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Pasfoto’s: 
Als je naam een tijdje geleden is gepubliceerd in de oproep van Gerald en je hebt nog geen pasfoto’s 
ingeleverd: doe dit dan zo snel mogelijk!  Het liefst voor 22 juni zodat Gerald alles voor de zomervakantie 
compleet heeft. Als je volgend competitiejaar een verlopen spelerskaart hebt, mag je NIET deelnemen 
aan de competitie!!! 
 
Sponsorkleding: 
Heb je een trainingspak, inschietshirt en/of sponsorshirt aanstaande woensdag, donderdag of zaterdag is 
de mogelijkheid om de kleding af te geven in de kantine. Zet jouw naam erop en doe het in een 
plastictas. Of als je een sponsortas hebt: doe het trainingspak en inschietshirt in de tas. 
De shirts van Excelsior 6, A1, A2, B1 heel groot deel, B2, C1, D2, E1 zijn nog niet ingeleverd. Op het 
Excelsiortoernooi wordt door andere teams in de shirts gespeeld. Dus lever het voor deze datum in!!!  

 
 
 
 
 

 

  
 
 
Schoolkorfbal 
 
Op zaterdag 22 juni wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden op de velden van DES, DKC 
en Excelsior en het toernooi wordt dit jaar ook door de 3 Biesland verenigingen georganiseerd. Het 
toernooi duurt van 9:00-13:15. Dit jaar zijn alle kantines geopend tijdens de schoolkorfbaldag. 
Voorafgaande aan het toernooi zal er door Excelsior aan de Excelsiorscholen (Talent, Bernadette 
Maria, Prins Maurits, De Bron, Max Havelaar en de Regenboog) op de woensdagen 5 en 19 juni 
tussen 18:00-20:00 training worden gegeven. Excelsiorscholen leveren dit jaar 25 teams. 
Ondertussen heeft de 1e training plaatsgevonden. Er zijn de 1e training ongeveer 120 kinderen op de 
training aanwezig geweest. De trainers zullen ook (zoveel mogelijk) het getrainde team coachen 
tijdens het toernooi. De trainingstijden: groepen 2 tot en met 6 van 18:00-19:00. De groepen 7 en 8 
van 19:00-20:00. 
Willen de trainers zoveel als mogelijk om 17:45 (voor groepen 2 tot en met 6) of 18:45 (voor de 
groepen 7 en 8) aanwezig zijn? 
Wij willen ook vragen of dat de coaches op de toernooidag zelf om 8:20 aanwezig willen zijn zodat de 
coaches al kunnen gaan staan bij de verzamelplaats van de juiste school (is op het rugbyveld direct 
naast het Excelsior hoofdveld kunstgras). Je ontvangt dan het wedstrijdschema en de namen van de 
kinderen die in jouw team spelen. Trek in iedere geval jouw inschietshirt aan. Voor degene die geen 
oranje inschietshirt hebben, jullie zullen een inschietshirt ontvangen voor het toernooi. Willen jullie de 
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shirts na afloop ook weer inleveren? 
School/groep  Wie op 19 juni? Wie op 22 juni? 

 
    
De Bron 7, groep 2/3-  Pauline Valkenburg Pauline Valkenburg 
De Bron 6, groep 2/3- 
4 meisjes en 1 jongen 

