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De winterboots, wollen shawls en het thermo-on-

dergoed kunnen ongebruikt weer de kast in. Zo ook 

de winterblauwe mantel van de Korfpraat. Het is (of-

ficieel bijna) lente, en lente is groen! Daarom verschijnt 

vanaf nu, gedurende het veldseizoen, de Korfpraat in een fris-en-fruitig gras-

groen thema. 

En er gebeurt meer achter de schermen van de Korfpraat: de cover van de Korf-

praat wordt niet langer meer verzorgd door het fototalent van Leo Schouten. Het 

blijkt namelijk dat Excelsior in zijn eigen gelederen zelf over een megatalent op 

het vlak van fotografie beschikt: Marieke Zelisse, speelster in de A2 en trainster 

van de E2. Marieke studeert fotografie aan de Willem de Kooning Academie (on-

derdeel van de Hogeschool Rotterdam). Dus een kiekje schieten, dat kèn ze wel! 

Haar werk kun je bewonderen op haar website http://www.mariekezelisse.nl/. 

Binnenkort zal Marieke een fotoshoot doen tijdens een aantal wedstrijden op de 

Biesland en zal zij, samen met uw redacteur, een selectie maken voor het erepo-

dium: de cover van de Korfpraat. Dus zie je tijdens een wedstrijd Marieke een lens 

op je richten: smile!!! 

Tot aan de fotoshoot gebruik ik voor de cover de foto’s van Marieke die ze vorig 

najaar tijdens een wedstrijd van de selectie heeft geschoten. Deze week zien we 

Simon, naast selectiespeler ook coach van de A2 en lid van de evenementencom-

missie. 

Afgelopen zaterdag was voor mij de eerste keer weer op ’t Veld, na de overwin-

tering in de zaal: toeschouwer bij het D.K.C.-toernooi. Op het gevaar af melan-

cholisch en sentimenteel over te komen, wil ik toch dit erover zeggen: het voelde 

als thuiskomen! Ik heb de afgelopen tijd diverse spelers horen zeggen dat de 

zaalcompetitie de échte competitie is, en de veldcompetitie meer een bijcompe-

titie, korfbaltechnisch gezien dan (uw redacteur zou uw redacteur niet zijn als hij 

daar niet in eigen woorden wat retoriek aan hangt: in de zaal zijn medailles te 

verdienen, op het veld vaantjes… of zoiets). Ik daarentegen, als toeschouwer, als 

ouder van een F-speler, beoordeel het korfbalgebeuren meer op sfeer, gezellig-

heid buiten de lijnen, clubziel en al zo meer. En, hoewel ik zeker heb genoten van 

de ambiance in de Buitenhof afgelopen zaalcompetitie, ben ik toch erg blij… dat 

ik – wij – weer thuis op ’t Veld zijn. 

Nog even terug naar het D.K.C.-toernooi, wat-een-ge-wel-dig-toer-nooi! Hulde 

aan D.K.C. voor de organisatie, hulde aan alle deelnemende clubs, en natuurlijk 

met name Excelsior, het was een hele fijne korfbaldag! 

En dan… misschien wel het leukste onderdeel van deze rubriek: 

het uitreiken van de stickers! Want ja hoor, onze E1 is megacool 

gebleven, is koelbloedig aan de laatste zaalwedstrijd begonnen 

en heeft gedaan wat we allen hadden gehoopt: DE E1 IS KAMPI-

OEN GEWORDEN! Heel vèt! Aniek, Charlotte, Eva, Inger, Lyndsey, 

Eelco, Joran, Paul en Thom, supergoed gedaan, de smiley-sticker is voor jullie 

allemaal! En dan wil ik de lezers zeker niet het volgende zinnetje uit een e-mail 

van coach Job, die ik afgelopen vrijdag ontving, onthouden: “En morgen ga ik mijn 

eerste echte KP sticker verdienen... althans, dat hoop ik!”. Job én Shera, deze sticker 

hebben jullie dubbel en dwars verdiend! 

(mijn ruimte is op, maar als jullie het niet heel erg vinden, ga ik nog heel even door 

onder “Praatjes en mededelingen”)  

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 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

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 

http://hobbyfotografie-leo.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NJP17N6
http://www.mariekezelisse.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NJG66L5
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
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…vervolg redactiepraat  

Wat lezen we deze week zoal in de Korfpraat: 

▪ De ouders van de aspiranten en pupillen worden op-

geroepen om zich aan te melden voor een bardienst. En wat een bardienst 

inhoudt, dat staat hier te lezen. 

▪ Kassa, tjing, tjing! Dankzij slim bestellen wordt de kas van Excelsior flink ge-

spekt. 

▪ Het wedstrijdverslag van de kampioenswedstrijd van E1. 

…en nog heul veul meer! 

Veel leesplezier  
 

Bardienst  

Beste ouders van de pupillen en aspiranten, en uiteraard ieder ander die ook 

graag een bardienst zouden draaien,  

Het is de bedoeling dat alle ouders van pupillen en aspiranten die bij Excelsior 

korfballen in het voorjaar en in het najaar een kantinedienst verzorgen. Het kan-

tinerooster voor het wedstrijdprogramma is op de website geplaatst. Schrijf je 

daarom zo snel mogelijk in. We kunnen niet zonder de hulp van alle ouders! 

