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Rie Koster-de Koning 

Vrijdag jl. is op 94-jarige leeftijd overleden Rie Koster-de 

Koning, erelid van onze vereniging. Op jeugdige leeftijd was ze al penningmees-

ter en dat is ze dertig jaar later nog weer enige tijd geweest. Een grote bijdrage 

heeft ze ook geleverd door volledig steun te geven aan haar man Arie Koster die 

meerdere termijnen inspirerend voorzitter was. Toen Arie in 1964 plotseling over-

leed, stond Rie voor de zware taak haar drie jongens Leen, Wim en Frans alleen 

groot te brengen, hetgeen ze op bewonderenswaardige manier heeft gedaan. 

Ze bleef altijd geïnteresseerd in de club, was aanwezig bij thuis- en uitwedstrij-

den en bleef altijd komen, ook als het wel eens minder ging. Ze heeft jarenlang 

deelgenomen aan de kaartavonden. Rie maakte ook deel uit van de zogenaamde 

“vaarclub”, een Excelsiorvriendengroep die een keer per boot naar een toernooi 

zijn gereisd; daarna hebben ze jarenlang lief en leed met elkaar gedeeld. 

Met het overlijden van Rie verliest de vereniging een Excelsior-getrouwe van het 

eerste uur. 

Jan Heemskerk 

  

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 

 

  

Ter nagedachtenis aan  

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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De redactie van de Korfpraat wenst de familie Kos-

ter – de Koning heel veel sterkte met het verwerken 

van het verlies van oma Rie. 

Zelfs als je voor de dertiende keer/jaar 30 bent, ben je nooit te oud om te leren. 

Want ik moet bekennen dat ik als fanatieke ouder me wel eens schuldig heb 

gemaakt om in de rust van een wedstrijd tegen mijn F-dochter te zeggen dat ze 

best wel wat meer inzet kan tonen, best wel iets harder mag lopen. Dat deed ik 

tot aan afgelopen maandagavond. Tot aan deelname aan de oudertraining. Tot 

aan de pijn (die ik ook dinsdag en met name woensdag voelde, auw). Wat ben ik 

door het stof gegaan. Al na tien minuten. En wat is het verdulleme lastig om die 

bal in die korf te krijgen! Ik buig voor alle spelers, wat heb ik oprechte bewonde-

ring en respect voor jullie gekregen, dat jullie elke week maar weer tussen de 40 

en 110 minuten zo’n topprestatie leveren. En tegen mijn dochter zeg ik: “als jij 

vindt dat je je best doet, dan is het voor papa meer dan genoeg!” 

De oudertraining is trouwens wel écht héuluh-máál geweldig! Supergezellig en 

lekker sporten. Ik kan het elke ouder aanraden. En mocht je denken, ik weet niet 

of ik dat conditioneel wel aankan, geloof me, mijn conditiepeil ligt zo’n beetje 

helemaal onderaan de universele conditielat, maar aanstaande maandag ben ik 

er gewoon weer bij! Na de bezielende leiding van Lisanne Halbe en Bert-Jan Bron 

afgelopen maandag, zullen we aanstaande maandag gecoacht worden door nog 

meer Halbes, namelijk Danique en Henk. Ik kan niet wachten! Bert-Jan heeft een 

leuk verslag van de oudertraining geschreven, lees het hier. En schrijf je hier in 

voor de oudertraining. Het schema van de oudertraining staat vanaf deze week 

achterin de Korfpraat. En oh, dan heb ik ook nog een laatste scoop: Leen van den 

Hooff, Onze Grote Baas, schijnt zich ook te gaan opgeven voor de oudertraining. 

Dat… wil je niet missen! (@Leen: het staat nu in de Korfpraat, dus tja… geen weg 

terug ) 

Verder in deze Korfpraat: 

▪ De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) is uitgesteld. Lees hier het 

waarom en het wanneer. 

▪ Aspiranten en junioren kunnen zich deze week tot en met donderdag nog 

inschrijven voor de te gek gave spectaculaire avond (ik had het wel geweten 

als ik een tiener was, lid van Excelsior was, enigszins talent voor korfbal had, deze Korfpraat 

onder ogen had gekregen, pa en/of ma wat euro’s had afgetroggeld, ………). 

▪ Een verslag van Simone van het afgelopen trainingsweekend. Ik heb het sa-

menwerkingsspel van de B-spelers een tijdje aanschouwd en het deed me 

een beetje denken aan “apenkooi”, wat ik (hééééééél) vroeger op school met 

gymnastiek (heet tegenwoordig geloof ik “bewegingsleer”, dûh…) weleens 

deed. Het is dat Dannie en Ben alles strak in de gaten hielden, anders was ik 

zo het veld opgesprongen om mee te doen, wat zag dat er leuk uit! 