 Lisane en Bertjan Lisanne en Bertjan 

De Bron 5, groep 4- 
gemengd 

 Job van der Berg & 
Jazz Heemskerk 

Job van der Berg & 
Jazz Heemskerk 

De Bron 4, groep4- 
gemengd 

 Sander de Hoog Sander de Hoog 

De Bron 3, groep 6- 
gemengd 

 Lisa Juijn&Hanna van 
Dam 

Lisa Juijn&Hanna van 
Dam 

De Bron 2, groep 6- 
gemengd 

 Danique Halbe Danique Halbe 

De Bron 1, groep 7- 
gemengd 

 Hugo ‘t Hart Hugo ‘t Hart 

Pr. Mauritsschool 1, 
groep 7/8- gemengd  

 Stephan Dijkgraaf, Rik 
Schrier 

Stephan Dijkgraaf, Rik 
Schrier 

Pr. Mauritsschool 2, 
groep 7- jongens 

 Joyce Dijkgraaf Florian Pijnacker 
Hordijk 

Pr. Mauritsschool 3, 
groep 5- meisjes 

 Shera Desaunois Shera Desaunois 

Pr. Mauritsschool 4, 
groep 4- 4jongens, 
1meisjes 

 Cristiane Hogeweg Cristiane Hogeweg 

Pr. Mauritsschool 5, 
groep2/3- 4meisjes, 1 
jongen 

 Okker van Batenburg Okker van Batenburg 

Max Havelaar1 , groep 
8 – gemengd 

 Erik van de Kramer Erik van de Kramer 

Max Havelaar 2, groep 
6- jongens 

 Wesley Nolet Wesley Nolet 

Max Havelaar 3, groep 
4- gemengd 

 Oscar de Boer Oscar de Boer 

Max Havelaar 4, groep 
2/3- gemengd 

 Rachelle Janssen Rachelle Janssen 

Het talent 1, groep 6- 
gemengd  

 Sander Renssen Sander Renssen 

Het talent 2, groep 5- 
meisjes  

 Wouter Kamps Wouter Kamps 

Het talent 3, groep 4 – 
gemengd  

 Bo Verbeek Bo Verbeek 

Regenboog 1, groep 8  Maarten de Boer Maarten de Boer 
Regenboog 2, groep 7  Marit Nieuwerf Marit Nieuwerf 
Bernadette Maria 1  Nathan op den Kelder Nathan op den Kelder 
Bernadette Maria 2  Daan Arkensteijn Daan Arkensteijn 
Bernadette Maria 3  WORDT GEZOCHT WORDT GEZOCHT 
Bernadette Maria 4  WORDT GEZOCHT WORDT GEZOCHT 

 
Groep 2/3/4/5/6 van 1800-1900 groep 7/8 1900/2000 
 
De volgende scheidsrechters worden om 8:30 verwacht: Bob, Anne-Linde, Nelis, Koen van Domburg, 
Joris, Charlotte, Willeke. Wij moeten als Excelsior 9 scheidsrechters leveren. Als je wilt fluiten, meldt 
dit dan even aan Vito. Kom op!!! Meld je aan. We missen er nog 2. 
Doordat een coach niet kan en wij toch een extra team hebben, missen wij ook nog 2 coaches. Geef 
je op bij Vito. Laat Excelsior niet in de kous taan op schoolkorfbaldag! 
 
Vito, Linda, Henk, Simone en Erik 



 
 
Excelsior toernooi: 
 
Excelsior toernooi: 
Op 29 juni organiseren wij voor de zevende maal een aspiranten en pupillentoernooi.  
Dit jaar wordt het toernooi niet eind augustus gehouden omdat de schoolvakanties in onze regio zeer 
laat zijn en het KNKV in zijn wijsheid heeft besloten om de competitie 2013-2014 voor 
wedstrijdkorfbal te starten op zaterdag 31 augustus. 
 
Er wordt gespeeld op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2013-2014. Wij gaan ervan uit 
dat alle aspiranten en pupillen van Excelsior deelnemen. Dus de nieuwe B selectie, C1, C2, C3, D1, 
E1, F1/F2. Als je niet kunt spelen dan kun je afbellen bij Erik (voor B en C teams) 015-2611386 en 
Joke Schram voor D tot en met F. Telefoonnummer Joke: 3612953/06-36208664. 
 