Bekijk hier het kantinerooster: http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantineroos-

ter.php 

Schrijf je hier in: http://excelsior.kantinesysteem.nl/  

Inloggen kan met de gegevens in de e-mailuitgave van deze Korfpraat. 

Je vindt het kantinerooster ook op de bekende plek op de website onder 'Orga-

nisatie'. 

Na 19 maart ga ik de opengebleven plekken inroosteren met ouders van pupillen 

en aspiranten. 

Alvast bedankt! 

Carolien Noorlander  
 

Bardienst… wat houdt dat nou in?  

Als aanvulling op het verzoek om uzelf in te roosteren voor een bardienst, hier 

een korte uitleg over wat te doen tijdens een bardienst. 

Allereerst wil ik zeggen dat het vooral leuk is om een bardienst te draaien. Je ziet 

en ontmoet veel mensen en misschien beschikt u wel over talenten waarvan u 

zelf niet eens wist dat u ze had. 

In de ochtenduren is het voornamelijk veel koffie en thee zetten, zorg er daarom 

voor dat er altijd twee of drie volle potten koffie op voorraad staan. Ook moet er 

limonade voor de korfballende kinderen worden ingeschonken, dit krijgen zij in 

de rust van de wedstrijd. 

Ook moeten er in de ochtenduren broodjes klaargemaakt worden. Meestal met 

ham, kaas of broodjes gezond. Voor deze broodjes moeten er eitjes gekookt, en 

tomaten, komkommer en sla gesneden worden. 

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: Marieke Zelisse 

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, Linda, Carolien, Job, Simone, 

Sandra Koppert, Marit Nieuwerf 

 

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  

Bardienst 
Bardienst… wat houdt dat nou in? 
Goed schoeisel voorkomt blessures 
€ 100,- verdiend voor en door 

Excelsior! 
Secretar ipraten  

Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Spectaculaire avond voor aspiranten 

en junioren 
Excelsiorfeest: Fullmoon Party 

Wedstr i jden  
Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 

DKC toernooi  
Opstellingen 
Oefenprogramma veld 
Programma 
Trainingstijden veldseizoen 2013/2014 

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 
Schoonmaakrooster voorjaar 2014 

 

Praatjes en mededelingen  

http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php
http://excelsior.kantinesysteem.nl/kantinerooster.php
http://excelsior.kantinesysteem.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/17/organisatie/kantinerooster
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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…vervolg een bardienst draaien, wat houdt dat nou in?  

Het bijvullen van de koelkasten is ook altijd erg prettig. Ook een rondje maken om de vuile vaat op te halen 

hoort erbij. Gelukkig hoeven we niet met de hand af te wassen maar staat er een professionele spoelmachine. 

 

In de keuken hangen lijsten met daarop globaal beschreven wat er moet gebeuren tijdens een bardienst. 

 

Ik hoop op uw enthousiasme en inzet, we hebben het hard nodig want zonder alle vrijwilligers kunnen we de boel niet draaiende 

houden. 

Veel plezier en tot op ’t Veld, 

Carolien Noorlander 
 

Goed schoeisel voorkomt blessures 

We gaan het veld weer op. Van veld naar zaal naar veld, dat 

doet nogal wat met je lijf, vooral wanneer je in de groei bent. 

Goed schoeisel is daarom aan te raden. 

De wereld om ons heen verandert snel. Bedrijven beschikken 

wereldwijd over hun eigen researchlaboratoria, die voor iedere 

sport de best mogelijke sportuitrusting ontwikkelen. Zo ook 

voor korfbal. Korfbalschoenen moeten goed passen en daarbij 

je voeten beschermen tijdens het korfballen. Korfbalblessures 

ontstaan namelijk vaak aan de benen en voeten. 

Lees er alles over op de speciale website van voorkomblessu-

res.nl die een speciaal stuk over korfbalschoenen heeft. 

 

 

€ 100,- verdiend voor en door Excelsior!  

Sinds een maand kunnen wij allemaal geld verdienen voor Excelsior. En daar 

hoeven we eigenlijk niks anders voor te doen, dan dat we normaal al doen… 

Lekker shoppen op het internet! In de eerste maand dat Excelsior hier mee bezig 

is hebben we hier de eerste € 100,- mee verdiend, mooi resultaat! Ga zo door! 

Dus bestel je weleens wat op het internet? Lekker een vette hap, nieuwe kleren 

of vliegtickets? Dan kan je daar geld mee verdienen voor Excelsior. Excelsior is 

namelijk de samenwerking aan gegaan met vele webshops, zoals bijvoorbeeld 

Thuisbezorgd.nl, Bol.com, Cheaptickets.nl en vele andere webshops. Dankzij 

deze samenwerking ontvangt Excelsior een commissie over elke bestelling die 

wordt gedaan via de speciale pagina op onze website. 

