
Alle dingen, alle reizen die wij samen nog wilden doen, 

neem ik mee in mijn dromen. 

 

Irene Mirck-Moria 
18 oktober 1964 – 22 februari 2014 

 

 

22 februari 2014 

 

door loopl ink s  

Programma 

Opstellingen 

Uitslagen 

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

nummer 27 
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AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A spelers 

Bep van Dorp 

Junioren A scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A autorijders 

Anja Verwolf 

Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F spelers 

Joke Schram 

 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Nicole Buis 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DA GEL I JK S  BE STU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ  Den Hoorn 

 telefoonnummer in de e-mailuitgave 

Secretaresse: Denise Ekelmans 

Penningmeester: Hillie Beentjes  

 telefoonnummer in de e-mailuitgave 

BE STU URSL EDEN  

Algemene Zaken: Simone Ruitenbeek 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik vd Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SEC RE TA R IA A T  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Palmyraplaats 168 

 2624 NP Delft 

A C C O MO DA T IES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

W EBS ITE  

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

Webredactie: Wesley Toet 

 

  

Redactiepraat  

Met haar eigen woorden op de cover van deze 

Korfpraat neemt Irene Mirck-Moria, moeder van se-

lectiespeler Wesley Toet, afscheid van ons. 

Irene, rust zacht, en neem je familie en ons allen mee in je droomreizen. 

Wesley, man… sh*t, opnieuw tranen hier :’( Heel veel sterkte! 

 

Deze week kies ik voor de stilte. 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@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


sasa 
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COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad 

van korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

biedt informatie over wedstrijdschema’s, trainings-

tijden en wedstrijdverslagen, maar bericht ook over 

belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

 

RE DA C T I E  

Redacteur: Juan Zondervan 

Controle: Andrea Veraart 

Vormgeving:  Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Leo Schouten 

Supervisie: Johan van den Bosch 

 

SUP ERV IS IE  KO P I J  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Bep van Dorp 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Job van den Berg 

Even korfpraten met…: Simon 

Activiteitenkalender: Denise Ekelmans 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

 

TE KSTB I J DRA GEN DEZE  U ITGA VE  

Willeke, Bep, Erik, Job, Jos, Wesley, Denise, Nicole, 

Pauline 

 

C O NTA C T  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: 

 secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Inhoud 

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Verdien geld voor Excelsior 
Jaarvergadering maandag 7 april 
Aspiranten- en pupillentoernooi 
Oudertraining 
Team van de week bij Excelsior 1 

Ter nagedachtenis  aan  
Secretar ipraten  

Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Wat maak jij voor lekkers? 

Wedstr i jden  
Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 
Trainingstijden veldseizoen 2013/2014 

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster voorjaar 2014 

 

Praatjes en mededelingen 

 

Verdien geld voor Excelsior  

Bestel je weleens wat op het internet? Lekker een vette hap, nieuwe kleren of 

vliegtickets? Dan kan je daar vanaf nu geld mee verdienen voor Excelsior. Excel-

sior is namelijk de samenwerking aangegaan met vele webshops, zoals bijvoor-

beeld Thuisbezorgd.nl, Bol.com, Cheaptickets.nl en vele andere webshops. Dank-

zij deze samenwerking ontvangt Excelsior een commissie over elke bestelling die 

wordt gedaan via de speciale pagina op onze website. 

Online bestellen 

Als jij dus voortaan iets 

online besteld doe dit 

dan via www.ckv-excel-

sior.nl. Elke aankoop bij 

een van deze bedrijven levert Excelsior een commissie op terwijl je zelf dezelfde 

prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

 

Klik hier, bestel direct en verdien geld voor Excelsior! » 
 

Jaarvergadering maandag 7 apri l  

Heb je altijd al willen mee beslissen over de toekomst van Excelsior? Of heb je 

een op- of aanmerking? Heb je een supergoed idee? Dan is dit je kans! Op maan-

dag 7 april is de jaarvergadering. Zet deze datum alvast in je agenda en zorg dat 

je erbij bent! Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
 

Aspiranten- en pupil lentoernooi  

Op 28 juni organiseren wij voor de achtste maal een aspiranten- en pupillentoer-

nooi. Dit jaar wordt het toernooi wederom niet eind augustus gehouden, omdat 

de schoolvakanties in onze regio ook dit jaar zeer laat zijn. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen daarom de 

senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die niet coachen op het toer-

nooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan 

tegen de tijd dat wij het publiceren en je zou niet kunnen, laat het ons dan gelijk 

in de week van uitkomen van het clubblad weten, zodat wij nog een vervanger 

kunnen regelen. Laat het in ieder geval niet aankomen op vrijdag 27 juni!!! 