De volgende teams nemen deel aan het toernooi: 
 
Avanti B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, F3, F4 
ONDO B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 
Vitesse D1 
DES B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, F1 
DKC B1, B2, C1, D1, E1, F1 
Excelsior B1, B2, C1, C2, C3, D1, E1, F1/F2 
Valto C1 
KVS B1 
Phoenix B1, C1, D1 
 
De volgende scheidsrechters zijn ingedeeld om te fluiten: 
 
Willeke Alberts, Robertjan Heemskerk, Ronald de Vreede, Nelis Bijl, Frido Kuijper, Johan vd Bosch 
(1e 3 rondes), Erik vd Voort, Pauline Valkenburg (2 rondes), Arjan Joosen, Elke Reurings, Koen van 
Domburg, Bob vd Leeden, Job vd Berg, Tom de Boer, Jorgen van Koppen, Jesse Ekelmans, Simon 
vd Berg, Rachelle Janssen (tm 10:00), Sander Renssen, Sander de Hoog, Emily Janssen, Thijs 
Arkesteijn, Jelle Schipper, Joris Timmerman, Marit Nieuwerf, Roos Willemse. Excelsior zal op het 
toernooi ongeveer 60 wedstrijden fluiten. 
 
Laat zo snel mogelijk weten als je niet kunt. Begint jouw voornaam met de A tot en met L dan moet je 
afbellen bij Vito 06-41160405 of emailadres vito.heems@hotmail.com; begint jouw voornaam met de 
letters M tot en met Z dan kun jij je afmelden bij Erik 015-2611386 of emailadres edkoning@xs4all.nl  

 
Laat het niet aankomen op vrijdag 28 juni!!! 

 
 
 
Pasfoto’s: 
Als je naam een tijdje geleden is gepubliceerd in de oproep van Gerald en je hebt nog geen pasfoto’s 
ingeleverd: doe dit dan zo snel mogelijk!  Het liefst voor 1 juni zodat Gerald alles voor de 
zomervakantie compleet heeft. Als je volgend competitiejaar een verlopen spelerskaart hebt, mag je 
NIET deelnemen aan de competitie!!! 
 
Sponsorkleding: 
Heb je een trainingspak, inschietshirts en/of sponsorshirts en jouw team is uitgespeeld: lever de 
spullen dan vanaf komende week in de kantine af. Zet jouw naam erop. 
 
 
SCHOONMAAKROOSTER VOORJAAR 2013 
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     21-jun    28-jun 
  Naam   Naam 

   Pauline Valkenburg  Reinier v.d. Hoek 
   Lisette Breedveld  Sharmaine Janssen 
   Tessa Hart  Roos Willemse 
   Maarten de Boer  Lisa Juijn 
   Joris Timmerman  Nienke Sevinga 
   Dingeman Pel  Dominique Verhagen 
   Okker Batenburg  Charlotte vd Pijl 
      Roos Willemse 
      Marit Nieuwerf 
      Annabelle van de Werff 
 
Regels     
     
Je kunt niet afbellen    
De eerst genoemde zorgt voor een sleutel van de kantine  
De eerst genoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers 
De eerst genoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd 
Aanvang schoonmaken 19:00    
Als de eerst genoemde heeft geruild, dient dit aan de korfpraat te worden gemeld 
 
 

TC-zaken senioren en junioren 

De TC is nog steeds heel druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Omdat er nog 
enkele vraagtekens staan bij de teamopstellingen en trainers, waarvan wij verwachten dat die 
komende week wel ingevuld kunnen worden, wachten wij nog heel even met publicatie van 
selecties/teams. Het lijkt ons voor iedereen prettiger dat er zo groot mogelijke duidelijkheid is 
wanneer deze bekend worden gemaakt, en daar later niet meer in gewijzigd hoeft te worden. 
Bedankt voor jullie geduld. 
 
de TC 
 
 
 