Online bestellen 

Als jij dus iets online besteld doe dit dan via www.ckv-excelsior.nl. Elke aankoop bij een van deze webshops 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! »  

Praatjes en mededelingen  

http://www.voorkomblessures.nl/korfbal/korfbalschoenen
http://www.voorkomblessures.nl/korfbal/korfbalschoenen
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/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
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In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Seniorensecretariaat 

De komende anderhalve week ben ik op vakantie. Dat betekent 

dat afmelden voor de zaterdagen 22 en 29 maart via de coa-

ches (1 – Leon, 2 – Mirjam, 3 – Ben, 6 – Bob) en aanvoerders (4 

– Mario/Nicole, 5 – Bart) geregeld gaat worden. Zij organiseren 

dan in onderling overleg eventueel invallers en/of andere re-

serves. In een aparte e-mail aan deze mensen stuur ik nog na-

men van mogelijke invallers en A.R.’s. 

De opstellingen voor beide zaterdagen komen wel in de Korf-

praat, maar zijn dus al ver vooruit gemaakt, en blessures zitten 

in een heel klein hoekje.  

Aanvoerders/leiders: de wedstrijdformulieren gewoon weer in 

vakje 1 doen (achter de bar). Elke Reurings zal voor verzending 

en doorgeven uitslagen zorgen. 

Tweede helft veldcompetitie met 2 belangrijke aandachtspun-

ten (zie het programma): 

1. Zaterdag 19 april is de zaterdag van het Paasweekeinde: 

dan spelen alle teams gewoon competitie!! 

Ik hoop dat iedereen ook gewoon kan spelen; er volgen 

tenslotte daarna twee vrije weekeinden vanwege de mei-

vakantie. Maar zo niet, laat het mij z.s.m. weten.  

2. Tijdens de veldcompetitie wordt Excelsior 6 uit de zaal weer 

Excelsior 5, en Excelsior 7 is weer Excelsior 6. 

Willeke 

 

Juniorensecretariaat  

Wedstrijdverslagen op de site en in de Korfpraat! 

Iedere zaterdag zijn er vele ouders/spelers/fanatieke toeschou-

wers die het leuk vinden om een wedstrijdverslag van de juni-

orenwedstrijden te schrijven. Vaak staan de wedstrijdverslagen 

alleen in de Korfpraat of alleen op de site. Wij willen jullie vra-

gen om de verslagen in te sturen naar zowel de Korfpraat (via 

e-mail van Bep van Dorp) als de website. 

Alvast bedankt!  
 

Jeugdsecretariaat  

Wedstrijdverslagen op de site en in de Korfpraat! 

Iedere zaterdag zijn er vele ouders/spelers/fanatieke toeschou-

wers die het leuk vinden om een wedstrijdverslag van de aspi-

ranten- en pupillenwedstrijden te schrijven. Vaak staan de 

wedstrijdverslagen alleen in de Korfpraat of alleen op de site. 

Wij willen jullie vragen om de verslagen in te sturen naar zowel 

de Korfpraat (voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl) als de website. 

 

Alvast bedankt!  
 

Erik de Koning en de snoepzakken 

Jullie kennen allemaal Erik de Koning toch wel? Erik zit al 

jaaarrrren in het bestuur van Excelsior en regelt al heel lang, 

heel veel voor de aspiranten (en nu ook voor de pupillen). Erik 

is iemand, die als hij ergens voor gaat, hij dat voor 100% doet 

en nooit verzaakt. Een hele belangrijke spil binnen Excelsior. Nu 

is er één ding wat Erik liever niet doet, maar ja, als we successen 

hebben bij de club deze er toch bij horen…….namelijk het vul-

len van snoepzakken voor de kampioenen. Tsja……maar zoals 

ik al schreef, Erik gaat overal helemaal voor en ook deze keer 

waren de snoepzakken gewoon gevuld (weliswaar 10 stuks, 

waar we 12 van moesten maken)!! Goed gedaan Eer. Mar wat 

mij betreft mogen we gewoon weer terug naar bloemen 

hoor . 

De E1 heeft heerlijk van deze snoepzakken kunnen genieten 

gelukkig, want die zijn zaterdagochtend glorieus kampioen ge-

worden in de zaal met 9-0. Overtuigender kan haast niet, jullie 

zijn ware kampioenen. 

Wij gaan de medailles voor jullie bestellen en die krijgen jullie 

uiteraard zo snel mogelijk. 
 

Wat is er zo leuk aan een toernooi?? 

Een toernooi is een groot overzicht van samenhorigheid en ‘erbij horen’. Overal waar je kijkt en je je eigen kleuren ziet, kun je 

bedenken “daar hoor ik bij en die horen bij mij”. In dat grote overzicht krioelt iedereen vervolgens door elkaar om zijn/haar eigen 

gang te gaan, met veel ‘hoi’s en hallo’s’ tussen het verplaatsen van kinderen/coaches/ouders van veld naar kantine naar elders. 

Ik ben daarom dol op toernooien (los van de nostalgie dat je graag het gras nog ruikt). 

Secretaripraten Secretaripraten 

http://www.ckv-excelsior.nl/formulier/wedstrijdverslag
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/formulier/wedstrijdverslag


 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  30  6 

Zaterdag was zo’n leuk toernooi. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat dit ook wel een luxe toernooi 

was hoor, goede tijden beginnen (niet 8.00 uur ’s ochtends) en op een prima tijdstip weer klaar en 

georganiseerd door een andere club (bedankt DKC). Dat geeft een hoop mensen bij ons toch weer wat 

handen vrij voor andere zeer belangrijke zaken. De Jeugd TC heeft weer een hoop wedstrijden achter elkaar kunnen zien en veel 

kinderen zien spelen. 
 