Het is wel de bedoeling dat op het toernooi gespeeld wordt in de samenstelling 

van het seizoen 2014-2015. 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=4&shop=Thuisbezorgd.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENzYlMjZsaSUzRDc3ODExJTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=26372&url=http%3A//www.bol.com&f=TXL&name=bericht
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=19&shop=CheapTickets.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTA5NiUyNmxpJTNENzA3MDUlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://www.ckv-excelsior.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
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Praatjes en mededelingen 

Oudertraining 

Oproep aan alle ouders van Excelsior: Kijk je elke zaterdag vanaf de lijn toe naar de wedstrijd van je 

kinderen? Lijkt het je leuk om zelf een keer kennis te maken met het leuke korfbalspelletje? Nou dat kan!! 

Vanaf het veldseizoen is er de gelegenheid om vrijblijvend elke maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur te trainen met andere 

ouders van Excelsior. 

De eerste training zal zijn op maandag 17 maart. 

Geef je nu alvast op via de site, want hoe meer ouders, hoe leuker de training! 

Voor meer informatie, mail naar lihalbe@hotmail.com. 

De aanmeldingen voor de oudertraining stromen al binnen. Onderstaande ouders hebben zich reeds aangesloten, sluit je je 

hierbij aan?  

▪ Hillie Beentjes 

▪ Tessa van Halem 

▪ Carolien Noorlander 

▪ Juan Zondervan 

▪ Rob Baks 

▪ Patricia Carrion Gordon 

▪ Peter Sijbring 

▪ Sandra Koppert 

▪ Elvira van der Reijken 

 

Team van de week bij  Excelsior 1  

Bij iedere thuiswedstrijd van Excelsior 1 tijdens het 

zaalseizoen is er een Team van de Week. Het Team 

van de Week mag voorafgaand aan de wedstrijd van 

Excelsior 1 oplopen met de helden en heldinnen uit 

het eerste. Dit zaalseizoen komen alle pupillen en C-

teams een keer aan de beurt.

 

datum wedstrijd Team van de Week 

za 1/3 16:50 Excelsior 1 - Hoogkerk 1 D1 
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Ter nagedachtenis aan 
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Secretaripraten 

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

Seniorensecretariaat  

De laatste zaalloodjes 

Geen wedstrijden afgelopen zaterdag, maar het einde van de 

zaalcompetitie nadert nu met rasse schreden: nog twee week-

einden, dus voor de meeste teams nog twee wedstrijden. Ex-

celsior 5 speelt alleen nog op 8 maart, en Excelsior 7 is zelfs al 

helemaal uitgespeeld. Zij zijn vooralsnog best of the rest, met 

Tempo 9 als uitschieter en kampioen in deze klasse. 

Van de wedstrijden die aanstaande zaterdag op het pro-

gramma staan, zijn die van Excelsior 1, 2 en 3 nog wel belang-

rijk. Alle drie de teams hebben nog een wedstrijdpunt nodig 

om helemaal zeker vrij te zijn van degradatiezorgen. Excelsior 

1 en 2 spelen thuis, hun laatste thuiswedstrijd dit seizoen en 

Excelsior 3 gaat ’s avonds op bezoek bij Phoenix in Zoetermeer.

Enquêtes 

Afgelopen week zijn bij alle senioren- en juniorenteams de be-

kende enquêteformulieren over plannen/wensen voor het vol-

gende korfbalseizoen uitgedeeld. De TC wil deze graag op 

korte termijn weer retour ontvangen. Het volgende seizoen 

lijkt nog ver weg, maar van de verenigingen wordt gevraagd 

de teams voor na de zomer al ver voor de zomer op te geven, 

dus willen wij graag de plannen van onze spelers kennen. En 

heb je vragen/ twijfels, noteer ze, dan kan de TC er waarschijn-

lijk wel wat mee doen. 