TC Jeugdzaken 
  
Beste allemaal,  
 
Afgelopen donderdag zijn we begonnen met de trainingen in de nieuwe trainingsgroepen. We hebben 
een hoop enthousiaste trainers en kinderen gezien, wat heel leuk was. Aanstaande donderdag zien 
we jullie allemaal graag weer in die grote getalen. Dat er ook een aantal kinderen en/of ouders 
minder enthousiast zijn of minder blij met sommige keuzes, is iets waar ik ook iets over wil schrijven. 
Ik ben blij dat jullie de moeite hebben genomen dat aan ons kenbaar te maken. Alleen in dat geval 
kunnen we met elkaar in gesprek. Mochten er nog vragen zijn, kun je dat mailen naar 
l.heemskerk@live.nl of 0630073666.  
Mocht je aankomende donderdag NIET kunnen komen trainen, bel dan even naar t veld 015-
2143972, dat kan vanaf 17.30 uur.  
 
Volgende week donderdag trainen we voor het laatst en daarna sluiten we af met een toernooi op 
zaterdag 29 juni. Kun je die dag niet, meld je dat af bij l.heemskerk@live.nl . Niet zomaar weg blijven 
hoor, dat is echt zonde van je team.  
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Het toernooischema wordt volgende week gepubliceerd, wel kunnen we vermelden dat je om 9.00 
uur verwacht wordt op het veld en het toernooi duurt tot 13.45 uur. Daarna volgt de prijsuitreiking. 
Alvast 1 tip: kom als je kunt op de fiets! Het wordt druk!!  
 
Selectie B groep  
Jullie hebben afgelopen donderdag als gehele groep getraind, ik zag allemaal rode hoofden het veld 
afkomen en volgens jullie trainers is er hard gewerkt, hartstikke goed. Ook de trainers hebben er zin 
in! Voor een heleboel van jullie is het nieuw, een selectiegroep, dat is best even wennen. Wij willen 
jullie laten weten dat wat betreft het maken van de definitieve opstellingen van de B1 en de B2, we 
hier de juiste aandacht aan willen schenken. Dus wanneer de TC en de trainers de definitieve 
opstellingen weten, we dit jullie ook zo snel mogelijk kenbaar maken.  
Inmiddels hebben voor de volgende groepen de volgende contactouders zich aangemeld, waarvoor 
dank:  
B (1 of 2) groep - Tessel de Boer - (moeder Maarten)  
C1 - Tessa van Halem (moeder Lonneke)  
C2 - Rob Muller (vader Veerle)  
D1 - Edith Mast (moeder Rick & Nico)  
Zoals reeds eerder vermeld gaan wij met alle contactouders 1 op 1 met de trainers van het team om 
de tafel in het nieuwe seizoen. Leuk dat deze reacties zo enthousiast zijn binnen gekomen.  
Ook kunnen wij jullie melden dat wij binnen de groep de volgende mensen bereid hebben gevonden 
het eea voor ons als groep te kunnen betekenen.  
Nelleke Kamps - jarenlang secretaresse van het bestuur geweest, daarvoor pupillenzaken gedaan en 
oud selectiespeelster, moeder van Wouter Kamps - haar rol gaat worden om ons organisatorisch 
goed te blijven monitoren. Vaak ervaar je het langs de kant altijd anders, dat komt omdat je dan te 
veel betrokken bent bij iets. Om zaken vanaf een helikopterview te blijven bekijken en ons scherp te 
houden, zal zij deze rol gaan vervullen, waarvan dank.  
Hetty de Graaf – vorig jaar trainster van de D1, jarenlange ervaring als trainster, oud selectiespeelster 
en moeder van Mats. Hetty gaat diezelfde rol vervullen als Nelleke (een soort van klankbord) maar 
dan op technisch gebied. Naast de aparte trainersbegeleiders die er komen (maar daarover later), zal 
zij gaan kijken naar kinderen individueel of juist als team en trainers en ons helpen attenderen op 
technische zaken.  
We zijn erg blij met deze twee ervaren en analytisch sterk aangelegde personen. Kritisch is namelijk 
altijd goed, maar dan met de intentie om er allemaal beter van te worden. Dat is de insteek.  
Iedereen een leuke training toegewenst komende donderdag  
 