Wat heb ik allemaal gezien? 

Onze nieuwe F3’ers, die een aantal geweldige eerste wedstrij-

den hebben gespeeld. Kijk, das zo leuk hè, dan begin je op het 

veld met een toernooi en mag je gelijk een aantal wedstrijden 

spelen op één dag. Superleuk! Wat doen jullie het ontzettend 

goed zeg. Jullie kijken allemaal goed naar de bal en als jullie 

coaches Pauline en Lisette roepen ‘rennen’ en ‘bewegen’ dan 

gaan jullie gelijk als een speer. Heel veel plezier met z’n allen 

op het veld en op de trainingen maandag. 

Verder heb ik hele enthousiaste trainers gezien die de F1, F2 

(en E2 kinderen) begeleiden…..Ik zal even een korte voorge-

schiedenis vertellen. Er was geen mono team van de E opgeven 

bij het toernooi, behalve onze E2. Wat te doen? De kinderen 

van de E2 kunnen uiteraard bij de F geplaatst worden en de 

trainers maken samen direct een schema wie wanneer coacht 

(omdat 6 coaches toch net een tikkie te veel is). Huppatee, zo 

werkt dat, zonder moeite wordt dat ingeblend, iedereen kan 

spelen/coachen! Goed gedaan trainers F en E2. 

Verder al met al een goede en leuke zaterdag waar iedereen 

elkaar weer kon zien… Grote kans dat korfballen in de zaal korf-

baltechnisch leuker is om te zien. En van de zaal naar het veld 

is altijd weer even wennen met de externe factoren (kou, wind). 

Zo blijft de pek op het veld dé plek op elkaar te ontmoeten! Ik 

heb weer ouderwets genoten en heb zin in de 2e helft van de 

veldcompetitie. 

 

 
 

Voorkom blessures met goed schoeisel en andere 

adviezen 

Er is een stuk gepubliceerd op de site over het voorkomen van 

blessures door goede schoeisel aan te schaffen. Ik verwijs jullie 

graag naar deze site voor advies. Buiten dit advies staan er op 

de site nog een heleboel andere goede tips (over trainingen, 

gezondheid, gedrag). Echt de moeite waard om te lezen. 
 

Maandagavond oudertraining 

De Jeugd TC wenst alle ouders die zich hebben aangemeld 

voor de oudertrainingen heel veel plezier!! Ik verwacht jullie al-

lemaal zaterdag gezond en blessurevrij weer langs de lijn (wel-

licht is de bovenstaande link voor jullie ook een optie om te 

lezen ). 
 

Enquêtes 

Ik heb afgelopen zaterdag aan B1, B2, C1, C2, C3 en D1 enquê-

teformulieren uitgedeeld. Trainers zouden jullie erop toe willen 

zien dat ik die binnen twee weken ingevuld retour ontvang? 

(van de C3 en D1 zijn ze al binnen). 
 

Trainingsochtend 22 maart 

Op zaterdag 22 maart is er voor alle teams vanaf B1 tot en met 

F3 een trainingsochtend van 9:45 tot en met 11:30. Jullie trai-

nen allemaal met jullie eigen teams en jullie eigen trainers ver-

zorgen deze trainingen. 

Competitie 

Het competitieprogramma van de 2e helft van de veldcompe-

titie is in deze korfpraat gepubliceerd. Start zaterdag 29 maart. 
 

Tip van de week  (heb’ m niet van mezelf, hoor). 

Maar ik download tegenwoordig de Korfpraat via m’n telefoon 

en maak dan een foto van het wedstrijdprogramma. Heel han-

dig, scheelt me iedere keer kijken hoe het ook weer zat. 
 

Bardiensten 

Voor de ouders die nieuw zijn. Achter de bar hebben we echt 

uw hulp nodig. Vandaar dat jaren geleden door het bestuur is 

gesteld dat ouders achter de bar een aantal uur worden inge-

roosterd. Jullie kunnen jezelf wel inroosteren met de wacht-

woorden die in deze Korfpraat staan vermeld. Doe je dit niet, 

dan word je toch ingeroosterd op de nog lege staande plekken. 

Dus wees dat voor en heb het in eigen hand door samen met 

iemand af te spreken. De instructies hangen achter de bar wat 

je allemaal moet doen en het belangrijkste is: maak er een 

leuke dienst van! 

Wat data om alvast in je agenda te zetten 

▪ 29 maart Start competitie 

▪ 4 april Aspirantenavond 

▪ 21 april Pasen voor D, E, F en pinguïns 

Secretaripraten 

http://www.voorkomblessures.nl/korfbal/tips-voorkomen-korfbalblessures
http://www.voorkomblessures.nl/korfbal/tips-voorkomen-korfbalblessures
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▪ 29 mei Dubbelschiettoernooi 

▪ 14 juni Kampioenen dag 

▪ 21 juni Schoolkorfbal 

▪ 28 juni Jeugdtoernooi 
  

4korfball voor E en F jeugd 

Vanaf volgend jaar verandert de KNKV (de bond) de regels voor de kinderen van 

de E en de F. Het doel van de verandering is om het spel voor de jonge spelers 

aantrekkelijker te maken en kinderen langzaam toe te laten groeien naar de sport 

zoals we die kennen. Daartoe veranderen de regels bij de E en F jeugd vanaf vol-

gend seizoen.  