 

Trainingen seniorenteams 

Deze week: alleen op donderdag 27 februari trainen: Excelsior 

1&2 (20.30-22.00 uur) en Excelsior 3 & A1 (19.30-20.30 uur). In 

de laatste week van de zaalcompetitie (1-8 maart) wordt er 

weer gewoon getraind.  

Omdat op zaterdag 22 maart alweer met de 2e helft van de 

veldcompetitie gestart wordt, gaan we in de voorbereiding 

daarop dit jaar meteen na de laatste zaalcompetitieronde naar 

buiten en door met de veldtrainingen vanaf 10 maart (het 

schema vind je ook in deze Korfpraat). Als het weer zo blijft als 

nu hoeft dat geen belemmering te zijn. 

Dat betekent ook een programma van oefenwedstrijden op za-

terdag 15 maart, voor alle seniorenteams behalve Excelsior 4 

(dat schema komt volgende week in de Korfpraat). 

 

2e helft veldcompetitie 

Let op: voor de 2e helft veldcompetitie wordt Excelsior 6 uit de 

zaal weer Excelsior 5, en Excelsior 7 is weer Excelsior 6. Als ge-

zegd: zaterdag 22 maart beginnen de veldwedstrijden weer; als 

speeldata kun je noteren: 

▪ competitie: 22 maart en 29 maart 

▪ 5 april vrij voor alle teams (zaalfinale); Excelsior 6 speelt wel 

▪ competitie: 12 en 19 april 

▪ 26 april en 3 mei: vrij (Koningsdag en meivakantie) 

▪ competitie: 10, 17 en 24 mei 

Dan zijn alle 7 competitieronden gespeeld, en kunnen er rond 

Hemelvaart en Pinksteren alleen eventuele beslissingswedstrij-

den worden ingepland. Het conceptprogramma is inmiddels 

bekend; dit zal rond 6 maart definitief worden vastgesteld. Tot 

die datum kunnen verenigingen nog de aanvangstijden van 

thuiswedstrijden aanpassen: maak op basis van het concept 

dus nog geen afspraken. 

Maar allereerst nog veel succes gewenst bij de laatste zaalwed-

strijden. 

 

Juniorensecretariaat  

– deze week geen mededelingen – 
 

Jeugdsecretariaat  

Competitie start tweede helft veld 

Omdat alle aspiranten en pupillenploegen (uitkomend in de breedtesport) van Excelsior in poules van 4 spelen (alle teams vanaf 

B1 tot en met F3 m.u.v. B1 en C1), begint de tweede helft van de veldcompetitie niet op zaterdag 22 maart (zoals eerder gemeld) 

maar op zaterdag 29 maart. Het conceptprogramma komt deze week uit en zal over twee weken definitief zijn. Er wordt gespeeld 

op de zaterdagen 29 maart, 12 en 19 april, 10, 17 en 24 mei (door B2, C2, C3, D1, E1, E2, F1, F2, F3). Door B1 en C1 wordt gespeeld 
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Secretaripraten 

op 22 en 29 maart, 12 en 19 april, 10 en 17 mei. Dit is volgens het competitieschema, maar de data 

zijn pas definitief als het definitieve programma bekend is. Op Koningsdag 26 april en zaterdag 3 mei 

wordt in ieder geval zeker niet gespeeld. 

 

 

Oefenwedstrijden veld 

Op zaterdag 15 maart doet Excelsior mee aan het DKC toer-

nooi. Dit toernooi duurt van 9:30 tot en met ongeveer 13:30 en 

wordt gehouden op de velden van Biesland. Excelsior heeft 

zich ingeschreven met de B1, B2, C1, C2, C3, D1, F1, F2 en F3. 

De E2 was ingeschreven, echter er hebben geen andere E-vier-

tallen zich ingeschreven. De E1 speelt op zaterdag 15 maart 

nog een zaalwedstrijd. De E2 wordt op zaterdag 15 maart wel 

verwacht, maar tegen die tijd horen jullie wel waar jullie wor-

den verwacht. 