Namens de Jeugd TC groep  
Linda Heemskerk, Pauline Valkenburg, Lisanne Halbe, Simone Ruitenbeek, Laura Baks, Leon 
Posthumus, Erik de Koning en Henk Halbe  
 
 

 
 

 
 

Wedstrijdsecretariaat senioren 
 
Pasfoto’s 
 
Denken degenen die vermeld stonden op de lijstjes voor het inleveren van de pasfoto’s daar nog aan 
vóór ze op vakantie gaan??!! 
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Terugblik seizoen 2012-2013 

 
Terugkijkend op het achter ons liggende seizoen 2012-2013 neem ik ook nog even het slot van de 
zaalcompetitie mee. 
 
Excelsior 1 had het onverwacht moeilijk in de overgangsklasse zaal. In januari en februari werd geen 
wedstrijd gewonnen, vooral het wegvallen van de routine van de geblesseerde Frank was daarbij een 
belangrijke factor. Nadat de verplaatste thuiswedstrijd eind februari tegen TOP ook was verloren 
moesten de laatste 2 wedstrijden gewonnen worden, allereerst de uitwedstrijd tegen het al 
gedegradeerde Kinderdijk en daarna thuis tegen één van de concurrenten IJsselvogels. Dat lukte, maar 
toen volgden nog 2 bloedstollende uren, waarin de wedstrijd Nieuwerkerk –TOP, de twee concurrenten, 
werd gespeeld. Tot grote opluchting en feestvreugde won Nieuwerkerk en degradeerde TOP (en niet 
Excelsior) met Kinderdijk. 
 
Excelsior 2, net gepromoveerd naar de reserve Hoofdklasse, redde het met een sterk verjongde ploeg 
niet. Vooral bij de heren van de ploeg vielen veel blessures, wardoor een beroep gedaan moest worden 
op algemeen reserves of junioren. Al met al eindigde het 2e met slechts 6 punten op de laatste plaats, en 
gaat het het volgend jaar weer een klasse lager proberen. 
Ook Excelsior 3 had ingeboet aan kwaliteit, en miste kracht en ervaring om goed voor de dag te komen 
in hun zware reserve 1e klasse. In de eerste helft van de competitie werd geen punt gehaald. In de 
maand januari leek er toch licht te komen in de tunnel. Maar in de uitwedstrijd in Amsterdam tegen één 
van de koplopers AW/DTV 2 werd de ploeg met 34-19 toch weer met beide beentjes op de vloer gezet. 
Ook het 3e degradeerde met slechts 6 wedstrijdpunten. 
Excelsior 4 speelde in een poule met slechts 7 ploegen, waar dus slechts 1 degradatieplek te verdelen 
was, maar wel met een drietal verre uitwedstrijden tegen tweede teams. In de eerste wedstrijd won het 
4e wel meteen van de latere kampioen Rapid 2, en in elke wedstrijd was er grote onderlinge strijd. 
Helaas gaf Rob Baks begin februari vanwege diverse samenvallende redenen te kennen te stoppen met 
coachen. Gelukkig kon bij blessures in de ploeg een beroep worden gedaan op uitstekende invallers 
(Pauline, Ben, kleine Johan). Zo werden belangrijke wedstrijden gewonnen, o.a. de laatste tegen De 
Vinken 2. Daarmee eindigde het 4e samen met Fluks 2 op de onderste plek in de reserve 3e klasse en 
zou een beslissingswedstrijd zeker gewonnen hebben. Maar door het kampioenschap (en promotie) van 
Excelsior 5 werd daarvan afgezien. 
Excelsior 5 dus had in de reserve 4e klasse slechts één echt goede tegenstander: KIOS 4 uit Nieuw-
Vennep. De uitwedstrijd werd terecht verloren. Hierna volgde een lange reeks overwinningen, en op 2 
februari dé wedstrijd thuis tegen KIOS. Deze werd met de nodige overtuiging gewonnen, en dus leken 
de teams op een beslissingswedstrijd af te gaan. Alleen: de week erna speelde het 5e uit gelijk tegen 
ONDO 4, maar bleek een uurtje later dat KIOS in Delft tegen DES 4 had verloren. En zo kon het 5e zich 
enkele weken later na de laatste (uit)wedstrijd tot kampioen huldigen. 
Excelsior 6 was nieuw samengesteld uit veel oud-spelers van een heel behoorlijk niveau en deze ploeg 
startte dit seizoen in de reserve 5e klasse. Dat was eigenlijk te laag, bleek al snel, want veel wedstrijden 
werden met heel groot verschil gewonnen. Alleen Futura 5, een vergelijkbaar team, kon in beide 
wedstrijden nog behoorlijk tegenstand bieden. Dat betekende dat het 6e kampioen werd met een enorm 
doelsaldo en volgend jaar een klasse hoger gaat uitkomen. Want leuk was het wel! 
Excelsior 7 (Excelsior 6 op het veld) had het in de zaal niet gemakkelijk. De trainingsopkomst was door 
het vroege tijdstip eigenlijk veel te laag, en Lisette, Vivian en Marlies raakten langdurig geblesseerd. Zo 
gingen de wedstrijden ook steeds moeizamer en het geloof in een goed resultaat vloeide weg. 
Uiteindelijk konden in deze reserve 6e klasse slecht 3 wedstrijden worden gewonnen. 
 