In onderstaande tabel de nieuwe regels. De nieuwe regels zorgen ervoor dat alle 

kinderen die spelen mee moeten doen en dat alle elementen van het 'grote-korf-

bal' erin verwerkt zitten, maar dat het toch meer richting spel voor kinderen gaat.  

4Korfball voor E-jeugd 4Korfball 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 el-

kaar om te scoren 

Minimaal 1 meisje per team Minimaal 1 meisje per team 

  Mogelijk om SUPER speler in te zetten 

Verandering bij de F jeugd 

Bij de F-jeugd wordt de verdedigd-regel afgeschaft en mogen jongens en meisjes 

elkaar gaan hinderen. Dat betekent dat er bij een wedstrijd veel meer geschoten 

kan worden, iedereen kan proberen te scoren. 

Het afschaffen van de verdedigd-regel stimuleert de speler meer balgericht te 

worden, dan constant achter je tegenstander aan te rennen. Zodra de bal bij een 

aanval dichtbij de korf komt, kan er geschoten worden, spelers worden door de 

nieuwe regels gestimuleerd om de bal te ‘veroveren’. Door de regel binnen 10 

seconden gooien, zullen spelers met elkaar constant bezig zijn om te zorgen dat 

de bal gegooid kan worden. Het spel wordt dynamischer en iedereen doet mee. 

De wedstrijden gaan doelpuntrijker worden en misschien worden de verschillen 

dan ook groter. Om dat te voorkomen komt er een mogelijkheid om gebruik te 

maken van een 'superspeler'. Dat betekent, dat bij een bepaald verschil in doel-

punten (bv. 3), de ploeg die achter staat een 5e speler mag inzetten. Deze ploeg 

krijgt het dan iets makkelijker en de tegenstander krijgt meer uitdaging. Niet eer-

lijk? Zo zou je het kunnen zien, maar je kunt er net zo makkelijk een positieve 

draai aan geven voor beide ploegen. Het is leuker voor de ploeg die achter staat, 

en de andere ploeg is zo goed dat ze mogen proberen of ze het ook tegen vijf 

tegenstanders kunnen. 

Verandering bij de E jeugd 

De keuze betekent helaas wel dat een klein 

aantal van onze E-tjes volgend jaar van 

8Korfbal terug gaan naar 4Korfbal. 

Gaat de E jeugd dan hetzelfde 4Korfbal spe-

len als de F? Nee, in de ontwikkeling naar het 

8Korfbal is de E jeugd echt een tussenstap 

geworden. Zo geldt in de E jeugd gewoon 

de verdedigd-regel. De kinderen hebben in 

de F geleerd samen te spelen en vrij te lopen 

en dus zou het in de E wel eens te makkelijk 

kunnen worden om te scoren zonder verde-

digd-regel. Het wordt daarom makkelijker 

voor de verdediging om schoten te voorko-

men en de aanval zal meer moeite moeten 

doen om vrij te komen voor een schot. Ook 

verdedigd iedereen weer zijn eigen tegen-

stander, zo voorkomen we dat we linie ver-

dediging gaan krijgen. De regel van binnen 

10 seconden overgooien zal ook bij de E 

jeugd worden toegepast, zo houden we het 

spel snel en dynamisch.  

Al met al een heleboel wijzigingen bij de E 

en F jeugd. Om ons hier goed op voor te be-

reiden zullen er bij de F en E groep onderling 

een oefenwedstrijd worden gepland. Zo 

kunnen we kijken welke rol een scheidsrech-

ter krijgt, hoe de spelers op de nieuwe regels 

reageren en of de tactiek van coaches aan-

gepast moet worden. Door er nu samen ac-

tief naar te kijken, zullen we bij het aantre-

den van het nieuwe seizoen allemaal klaar 

zijn voor deze ‘grote’ verandering. 
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Spectaculaire avond voor aspiranten en junioren  

Speciaal voor de aspiranten en junioren van Excelsior organi-

seert de evenementencommissie op vrijdagavond 4 april een 

spectaculaire avond. Er staan een aantal toffe activiteiten op 

het programma. Zo zullen we gaan karten, lasergamen en bun-

gee runnen, en dat allemaal op één avond!  

De avond zullen we starten met het eten van lekkere patat in 

onze eigen kantine. Hierna zullen we met z'n allen vertrekken 

naar Zoetermeer om daar bovengenoemde toffe activiteiten te 

ondernemen. Hierbij zullen we de groep splitsen - aspiranten 

en junioren apart. 

 

Klik hier en geef je direct op!  

Programma vrijdagavond 4 april 

18.30 uur | Aanvang met eten in kantine 

19.30 uur | Vertrek richting Zoetermeer 

20.00 uur | Start activiteiten (karten, lasergamen en bungee 

runnen) 

22.00 uur | Vertrek richting Delft 

22.30 uur | Einde programma 

Informatie en regels 

▪ Kosten € 21,00 p.p. 

