Excelsior. 

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
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Kant inedienst  

▪ Gezocht  sh i r t s  Exce ls io r  4  en  5  zaa l  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

▪ Asp i ranten-  en  Jun iorenavond b i j  

Exce ls io r !  

▪ Amer ican  Pa r ty  30  apr i l  

▪ Camping  Exce ls io r :  3  t /m  5  jun i !  

Wedstr i jden  

▪ Opste l l ingen  

▪ Oefenprogramma ve ld  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter s  

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 lend er  

 

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: Cristhian Almeida-Rivera 

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, 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! 

Het complete wedstrijdprogramma veld voorjaar is dit weekend gepubliceerd in de 

extra Korfpraatuitgave “veldeditie voorjaar 2016”. Schrijf je zo snel mogelijk in voor 

een kantinedienst, zodat je jouw kantinedienst zo goed mogelijk kunt laten aan-

sluiten 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: leden 

wachtwoord: excelsior 

Bekijken van het kantinerooster: 

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

Gezocht shirts Excelsior 4 en 5 zaal  

Na de zaalperiode bleek dat in de tas van Excelsior 4 zaal de volgende shirts ont-

breken: 4,5,6, 8. Het gaat om de shirts met op de voorkant Glashandel Zantman en 

op de achterzijde Prorec. Wie heeft er nog een shirt in de kast? 

Na de zaalperiode bleek dat in de tas van Excelsior 5 zaal het volgende shirt ont-

breekt nr 5. Het gaat om het shirt met op de voorkant Glashandel Zantman en op 

de achterzijde Minerva. Wie heeft er nog een shirt in de kast? 

Je kunt de shirts afleveren in de kantine. 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://excelsior.kantinesysteem.nl/
http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Na een oefenzaterdag die gelukkig gezegend werd met mooi maarts weer, gaat zaterdag de 2e helft van de veldcompetitie van start. 

De speelzaterdagen zijn 2, 9, 16 en 23 april, en 7, 21 en 28 mei. 

 

Ook nu is het programma niet altijd even gelukkig, omdat de meeste weken alle senioren- (en junioren-) teams dezelfde zaterdag 

thuis spelen, maar dan dus ook allemaal uit op de volgende zaterdag. Daarbij gevoegd is de bezetting van de teams nog niet helemaal 

op volle sterkte, want we hebben nog te maken met een aantal blessuregevallen. Reserves zullen daarom niet altijd gemakkelijk te 

vinden zijn en voor de hand liggen. 

 

Hopelijk zijn alle geblesseerden heel snel fit genoeg om zich weer aan te sluiten bij hun team, en kunnen alle ploegen het seizoen 

op volle kracht afmaken. 

Succes!! 
 

Stand van zaken maart 2016 

Op de overgang van de zaalcompetitie naar de 2e helft van de veldcompetitie even een korte terugblik op het zaalseizoen 2015-

2016, in een winter die geen winter was uitlopend in een lente die erg lang op zich laat wachten, en waarop Excelsior 1 tot en met 4 

uiteindelijk helaas  moeten beschouwen als een teleurstellende periode. 

 

De eerste selectie was/werd weliswaar getroffen door langdurige blessures, van Wesley, Dannie, Margot en Bertjan, maar Excelsior 

1 was de competitie gestart met intentie het verloren terrein naar de overgangsklasse terug te winnen. Helaas moest daar na een 

paar weken al van teruggekomen worden. 

Merwede en Achilles werden de ploegen die de 1e plaats gingen bevechten, en die in de allerlaatste wedstrijd naar Achilles ging. In 

de schaduw daarvan moest Excelsior 1 zich in eerste instantie nog ontworstelen aan de onderste plaatsen, leek na de thuisoverwin-

ning op Merwede half januari toch nog aansluiting te krijgen bij de kop, maar verloor de daaropvolgende 2 wedstrijden weer, en 

eindigde tenslotte met 14 punten op de 4e plaats, wel net voor streekgenoten DES en Valto, maar nog achter het Noordhollandse 

Roda. 

 

In de reserve 1e klasse-poule van Excelsior 2 was al heel snel duidelijk dat Oranje Wit 2 hier de dienst uitmaakte; de ploeg is onge-

slagen kampioen geworden met een enorm doelsaldo. Excelsior 2 wist nog wel alle andere ploegen achter zich te houden, en eindigde 

op de 2e plaats met 16 punten op een ruime achterstand.  