Vervolgens brak na/in een extreem koud voorjaar de tweede helft van de veldcompetitie 2013-2013 aan: 
De oefenwedstrijden op 23 maart waren vanwege de kou al afgelast en de eerste wedstrijden op 30 
maart werden gespeeld met een ijzige wind en enkele graden boven nul. 
Die laatste zaterdag in maart waren Excelsior 1 en 2 nog vrij, en van de andere ploegen kwam alleen 
Excelsior 5 tot winst. 
De 2e helft veldcompetitie verliep helemaal dramatisch voor Excelsior 1, 2 en 3, want van de 7 
wedstrijden wisten alle 3 teams er slechts één te winnen.  
Excelsior 1 won de eerste wedstrijd, uit bij zekere degradant Sporting Trigon, maar de 2 wedstrijden erna 



tegen concurrenten: thuis tegen Rohda en uit tegen Avanti, werden hele duren punten verspeeld. Lisette 
en Elke moesten vervolgens door ziekte en blessure afhaken, en KVS – de latere kampioen - bleek veel 
te sterk. Al met al zakte het vertrouwen in een goede afloop steeds verder weg, en eindigde Excelsior 1 
met 8 punten op een trieste 7e plaats. 
Voor Excelsior 2 gold een identiek verhaal, de enige gewonnen wedstrijd was de uitwedstrijd tegen Die 
Haghe 2. Vanwege het doorschuiven van dames naar Excelsior 1 werd voor een aantal weken een 
beroep gedaan op good old Esther, en soms op juniorendames en –heren. Enkele wedstrijden werden 
pas in de eindfase net verloren, een paar ook met grote cijfers. Het eindresultaat was helaas een laatste 
plaats met 6 punten. 
Ook Excelsior 3 had het erg moeilijk, al was het vaak een kwestie van net niet. Eén keer was het net wel, 
de uitwedstrijd tegen Pernix 2 werd onverwacht gewonnen. Maar deze 2 punten waren niet genoeg om 
in de reserve 1e klasse te blijven. Ook het 3e eindigde met 6 punten op de laatste plaats. 
Excelsior 4 stond al op 6 punten bij het begin van de 2e helft veldcompetitie, en wist er heel netjes nog 6 
bij te halen. Daarvoor moest in de laatste wedstrijd uit tegen ONDO 4 nog wel gewonnen worden, en met 
hulp van Pauline en Johan lukte dat tenslotte gemakkelijk. Het 4e is met 12 punten en een + 1 doelsaldo 
op een verdienstelijke 5e plaats in deze reserve 3e klasse geëindigd. 
Excelsior 5 speelde dit veldseizoen in de reserve 4e klasse erg wisselvallig. Voor de zaal was het 5e nog 
niet compleet en viel Marlise heel vaak in, na de zaal wisselden Marlise en Annemiek elkaar regelmatig 
af. KCR 6 uit Ridderkerk was in elk geval te sterk voor het 5e, en verder kon elke wedstrijd weer een 
verrassing bieden. Zo ook de laatste tegen het zwakke ODO 4, waarin Robertjan en Willeke afscheid 
namen, maar die roemloos verloren ging. Het 5e eindigde hiermee even roemloos met 13 punten op de 
4e plaats.  
Excelsior 6 speelde in de reserve 6e klasse ook een wisselend seizoen door alleen van Valto 5 tweemaal 
te winnen, maar verder tegen elke ploeg wel een keer te verliezen. Zo leek het 6e even te gaan meedoen 
om het kampioenschap maar het verlies in beide laatste wedstrijden bracht het 6e tenslotte op de 4e 
plaats, en maakte dat Pernix 7 kampioen werd. 
Voor het seizoen 2013-2014 betekent het dus: eerst lekker vakantie houden, en dan in nieuwe klassen 
met frisse moed er weer tegenaan. 
 