▪ Deelname op eigen risico. 

▪ Inschrijven uiterlijk 27 maart. 

▪ Bij afmelding na 27 maart/afwezigheid kunnen er kosten in 

rekening worden gebracht.  

 

Excelsiorfeest : Fullmoon Party  

op 12 apri l  

Op zaterdag 12 april staat het volgende Excelsiorfeest weer op de agenda! 

Herinner jij HET feest van 2013 nog? Net als toen ook dit keer een echte Full-

moon Party in de Excelsiorkantine! 

Full Moon = Blacklight, body-paint die alleen te zien is in Blacklight, Lasers, 

Fluoriserende kle(u)ren, Buckets (emmers cocktail), leuke mensen, TOP muziek 

en heel veel gezelligheid! 

Excelsior-leden zijn welkom vanaf 15 jaar en ouder en kunnen intro's (vanaf 

16 jaar) meebrengen. Deze kunnen worden opgegeven via ec@ckv-excel-

sior.nl, mail naam en geboortedatum. 

▪ Er mag geen alcohol worden geschonken en gedronken aan/door jongeren 

onder de 18 jaar. 

▪ Excelsior-leden mogen een onbeperkt aantal intro's meebrengen (vooraf 

melden, intro's moeten 16 jaar of ouder zijn!). 

▪ Excelsior-leden welkom vanaf 15 jaar en ouder. 

▪ KNKV-leden welkom vanaf 16 jaar en ouder. 

▪ Legitimatie is verplicht, zonder legitimatie kan toegang worden geweigerd. 

▪ Het is VERBODEN om je eigen verf mee te nemen! 

Evenementencommissie 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/216-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
mailto:ec@ckv-excelsior.nl?subject=Intro%20Fullmoon%20Party
mailto:ec@ckv-excelsior.nl?subject=Intro%20Fullmoon%20Party
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/216-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
https://www.facebook.com/events/229903323869090/229906830535406/
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Uitslagen 

15 maart 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

E8-3H 9920 V eo E3 – Excelsior E1 0 9   

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Vanwege veel halve en hele blessures gingen 

voor 3 van de 6 teams de oefenwedstrijden 

afgelopen zaterdag niet door. Het is wel bij-

zonder vervelend dat de 2e helft veldcompe-

titie dit seizoen zo snel aansluit aan de zaalcompetitie. Een weekje rust is voor gebles-

seerden soms net even nodig. 

Wel waren de weersomstandigheden voor 15 maart uitstekend en speelden een Excel-

sior 1 en 2-combinatie tegen Futura 1 (eindstand 16-20) en Excelsior 3 tegen Paal Cen-

traal 1 (eindstand 16-7). 

Volgende week begint de competitie dus alweer, nog alleen voor de senioren. Alle 

jeugdteams zijn nog vrij, maar de spelers van A1 en een aantal van A2 zijn opgesteld 

om in te vallen of reserve te zijn bij de seniorenteams. 
 

Junioren 

WION A1 – Excelsior A2 

Na het zaalseizoen te hebben afgesloten is het ook voor de A2 weer tijd voor een oe-

fenwedstrijd op het veld. Geen stress voor de competitie, gewoon lekker oefenen. Ui-

teraard ging de A2 wel keihard knokken voor de winst. 

Even ter vermelding; er was geen bord met de tijd erop en ik ben zelf vergeten het bij 

te houden, dus een uiteenzetting van de score zonder de tijden. We begonnen de wed-

strijd met, na een paar aanvallen, een afstandsschot tegen, die één van de heren van 

WION erin schoot, 1-0. Gelukkig wist Nynke na een tijdje een doorloop te scoren, 1-1. 

Een paar aanvallen later wist Marieke een strafworp te veroorzaken en Sander gooide 

deze er mooi in, 1-2. Sander kwam waarschijnlijk een beetje op dreef, want hij scoorde 

snel daarna een doorloop, 1-3. Dit gaat de goede kant op voor Excelsior. Helaas valt er 

daarna aan de verkeerde kant een doorloop, die wordt afgemaakt door één van de 

dames van WION, 2-3. Er werd een tijdje heen en weer gespeeld. Hanna weet er een 

mooi afstandsschot in te knallen, 2-4. Met deze score gaan we de rust in. 

Wedstrijden 

http://www.soeterbroek.net/
http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Wedstri jdverslagen 

…vervolg Junioren 

Na de rust beginnen we allemaal weer fris aan de tweede helft. 

WION weet ons weer te achtervolgen en ze krijgen een straf-

worp mee en die zit, 3-4. Gelukkig fluit de scheids niet partijdig 

en ook wij krijgen een tijdje later een terechte strafworp die 

Sander afmaakt, 3-5. Helaas dachten de heren van WION: “laten 

we even ons best gaan doen.” Ze schoten snel na elkaar twee 

afstandsschoten erin, wat de stand op 5-5 bracht. Sven is het 

daar niet mee eens en hij mikt er een afstandsschot in, 6-5. 