  

Excelsior 3 kwam dit seizoen steeds net te kort in de reserve 2e klasse. Veel geroutineerde sterke tegenstanders maakten het de nog 

niet heel ervaren ploeg van  Reinier en de later in het seizoen voor de donderdagtrainingen ingezette Ron, moeilijk. Omdat het team 

precies uit 8 spelers bestond moest regelmatig een beroep gedaan worden op invallers. Met name Okker speelde heel wat wedstrij-

den mee. VEO 3 was hier de sterkste ploeg, terwijl het het 3e ook in de laatste wedstrijd thuis tegen Avanti 4 niet lukte de voorsprong 

vast te houden, en zo eindigde het seizoen echt in mineur met 0 punten. 

 

Voor Excelsior 4 in de reserve 3e klasse was het plan om door de inzet van de groep routiniers wekelijks een goed team op de been 

te brengen. Helaas gooiden blessures en ziekte roet in het eten, vooral bij de dames (Astrid, Lisette, Esther, Denise, die na 2 weken 

haar achillespees scheurde). Met de andere invallers – en dat waren er veel, o.a. Daan, Luuk, Marlise, Erik, en spelers uit A1/A2/S5/S6 

- moesten steeds weer nieuwe combinaties worden gemaakt, zodat het vaak pas in de 2e helft van een wedstrijd goed ging draaien. 

Wat tegen een aantal gemakkelijk scorende ploegen duidelijk niet tot goede resultaten kon leiden. Ook het 4e moest genoegen 

nemen met de laatste plaats met 2 wedstrijdpunten. 
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Secretari(pr)aten 

Excelsior 5 werd voor een gedeelte een alleen-in-de-zaal team, dat het heel goed deed in de reserve 

6e klasse. De enige ploeg die echt te sterk was voor het 5e was Valto 6. Hiervan werd ook 2 maal verloren, 

en ‘dus’ eindigde het 5e op een logische 2e plaats. Er zijn plannen voor een herhaling volgend seizoen. 

 

Eén kampioen dit zaalseizoen: Excelsior 6 deed het opnieuw in de reserve 6e klasse. Een afwisseling van heel krap en heel ruim 

winnen leidde tot een kampioenswedstrijd op 13 februari tegen de geroutineerde concurrent Tempo 9. Daar won Tempo, maar er 

kwamen nog 2 wedstrijden en in de allerlaatste wedstrijd werd de eerste plaats definitief binnengehaald. 

 

Veldcompetitie 2015-2016 – het vervolg 

Bijna alle teams hebben in de komende laatste 7 wedstrijden van het seizoen nog iets te winnen of te verliezen:  

De eerste doelstelling van Excelsior 1 en 4 is in elk geval van de hatelijke nul af te komen, en dan te streven naar een positie boven 

de degradatieplaatsen, voor Excelsior 1 geldt: in elk geval de 7e plek, die nog recht geeft op een beslissingswedstrijd. 

Excelsior 2 staat schijnbaar in de middenmoot maar de afstand tot de degradatieplaatsen is nog niet veilig genoeg, terwijl KVS 3 hier 

ongenaakbaar lijkt. 

Excelsior 3 staat nu bij de koplopers, en kan wellicht een goed einde aan het seizoen geven door nu wel weer de punten gaan pakken. 

Excelsior 5 is de koploper, maar zal een eerste plaats aan het eind van de maand mei zeker niet cadeau gaan krijgen. 

Succes allemaal. 

   

Willeke 
 

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 2 april op het veld. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een peuter-

prettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerstvolgende training is op zaterdag 2 april op het veld.  
 

Nieuwe leden 

Mees en Demi zullen gaan spelen in F2! Welkom bij Excelsior. Anne heeft afgelopen donderdag voor het eerst meegetraind met de 

E en aankomende dinsdag zal Lucas komen meetrainen bij de C2. 
 

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 

Afgelopen zaterdag speelden bijna alle B tm F teams een oefenwedstrijd. Ondanks dat er best wel een harde wind over het veld 

waaide, ging het bij de meeste teams goed. Aanstaande zaterdag begint de veld voorjaarscompetitie: vanaf nu tellen de punten weer 

mee in de race naar het kampioenschap! 
 