Willeke 
 
 
Sponsorkleding 
Nu alle wedstrijden achter de rug zijn, dienen alle shirts/trainingspakken/ inschietshirts/(eventueel) 
tassen weer te worden ingeleverd.  
Doe je schone en hele kleding bij elkaar in een plastic tasje of je sporttas, met je naam en team erop. En 
lever dat deze week in bij Excelsior. 
 
Zomerreces 
Er wordt vanaf nu geen training meer gegeven, maar wil je in de zomer je schot bijhouden of wat aan je 
conditie blijven doen, op donderdag is het clubhuis voorlopig open, voor alle senioren: kom vanaf 20.00 
uur een balletje schieten/ partijtje doen. 
 
Willeke 
 

 

   
 

Wedstrijdsecretariaat Junioren 
 
Mappen en shirts 
Willen de aanvoerders/coaches er voor zorg dragen dat de mappen (compleet met alle spelerskaarten) in 
het daarvoor bestemde rek (naast de ingang) komen te liggen? Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Wil iedereen er aan denken dat de shirts/inschietshirts/trainingspakken weer ingeleverd dienen te worden? 
Stop je gewassen kleding in een plastic tasje met je naam en team er op. Vermeld ook wat er ingeleverd 
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wordt. Dan kan de kleding weer klaargemaakt worden voor het volgende seizoen. 
 
Volgend seizoen: 
 
Het is nog ver weg, maar er zijn voor het volgende seizoen alweer oefenwedstrijden geregeld. Mocht je nu al 
weten dat je nog met vakantie bent, geef dit dan alvast door aan het wedstrijdsecretariaat junioren 
(bep.vandorp@telfort.nl, tel.nr.: 015-3105833).  
 

Datum Dag Tijd Thuis Uit 
24-aug zaterdag 9:00 Excelsior A2 Meervogels A2 
24-aug zaterdag 9:45 Excelsior A1 Meervogels A1 
24-aug zaterdag 12:00 Tilburg A2 Excelsior A2 
24-aug zaterdag 12:45 Tilburg A1 Excelsior A1 
          
26-aug maandag 19:00 Valto A2 Excelsior A2 
         
29-aug donderdag 19:30 Excelsior A1 Avanti A1 
          
28-aug woensdag 19:15 Vlaardingen A2 Excelsior A3/A4 
28-aug woensdag 20:30 Vlaardingen A1 Excelsior A3/A4 

 

 

  

 

 
Wedstrijdsecretariaat aspiranten 
 
Pasfoto’s: 
Als je naam een tijdje geleden is gepubliceerd in de oproep van Gerald en je hebt nog geen pasfoto’s 
ingeleverd: doe dit dan zo snel mogelijk!  Het liefst voor 22 juni zodat Gerald alles voor de zomervakantie 
compleet heeft. Als je volgend competitiejaar een verlopen spelerskaart hebt, mag je NIET deelnemen aan 
de competitie!!! 
 