Toen werd het wat minder, want de A2 kwam zowaar achter te 

staan. Weer de heren van WION in de actie en weer twee af-

standsschoten die erin gaan, 7-6. Menig mens denkt dan mis-

schien wel, ach het is een oefenwedstrijd, maar nee, de A2 

knokt dan door hoor! Na wat spanning en een tijdje achter-

staan, maakt Hanna de stand weer gelijk met een doorloop, 

7-7. Uiteraard wil je dan niet met 

een gelijke stand naar huis gaan en 

Sven dacht er ook zo over. Hij maakt 

nog een keer een af-

standsschot en dat 

brengt de eindstand op 

7-8 voor Excelsior. Niet 

een ruime winst, maar 

toch een leuk beginne-

tje van dit veldseizoen. 

Reserves Marijn, Roos 

en Linda, bedankt voor het reserve zitten. Verder willen wij nog 

onze verontschuldigingen maken voor de man die nu lichtelijk 

getraumatiseerd is door Marieke. Ze riep: “He mattie! We zijn 

op jou aan het wachten hoor!” De arme man rolde een bal in 

het veld en liep iets te langzaam uit het veld toen hij de bal 

pakte… We hebben gelachen  Tot over twee weken! 
 

Jeugd 

VEO E3 – Excelsior E1 (0-9) 

Afgelopen zaterdag 15 maart was het dan zover: zou E1 de kampioenstitel op gaan eisen 

en winnen met ten minste vier doelpunten verschil of zou toch de Meervogels kampioen 

worden? We moesten al vroeg verzamelen: om 8.00 uur vertrekken vanaf het terrein van 

Excelsior. Iedereen was 

op tijd en vol goede 

moed vertrokken we richting Voorburg, waar we om 8.20 uur 

reeds bij Sporthal Essesteijn waren. Door alle spanning was In-

ger haar schoenen vergeten, maar gelukkig heeft papa Gerrie ze 

opgehaald en was hij net voor het startfluitsignaal terug. 

Onder grote belangstelling (alle ouders waren aanwezig en als 

extraatje waren Isa en Joshua mee) mocht Veo de bal uitnemen, 

de bal werd direct door Excelsior onderschept en… een prach-

tige doorloop van Aniek leek voor de 0-1 te zorgen. Helaas deed 

Aniek een stapje teveel, dus het doelpunt werd afgekeurd. Niet 

getreurd, in de 2e minuut scoorde Joran de 0-1 dan echt. Niet 

veel later volgde het tweede doelpunt, deze keer verzorgd door 

Aniek. Daarna volgde de 0-3 en de 0-4 door Thom. Helaas werd 

er net voor de wissel nog een doelpunt afgekeurd van Joran. Na de wissel waren er voldoende kansen, maar scoorde Excelsior 

helaas net niet. Op naar de rust: virtueel was Excelsior nu kampioen. Wederom zijn er in de kleedkamer vast inspirerende woorden 

uitgesproken door Shera en Job, want na de rust scoorde Excelsior er lustig op los: Joran zorgde voor de 0-5 en 0-6, waarna Aniek 

voor de 0-7 tekende! Wederom een wissel en… Paul zorgde met een afstandsschot voor de 0-8, waarna Inger net voor het 

fluitsignaal voor de 0-9 zorgde. Na het fluitsignaal kon het feest dan eindelijk losbarsten: E1 is overtuigend kampioen geworden! 

En wat leuk: ieder kreeg een prachtige Gerbera en een lekkere zak snoep.

Wedstrijden 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Helaas werd er net voor de wissel nog een doelpunt afgekeurd 

van Joran. Na de wissel waren er voldoende kansen, maar 

scoorde Excelsior helaas net niet. Op naar de rust: virtueel was 

Excelsior nu kampioen. Wederom zijn er in de kleedkamer vast 

inspirerende woorden uitgesproken door Shera en Job, want 

na de rust scoorde Excelsior er lustig op los: Joran zorgde voor 

de 0-5 en 0-6, waarna Aniek voor de 0-7 tekende! Wederom 

een wissel en… Paul zorgde met een afstandsschot voor de 0-

8, waarna Inger net voor het fluitsignaal voor de 0-9 zorgde. Na 

het fluitsignaal kon het feest dan eindelijk losbarsten: E1 is 

overtuigend kampioen geworden! En wat leuk: ieder kreeg een 

prachtige Gerbera en een lekkere zak snoep. 

Jongens en meisjes van de E1, jul-

lie zijn enorm gegroeid dit zaalsei-

zoen: houd deze koers vast en ook bui-

ten zullen er mooie resultaten volgen! Dank aan Thom, Eva, 

Aniek, Joran, Inger, Eelco, Lindsey en Paul voor de leuke wed-

strijd, Joshua voor het invallen en Isa voor het bankzitten en 

natuurlijk aan de trainers Shera en Job voor de coaching en het 

bijbrengen van wedstrijdinzicht bij de kinderen. Als laatste wil 

ik de ouders danken voor het leuke zaalseizoen en de aanmoe-

digingen die wij onze kinderen gegeven hebben en de kopjes 

koffie en thee die we elkaar gegeven hebben! Op naar net zo’n 

leuk veldseizoen! 
 

DKC toernooi 

Joepie, we mogen weer buiten korfballen! Te be-

ginnen met een toernooi bij DKC. Bijna alle F-jes 

present en een aantal invallers uit de E, helemaal 

fijn. En het was leuk! Het weer zat mee en de doel-

punten vielen als appeltjes, zo hier en daar. Voor F3 

was het de eerste keer dat ze echte F-jes waren. 