Veldcompetitie 

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

speelt nu alleen nog de B1. En dat deze wedstrijd niet verplaatst kan worden, is de schuld van ons KNKV korfbalverbond! Zowel 

Excelsior als Fortuna wilden graag naar 16 april uitwijken maar het KNKV heeft dit op grond van voor ons niet geheel duidelijke 
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Secretari(pr)aten 

redenen tegen gehouden.  Wel mag gespeeld worden op iedere willekeurige avond maar niet op 16 

april!?! Maar goed Erik is nog aan het kijken of dat de wedstrijd niet op een ander tijdstip gespeeld kan 

worden. Voorlopig staat er 7 mei. 
 

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 

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 activiteiten tussendoor. De 

avond zal duren tot ongeveer 21.30 uur. 

18 juni: Schoolkorfbal 

25 juni Dubbelschieten 
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Evenementencommissie 

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 
 

American Party 30 april  

Het volgende feest van CKV Excelsior staat gepland 

op 30 april 2016. 

Come and join our American Party! 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 16 jaar en ouder 

en kunnen intro's (vanaf 18 jaar) meebrengen. Deze 

kunnen worden opgegeven via een mail met naam 

en geboortedatum naar ec@ckv-excelsior.nl,. 

Overige regels: 

 Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal 

intro's meebrengen (vooraf melden, intro's 

moeten 18 jaar of ouder zijn!). 

 Excelsior-leden welkom vanaf 16 jaar en ouder. 

 KNKV-leden welkom vanaf 18 jaar en ouder (op 

vertoon van spelerskaart). 

 Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan 

toegang worden geweigerd. 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/663-aspiranten-en-junioren-avond-bij-excelsior
mailto:ec@ckv-excelsior.nl
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Evenementencommissie 

Camping Excelsior: 3 t/m 5 juni! 

Om het korfbalseizoen af te sluiten, de (korfbal-)vakantie in te luiden en 

om alvast goed in de kampeersfeer te komen staat de afsluitdag dit jaar weer geheel in het teken 

van de camping. Sportpark Biesland wordt tussen 3 en 5 juni omgetoverd in één grote camping, 

genaamd Camping Excelsior. 

Op de camping is drie dagen lang van alles te beleven voor jong tot oud. Daarnaast zullen er het 

hele weekend door leuke activiteiten georganiseerd worden waaraan iedereen kan mee doen. Op 

zaterdagavond wordt er een besloten Excelsiorfeest gegeven. 

De camping opent haar poorten op vrijdagmiddag 17.00 uur. 

Na het ontbijt op zondag is het helaas alweer tijd om de tenten in te pakken en de camping te verlaten. Mocht je een plaatsje boeken 

op Camping Excelsior, dan zitten hier de diners, ontbijtjes, activiteiten en de entree voor het feest bij inbegrepen. 

In de komende weken zal er meer informatie over dit weekend op de site, in de Korfpraat en op Facebook verschijnen. 

Zet dit weekend alvast dik en onderstreept in de agenda!!!!! 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

zaterdag 2 april 2016 

team opstelling reserve 

1/2 
Elke, Jill?, Joyce, Kelly, Leanne, 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, Wouter C. 

Anne-Linde 

Nathan 

4 
Anne-Linde, Annebertien, Ans, Rachelle,  

Erik de K., Mario, Micke, Robert 

Roxanne?, Janna? 

Thijs 

5 vrij  

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 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne, Veerle 

Dingeman, Jesse D., Marijn 

 

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

 

Arjen, Jasper (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Wouter 

Isa (C1) 

B3 
Fleur, Robin, Invallen: Chimene (C2)/Lucía (C1) Geblesseerd: Stefanie 

Daan, Gijs, Rik INVALLEN Thom (C2), Nico, Rick (C1) 

 

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 

Aniek (C2) 

Paul (C2) 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

David, Thijs 

 

E2 
Joya, Maya, Renske, Sara 

Nathan 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Hennieke, Maud, Sofie 

Kilian, Sten 

 

E5 
Britt, Josyne, Nynke 

Abel, Cas 

 

E6 
Fara, Fenna, Mara, Zoë 

Luuk 

 

F1 
Elize, Milou, Demi 

Stefan, Tijn, Mees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Programma 

zaterdag 2 april 2016 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

B5F 12038 Excelsior B3 - ONDO B4 11:30 12:15 Mario, Stephan Annebertien Bontekoe 1K40 Wouter Kamps* 

C3D 12184 Excelsior C1 - ODO C1 10:15 11:00 Sander, Wouter Simon van den Berg 1K40  *tel. nr. dagdienst in e-mailuitgave 