Op zaterdag 22 maart zal er een trainingsochtend voor de B2 

tot en met F3 worden georganiseerd (m.u.v. C1 want zij heb-

ben waarschijnlijk al competitie). Tijdstip en verdere informatie 

volgt in volgende Korfpraten. 

Wijziging trainingstijden 

In de voorjaarsvakantie wordt er door de B1 tot en met F3 niet 

getraind. Dat is de week vanaf maandag 24 februari tot en met 

donderdag 27 februari. De laatste week waarin wij binnen trai-

nen, is de week die begint op maandag 3 maart tot en met 

donderdag 6 maart. 

 

Trainingstijden veld 

Verderop in het clubblad is het trainingsschema veld opgeno-

men. De eerste veldtraining staat gepland op donderdag 13 

maart. Vanaf maandag 17 maart wordt weer tweemaal in de 

week getraind. 

 

 

Nieuw F team 

Vanaf de voorjaarscompetitie 2014 gaat 

de F3 beginnen met spelen van echte 

wedstrijden! In de zaal is de laatste we-

ken al getraind op maandag. Dit team zal 

bestaan uit de oudere pinguïns. 

Nieuwe leden 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden! 

Heb je een vriend, vriendin, neef, nicht, 

buurjongen of buurmeisje: neem ze mee 

naar de training en laat zien hoe fantas-

tisch korfbal en vooral Excelsior is! Vooral 

in de E-leeftijd van 8 tot en met 10 jaar is 

ruimte.  

Huldiging kampioenen B2 

De medailles zijn binnen en de snoep-

zakken zijn gevuld! De B2 zal worden ge-

huldigd voor de wedstrijd van Excelsior 

1 op zaterdag 1 maart. Jullie worden in 

sponsorshirts om 16:30 verwacht in 

sporthal de Buitenhof. Op 1 maart speelt 

de B2 geen wedstrijd. 

 

Inleveren ballen vanuit zaal 

Op donderdag 6 maart wordt voor het laatst binnen getraind. 

Aansluitend aan de trainingen zullen Erik en Rob Baks de ballen 

weer in ontvangst nemen. Ook is het mogelijk om de ballen in 

te leveren op zaterdag 8 maart in de Buitenhof. De ballen zijn 

weer nodig op het veld en aangezien de eerste veldtrainingen 

weer staan gepland op 13 maart moeten de ballen op maan-

dag 10 maart weer op het veld liggen. Erik gaat met vakantie 

op maandag 10 maart. 

De korven die in de zalen zijn neergelegd zullen ook in het 

weekend van 8/9 maart naar het veld worden gebracht. 

 

Laatste oefenwedstrijd van de F3. 

Op het veld gaan er een aantal kinderen een nieuw F-team vormen. Namelijk de F3. Deze 

kinderen hebben veel ervaring opgedaan bij de pinguïns en de afgelopen maanden een 

aantal wedstrijden gespeeld. Deze zaterdag was de laatste oefenwedstrijd om te kijken 

hoe ver de F3 nu is. 

Omdat dit het eerste weekend van de voorjaarsvakantie was konden Britt en Wieke helaas 

niet mee doen. Maar gelukkig wilde Maud graag met ons mee om ons te helpen. Bedankt 

Maud! 
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Secretaripraten 

Eerst natuurlijk nog even de spelregels doorspreken en hierna aan de slag. Het was voor Pieter zijn 

eerste wedstrijd en dat was even wennen, zeg. Maar gelukkig hadden we al een hoop geleerd en 

konden we goed overspelen en gooien en vangen. In de rust even uitrusten en wat drinken. Er waren zelfs 

spekjes geregeld!  

In de tweede helft ging het nog beter. Er wer-

den ook mooie aanvallen gespeeld en het 

werd wel 4-0 voor Excelsior! De F3 is er zeker 

klaar voor! 
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Evenementencommissie 

Wat maak ji j voor lekkers?  

Op vrijdagavond 7 maart heeft de Evenementencommissie weer een leuk evenement op de agenda 

staan. Wat maak jij voor lekkers? Dat is de vraag die centraal staat op deze gezellige avond. Een avond voor iedereen, van jong tot 

oud(ers), van pinguïn tot senior. 