Wat deden ze het goed zeg! Ze wonnen zelfs een 

wedstrijd door te scoren in de laatste seconden. F2 

wist alle wedstrijden te winnen en van de F1 weet 

ik het niet zeker, maar ik denk ook dat zij alles won-

nen.  

Toen het toernooi was afgelopen waren de F1 én 

de F2 allebei kampioen geworden. Ze mochten 

een mooie beker ophalen!  

Dat was het einde van een heerlijke buiten korfbaldag. 
 

 

  

Wedstrijden 
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Opstell ingen 

22 maart 2014
team opstellingen reserves 

1 
Bo?, Elke, Lisanne, dame 2 

Emiel, Reinier, heer 2, heer 2 

Excelsior 2 

 

2 
Jill, Kelly, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

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

Danique, Emily 

Wouter K., Sander R. 

3 
Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Daan, Dieter, Roy, Wouter 

Annelinde, Marieke 

 

4 
Eline?, Lisette, Nicole, Pauline 

Henk, Nelis, Mario, Johan V (groot) 

Britte, Charlotte 

Okker, Sander H. 

5 
Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

Jeroen, Micke, Patrick, Bart?, Martijn? 

Janna 

Nathan 

6 
Anne A, Janna, Roxanne, Lynn/Hanna (A2)  

Erik v.d. K, Nathan, Wesley N, Lars 

 

Joris (A2) 

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 VRIJ  

A4 VRIJ  

B1 VRIJ  

B2 VRIJ  

C1 VRIJ  

C2 VRIJ  

C3 VRIJ  

D1 VRIJ  

E1 VRIJ  

E2 VRIJ  

F1 VRIJ  

F2 VRIJ  

F3 VRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden 

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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Oefenprogramma veld  

22 maart 2014 

wedstrijd aanw aanv leiders accomodatie scheidsrecher opmerking 

Excelsior B1 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Ben, Dannie Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior B2 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Jill, Emiel Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior C1 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Laura, Vito Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior C2 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Ryan, Wouter Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior C3 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Erik, Nathan, Wesley Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior D1 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Lisanne, Bertjan Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior E1 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Job, Shera Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior E2 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Job, Shera Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior F1 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Okker, Jikke, Dik Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior F2 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Sharmaine, Dominique Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Excelsior F3 (Trainingsochtend) 9.30 9.45 Pauline, Lisette Biesland, kunstgras n.v.t. DUURT T/M 11.30 

Programma 

22 maart 2014 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie   

R4N 3762 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 15:30 16:30   scheidsrechter DES Kunstgras A 

R5C 1736 Excelsior 5 - TOP/Justlease.nl 6 14:00 15:00   Piet Ekelmans Kunstgras A 

R6D 2513 Excelsior 6 - Valto 7 12:30 13:30 Mario? Anne-Linde van der Pijl Kunstgras A 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter autorijders 

OKC 1839 SDO/VerzuimVitaal 1 - Excelsior 1 13:00 15:30 Leon Sportpark Mijzijde, Kamerik regelt Mariska 

ROKC 5794 SDO/VerzuimVitaal 2 - Excelsior 2 12:00 14:00 Mirjam Sportpark Mijzijde, Kamerik zelf regelen 

R2K 5734 ODO 2 - Excelsior 3 12:30 14:00 Ben Sportpark De Commandeur, Maasland zelf regelen 

        
barrooster  dagdienst  

09:30 11:30 2x trainingsochtend  nvt  

11:30 14:00 2x    

14:00 16:45 4e 2x    

16:45 19:30 6e 2x    
 

 

 

Wedstrijden 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.zantmanbv.nl/
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Trainingstijden veldseizoen 2013/2014  

Vanaf 13 maart 2014 

  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 

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        A1, A2       A2 S6 A3/A4 

20.00-21.00   
OUDERS/ 

RECREANTEN 
    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.  

  

Wedstrijden 
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Activiteitenkalender  

 

datum activiteit datum activiteit 

21 maart Klaverjassen 11 mei Kantine bezet: Mieke Mastenbroek 

7 april JAV 17 mei 25+ feest 

11 april Klaverjassen 29 mei Dubbelschiettoernooi 

12 april Junioren/seniorenfeest 14 juni Kampioenendag 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 20 juni Voetbaltoernooi 

25 april Klaverjassen 21 juni Schoolkorfbal 

9 mei Klaverjassen 28 juni Jeugdtoernooi 

 

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

secretaresse@ckv-excelsior.nl 

  

Kalenders en roosters 

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

 

  21 maart  28 maart  

   Dannie Hoogeveen  Nelis Bijl  

   Ben Mevissen  Maaike Westerman  

   Hanna van Dam  Marvin Batenburg  

   Nathan op den Kelder  Lynn Heemskerk  

   Fabian Mastenbroek  Josanne vd Spek  

   Kayleigh Verhagen  Leonie vd Spek  

   Gina Atzei  Zwaan Kampers  

         
4 april  11 april  25 april  

Nikki Koster  Lisanne Halbe  Simon Bolle  

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. 

Kalenders en roosters 
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