Sponsorkleding: 
Heb je een trainingspak, inschietshirts en/of sponsorshirts aanstaande woensdag, donderdag of zaterdag 
is de mogelijkheid om de kleding af te geven in de kantine. Zet jouw naam erop en doe het in een 
plastictas. Of als je een sponsortas hebt: doe het trainingspak en inschietshirt in de tas. 
De shirts van Excelsior 6, A1, A2, B1 heel groot deel, B2, C1, D2, E1 zijn nog niet ingeleverd. Op het 
Excelsiortoernooi wordt door andere teams in de shirts gespeeld. Dus lever het voor deze datum in!!! 

 

 
 

 

mailto:bep.vandorp@telfort.nl
http://www.treinen.nl/�
http://www.reno-etib.nl/construction/�
http://www.motohaaglanden.nl/�
http://www.skinface2face.nl/�


Wedstrijdsecretariaat pupillen 
Pasfoto’s: 
Als je naam een tijdje geleden is gepubliceerd in de oproep van Gerald en je hebt nog geen 
pasfoto’s ingeleverd: doe dit dan zo snel mogelijk!  Het liefst voor 22 juni zodat Gerald alles voor de 
zomervakantie compleet heeft. Als je volgend competitiejaar een verlopen spelerskaart hebt, mag je 
NIET deelnemen aan de competitie!!! 
 
Sponsorkleding: 
Heb je een trainingspak, inschietshirts en/of sponsorshirts aanstaande woensdag, donderdag of 
zaterdag is de mogelijkheid om de kleding af te geven in de kantine. Zet jouw naam erop en doe het 
in een plastictas. Of als je een sponsortas hebt: doe het trainingspak en inschietshirt in de tas. 
De shirts van Excelsior 6, A1, A2, B1 heel groot deel, B2, C1, D2, E1 zijn nog niet ingeleverd. Op het 
Excelsiortoernooi wordt door andere teams in de shirts gespeeld. Dus lever het voor deze datum in!!! 

 

   
 
 

AGENDA 2013 
 

Datum Activiteit 
22 juni Schoolkorfbal 
29 juni Toernooi Excelsior  
Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen 
met het secretariaat van CKV Excelsior via secretaresse@ckv-excelsior.nl 
   

 
  

 

 

Het bestuur 

Bestuur Naam e-mail adres 

Dagelijks bestuur   

Voorzitter Leen v.d. Hooff voorzitter@ckv-excelsior.nl  

Secretaresse Denise Ekelmans secretaresse@ckv-excelsior.nl  

Penningmeester Wilco de Koning penningmeester@ckv-excelsior.nl  

Leden   

Vrijwilligersbeleid  vrijwilligers@ckv-excelsior.nl 

Technische Zaken Erik vd Voort tc@ckv-excelsior.nl 

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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Aspiranten Zaken Erik de Koning aspiranten@ckv-excelsior.nl 

Pupillen Zaken Nicole Buis pupillen@ckv-excelsior.nl 

 

www.ckv-excelsior.nl 
Clubhuis Sportpark Biesland Bieslandsepad 015 -  2.143.972 
Sporthal De Buitenhof Duke Ellingtongstraat 2 015 – 2.611.925 

 
Korfpraat: wekelijkse uitgave via post, mail en site 

 
Inleveren copy: zondag voor 15.00 uur mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

 
Aan/afmelden of wijzigen e-mail adres voor het ontvangen van de korfpraat via de mail: 

secretaresse@ckv-excelsior.nl 
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