De Evenementencommissie is dus erg benieuwd naar hoe goed jij kunt koken, bak-

ken of braden. Wij willen iedereen dus vragen om je specialiteit klaar te maken en 

mee te brengen naar het clubhuis. Geef je op via het formulier op de website! 

Wat maak jij voor lekkers? 
Waar: Excelsior Clubhuis 

Wanneer: 7 maart 2014 vanaf 18.30 tot ?? 

Wat: Iedereen brengt minimaal 5 porties (formaat: voorgerecht) van een zelfgemaakt 

gerecht mee per persoon. 

(Komen jullie met z’n drieën? Dan nemen jullie minimaal 15 porties mee) 

Kosten: Gratis entree 

Opgeven: Uiterlijk 2 maart! 

 

Klik hier en geef je direct op! » 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/213-wat-maak-jij-voor-lekkers-
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Wedstrijden  

 

Uitslagen 

17 februari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R5E 4901 Excelsior 6 - DES 6 14 12   

 

22 februari 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

C3E 6177 Weidevogels C2 - Excelsior C2 14   3   

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

- wegens de voorjaarsvakantie zijn er afgelo-

pen weekend geen wedstrijden bij de senio-

ren gespeeld - 

 
 

Junioren 

- wegens de voorjaarsvakantie zijn er afgelo-

pen weekend geen wedstrijden bij de junio-

ren gespeeld - 

 

 

 
 
 

 

http://www.soeterbroek.net/
http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

 

Wedstri jdverslagen 

Jeugd 

Weidevogels C2 – Excelsior C2 

Afgelopen zaterdag speelde er slechts één team i.v.m. de voorjaarsvakantie: de C2 

speelde in Bleiswijk tegen Weidevogels C2. Er waren een aantal spelers op vakantie, maar 

gelukkig wilde Iris invallen. Bedankt nog hiervoor. Ik heb de uitslag niet gezien en weet 

helaas niets van deze wedstrijd. 

(Van de redactie: Excelsior C2 heeft helaas met 14-3 verloren van Weidevogels) 

 
 

Olympische Spelentraining 

Afgelopen maandag was het dan zo ver. De olympische spelen bij Excelsior voor de 

F en de E en de vriendjes en vriendinnetjes die mee mochten komen. Die avond 

hadden we een training met wel 50 kinderen.  

Er waren 6 onderdelen waarin er gestreden kon worden. Het olympische ringen wer-

pen, de grote slalom, het touw-slingeren, skilopen, estafette en schieten op verschil-

lende korven. 

De avond begon met een warming-

up. Alle kinderen in een kring en 

dansen maar. Geweldig begin!  

Hierna konden de spelen beginnen! 

Er werd gestreden om het goud en dat hebben de kids allemaal dan ook dubbel 

en dwars verdiend. Wat een super-

avond hebben we gehad! 

Kijk voor alle foto’s van deze gewel-

dige avond even op de site. 

 

 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
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Wedstrijden 

 

Opstell ingen 

1 maart 2014

team opstellingen reserves 

1 Bo, Lisanne, Esther, Elke 

Dannie? Emiel, Reinier, Robbert 

Excelsior 2 

2 

 

Nikki, Sharmaine, Shera, Jill, Kelly 

Bertjan, Jesse, Ryan, Simon Be., Vito, Wesley?  

Worden gevraagd 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle 

Bob, Roy, Wouter, Simon Bo. 

Nicole B., Annelinde 

Sander R.(A1), Simon Be (2) 

4 Lisette E., Nicole, Marlise, Anke? 

Erik de K., Henk, Nelis, Johan V.(klein) 

Astrid?/Annemieke? 

Mario 

5 VRIJ  

6 Annebertien, Corinee, Desiree, Renate 

Bart, Jeroen, Micke, Martijn?, Patrick 

Anne (7) 

Nathan (7) 

7 VRIJ  

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

Okker, Sander de H., Sander R., Wouter  

Jikke, Dominique(B1) 

Mart (B1), Joris (A2) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

Jazz, Anouk (B1) 

Maarten, Fabian(B1) 

A3 VRIJ  

A4 VRIJ  

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Gina, Kayleigh (B2) 

Tjarko, Jop (B2) 

B2 VRIJ  

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Joanne, Veerle, Pom, Sanne 

Reinier, Wesley, Rick 

Noa (C1), Indi (D1) 