C5E 12278 Excelsior C2 - ALO C2 9:15 10:00 Merit, Fabian Jasper Veerman 1K40   

D3C 12812 Excelsior D1 - Velocitas D3 14:00 14:45 Nynke, Dominique Pim Swinkels 1K40   

E2E 13426 Excelsior E3 - Dubbel Zes E1 10:00 10:30 Robert, Tjarko Cynthia Westerman 2K24   

E3F 13908 Excelsior E5 - LYNX E2 9:00 9:30 coaches regelen vervanging Femke Rijpkema 2K24   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie veld autorijders (ouders van) 

OKD 1745 Sporting Trigon 1 - Excelsior 1 13:30 15:30 Denise Sportpark Zoeterwoudsesingel, Leiden 1aK60 regelt Nelleke 

R1G 5358 Sporting Trigon 2 - Excelsior 2 12:30 14:00 Robbert Sportpark Zoeterwoudsesingel, Leiden 1aK60 regelt Nelleke 

R3T 5394 KCR 5 - Excelsior 3 11:15 13:00 Simon Bo. Sportpark Sportlaan, Ridderkerk 1aK60 regelt Marilyn 

R4M 3655 Weidevogels 3 - Excelsior 4 15:30 17:00   Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2aK40 Erik, Micke, Robert 

A1F 7471 Weidevogels A1 - Excelsior A1 11:00 12:30 Luuk, Nikki Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1K40 Maarten, Mart, Anouk 

A3H 11399 WION A1 - Excelsior A2 11:00 12:30 Ryan, Job Sportcomplex Max Planckplaats, Rotterdam 1aK60 Fabian, Koen, Cynthia 

A4Y 12587 Die Haghe A2 - Excelsior A3 15:30 17:00 Wesley, Erik, Nathan Sportcomplex Die Haghe, Den Haag 1aK60 Dingeman, Jesse, Denise 

B2M 22255 Avanti B1 - Excelsior B1 9:30 10:30 Vito, Jill Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 op de fiets 

B3A 11903 ODO B1 - Excelsior B2 13:00 14:15 Shera, Danique Sportpark De Commandeur, Maasland 3G (G) Danielle, Arjen, Wesley 

E1M 13753 Avanti E6 - Excelsior E1 aw 11:15 12:00 Okker, Jazz Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 op eigen gelegenheid 

E2J 13561 Refleks E3 - Excelsior E2 9:30 10:35 Sven, Daan Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 3aK60 Renske, Maya 

E3J 13893 ODO E5 - Excelsior E4 8:15 9:00 Gina, Sander Sportpark De Commandeur, Maasland 2G (G) Hennieke, Sten 

E2T 13860 Valto E5 - Excelsior E6 8:15 9:00 Lisette, Carolien Sportpark De Zwet, De Lier 1b1K24 Luuk, Mara  

F3L 13930 DKC F1 - Excelsior F1 aw 12:30 13:00 Maarten Sportpark Biesland, Delft 6K24 (dkc) op eigen gelegenheid 

         

barrooster ouder van / team    index veld Excelsior 

9:15 11:30 Eline (E3), Romy (D1), Pjotr (E3)    1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:45 14:00 Rik (B3), Nico&Rick (C1), Mark (C1)    7aK40: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:00 Excelsior D1 1x    type veld uit 

        K: Kunstgras; G: Gras 

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

 
Scheidsrechters 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 02-04-2016 C2L 22609 DES (D) C1 - Fortuna/Delta Logistiek C2 9:30 Inkoop Micke Vrolijk Sportpark Biesland, 3K40 (des) 

za. 02-04-2016 DHKF 23001 Valto D1 - Tiel '72 D1 11:00 Inkoop Erik de Koning Sportpark De Zwet, 1aK40 

za. 02-04-2016 R2M 5392 Vitesse (Ba) 3 - Vriendenschaar (B) 2 14:50 KNKV Frido Kuijper Sportpark De Bongerd, 1K40 

za. 02-04-2016 A1G 6790 IJsselvogels A1 - Vitesse (Ba) A2 12:30 KNKV Jos van Velzen Sportlaan Moordrecht, 1K40 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.garagehoeke.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 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 Job, Jill 

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 

15 april 2016 Aspiranten- en juniorenavond 

18 april 2016 Algemene ledenvergadering 

23 april 2016 Recreantentoernooi Excelsior 

30 april 2016 Feest Junioren/Senioren: American Party 

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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