C3 Stephanie, Chimene, Fleur, Iris, Nathalie, Nadine, Ozlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

Romy (E2) 

E2 VRIJ  

F1 Demi, Cristina, Julia 

David 

 

F2 VRIJ   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.dekoploper.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Wedstrijden 

 

 

Programma 

1 maart 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter dagdienst 

OKB 12270 Excelsior 1 - Hoogkerk 1 15.30 16:50 Leon D. de Bruijn B t/m F Nelis Bijl 

ROKA 15797 Excelsior 2 - Hoogkerk 2 14.15 15:20 Mirjam T. van Alphen   

A1F 18859 Excelsior A1 - KVS/Maritiem A2 13:00 14:00 Florian, Kelly W. Visser   

B1F 20209 Excelsior B1 - DES B1 12:00 13:00 Ben en Dannie N. Stijweg   

C1F 21307 Excelsior C1 - Valto C1 11:00 12:00 Vito, Laura scheidsrechter Fortuna   

D2F 8469 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 10:30 11:00 Lisanne, Bert Jan Fabian Mastenbroek   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2G 17862 Phoenix 4 - Excelsior 3 19.15 20:40 Willeke De Veur, Zoetermeer Wouter, Roy,  ?? 

R3N 17900 Albatros 4 - Excelsior 4 15.45 17:20   Develsteinhal, Zwijndrecht Erik, Nelis, Nicole 

R5E 4975 De Meervogels 6 - Excelsior 6 17.00 18:20   De Veur, Zoetermeer zelf regelen 

A3C 7225 Dubbel Zes A1 - Excelsior A2 15:35 16:45 Robert Jan, Simon Gaslaan, Den Haag Heemskerk, Schipper, Sevinga 

C3E 6180 Dijkvogels C3 - Excelsior C2 14:00 15:05 regelen Ryan en Wouter Sporthal Maasdijk Timp, Koole, vd Reep 

C5G 7660 Avanti C7 - Excelsior C3 12:45 13:45 Erik, Nathan, Wesley De Viergang, Pijnacker vd Ster, vd Burgh, Sen, Ham 

E8-3H 9937 ONDO E4 - Excelsior E1 08:45 9:55 Job, Shera De Hoekstee, Hoek van Holland Silvis, van der Drift, Jansen  

F2F 10473 Fortuna/MHIR F4 - Excelsior F1 aw 10:30 11:00 Okker, Jikke?, Dik? Fortuna-hal, Delft Eigen gelegenheid  

        
zaalcommisaris  sporthal is geopend vanaf 10:30 t/m 18:30 

11.00 14.00 dagdienst jeugdteams  restaurant heeft andere openingstijden 

14.00 16.00 Elke Reurings    

16.00 18.00 Emily Janssen  E1 EN F1 MAP MEENEMEN NA TRAINING!! 

 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 1 maart C2H 21781 Phoenix C1 - IJsselvogels C1 12:00 inkoop Henk Smienk Oosterpoort Zoetermeer, veld 1 

za 1 maart B2J 20791 Phoenix B1 - VEO B1 13:00 inkoop Willeke Alberts (i.o. Erik) Oosterpoort Zoetermeer, veld 1 

za 1 maart A1E 18878 Fiks A1 - Velocitas A1 14:00 KNKV Wouter le Comte Sporthal De Cuyl, Veld 1 

za 1 maart BHKB 20786 De Meervogels B1 - Rohda B1 15:00 KNKV Jos van Velzen De Veur Zoetermeer, Veld 1 

zo 2 maart -- -- -- -- -- -- -- 

 

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

Wedstrijden 

Trainingstijden veldseizoen 2013/2014  

Vanaf 13 maart 2014 

 maandag  dinsdag  donderdag 

  Kunstgras A   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

17.30-18.30              E1/E2 F1/F2   

18.00-19.00 F3   F1/F2   E1/E2, C3       C2 

18.15-19.15             D1      

18.30-19.30     C1/C2 D1     B1/B2 C1 C3 

19.00-20.00 A3/A4       B1/B2         

19.00-19.30                 A1 

19.30-20.00             A1     

19.30-20.30     A2       A2 S6 A3/A4 

20.00-21.00 A1     POP S1/S2           

20.00-21.30 S3       S5         

20.30-22.00     S1/S2       S1/S2     

20.30-21.30                 S3/S4 

 

 

▪ Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld); 

▪ Kunstgras B is het veld voor materiaalhok; 

▪ Op zaterdag van 11:00-12:00 trainen de pinguïns.
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Kalenders en roosters  

 

Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

28 februari Klaverjassen 25 april Klaverjassen 

1 maart 16.50 wedstrijd 1e. Team van de Week: D1 9 mei Klaverjassen 

7 maart Wat maak jij voor lekkers? 11 mei Kantine bezet: Mieke Mastenbroek 

14 maart Aspirantenavond 17 mei 25+ feest 

15 maart Kantine bezet bestuur 29 mei Dubbelschiettoernooi 

21 maart Klaverjassen 14 juni Kampioenendag 

7 april JAV 20 juni Voetbaltoernooi 

11 april Klaverjassen 21 juni Schoolkorfbal 

12 april Junioren/seniorenfeest 28 juni Jeugdtoernooi 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen   

 

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

secretaresse@ckv-excelsior.nl 

  

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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Kalenders en roosters  

Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

14 maart  21 maart  28 maart  

Jill Koster  Simon Bolle  Nelis Bijl  

Martijn de Graaff  Ben Mevissen  Maaike Westerman  

Joyce Dijkgraaf  Hanna van Dam  Marvin Batenburg  

Renate van Vliet  Nathan op den Kelder  Lynn Heemskerk  

Rachelle Janssen  Fabian Mastenbroek  Josanne vd Spek  

Roos Willemse  Kayleigh Verhagen  Leonie vd Spek  

Jeroen Evers  Gina Atzei  Zwaan Kampers  

         
4 april  11 april  25 april  

Nikki Koster  Lisanne Halbe  Dannie Hoogeveen  

Wouter Kamps  Bertjan Bron  Eline Baks  

Anouk de Vreede  Roxanne Hoekstra  Thijs Arkesteijn  

Stella van Bergen  Marieke Zelisse  Annelinde vd Pijl  

Ryan Heemskerk  Lisa Groot  Marloes van Egdom  

Asley Ruskauff  Koen Rijpkema  Sven de Vreede  

Cynthia Westerman  Hugo t Hart  Roy van Leusden  

         
9 mei  16 mei  23 mei  

Elke Reurings  Johan vd Bosch  Leanne Ruitenbeek  

Edith Dijkxhoorn  Dieter Bos  Simon vd Berg  

Shera Desaunois  Erik vd Kramer  Linda vd Burgh  

Floris van Willigen  Emily Janssen  Bo Verbeek  

Marilyn Kruijff  Daan Arkesteijn  Emiel Kruyff, de  

Timo van Popering  Jesse Dirkzwager  Tjarko Batenburg  

Sander van Vliet  Marrijn Muller  Job de Boo  

         
30 mei  13 juni  20 juni  

Anne Advocaat  Mario den Boer  Bart Hogeweg  

Tom van Dorp  Lars Nieuwerf  Annebertien  Bontekoe  

Jikke Been  Tessa Hart  Corinne vd Pot  

Jazz Heemskerk  Maarten de Boer  Patrick Rijneveld  

Mart de Boo  Joris Timmerman  Jesper Wielinga  

Koen Timmerman  Dingeman Pel  Desiree Dijkstra  

Matthijs Schrier  Mara Landman  Thanim  van Dokkum  

         
27 juni - opbouw toernooi  Data GEEN SCHOONMAAK     

Erik de Koning  ▪ Goede Vrijdag 18 april 2014     

Vito Heemskerk  ▪ Dodenherdenking/     

Okker Batenburg   Bevrijdingsdag 2 mei 2014     

Lisa Juijn  ▪ Pinksteren 6 juni 2014     

Nienke Sevinga        

Dominique Verhagen  Regels schoonmaken  

Charlotte vd Pijl  ▪ Je kunt niet afbellen; 

Danique Halbe  ▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

Marit Nieuwerf  ▪ De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

Sander Rensen  ▪ De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

Sander de Hoog  ▪ Aanvang schoonmaken: 19:00; 

   ▪ Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld. 
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