▪ Als gevolg van Willeke’s vakantie (de redactie wenst haar veel zon toe in 

Spanje!) heeft de redactie afgelopen week een oproep doen uitgaan naar de 

seniorenteams om zelf een wedstrijdverslag in te dienen. Eén team heeft hier-

aan gehoor gegeven, en daarom krijgt het derde, en in het bij-

zonder Simone, een hele vette sticker! Ook volgende week is Wil-

leke op vakantie, ik ben benieuwd of de andere seniorenteams 

ook zo’n mooie sticker willen. 

▪ Geen ruimte meer, dus effe snel: bardienstrooster staat hiero. 

Veel leesplezier  

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 

Activiteitenkalender: Denise Ekelmans 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

TE KSTB I J DRA GEN DEZE  U ITGA VE  

Willeke, Bep, Erik, Denise, Job, Carolien, Simone, 

Bert-Jan, Jan Heemskerk 

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 

Ter nagedachtenis  aan  
Rie Koster-de Koning 

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Eerste oudertraining een groot succes! 
Opzegging lidmaatschap 
Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) 

verplaatst naar 12 mei 
Bardienstrooster 
Schema oudertraining 

Secretar ipraten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Spectaculaire avond voor aspiranten en 

junioren 
Excelsiorfeest: Fullmoon Party op 12 april 

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

Kalenders  en roosters  
Activiteitenkalender 
Schema oudertraining 
Schoonmaakrooster voorjaar 2014 
Bardienstrooster voorjaar 2014 

 

Redactiepraat  

http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NGP36S7
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NFX53P8
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NHH65T5
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/henk
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/223-laatste-kans-oudertraining-geef-je-op-
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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Eerste oudertraining een groot succes!  

Tenminste, dat waren de geluiden gisteravond rond de klok 

van 9 uur. Met rode wangen van de inspanningen en pijn in de 

bovenbenen zaten de maar liefst zestien ouders uit te hijgen. 

De grote vraag is natuurlijk, hoe zitten ze er vandaag bij en hoe 

gaat het lopen ‘the day after’? 

Enkele weken geleden werd het idee geopperd om de ouders 

bij Excelsior een training aan te bieden. Na een aantal publica-

ties in de Korfpraat kwamen er maar liefst zeventien aanmel-

dingen binnen. En zelfs gisteravond kwam er nog een spon-

tane aanmelding bij. 

Maandagavond was het dan zover, de eerste training voor ou-

ders. En waar ze normaal de oren van ieders hoofd af praten 

langs de lijn, waren ze nu toch ietwat stil. Misschien toch wat 

spanning? Na een lekker bakje koffie of thee en wat kennisma-

ken onderling was het dan zo ver. De ouders moesten in actie 

komen. Gelukkig stonden er nog een aantal palen op het 

hoofdveld, dat scheelde een eerste les palen opzetten. 

Met de ballen van de selectie mochten de ouders eerst zelf pro-

beren om die blauw-gele bal in dat gele mandje te gooien. De 

eerste schoten nog wat voorzichtig, maar daarna kregen de ou-

ders de smaak te pakken. 

Maar natuurlijk eerst een warming-

up! Twee rondjes rond over het hoofdveld, dat was meer dan 

genoeg. De eerste ronde waren er nog wat ouders aan het klet-

sen, maar het werd steeds stiller in de groep. De eerste tekenen 

van vermoeidheid. 

Daarna volgden er een aantal oefeningen met gooien en van-

gen van de bal. Dit ging al snel erg goed. Vervolgens volgden 

er aan aantal schietspellen, waarbij er al veel raak geschoten 

werd. 

Als laatste werd er afgesloten met twee partijtjes vier tegen 

vier. Na het rustige overgooien en schieten was dit toch wel 

wat anders. Gelukkig voor de meeste ouders was het al bijna 

tijd en werd er onder leiding van Henk Halbe, verzorger en con-

ditietrainer van Excelsior, wat gerekt en gestrekt. 

Na een paar minuten uithijgen gingen de ouders weer voldaan 

naar huis. Of ze de dagen erop nog zo voldaan waren, zien we 

aanstaande maandag bij de tweede oudertraining. 

Mochten er nog ouders enthousiast zijn geworden. Aanmelden 

kan nog steeds via het formulier op de website. 

 
 

Opzegging l idmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin 

hebben gehad bij onze vereniging en daarom ook volgend sei-

zoen lid blijven. Degenen die onverhoopt toch hun lidmaat-

schap willen opzeggen moeten dit vóór 1 mei as. schriftelijk of 

per e-mail aan het secretariaat doorgeven. Het bestuur ver-

neemt graag waarom je het lidmaatschap opzegt. 

Ook het omzetten van spelend lid naar niet spelend lid graag 

voor 1 mei as. schriftelijk of per e-mail doorgegeven aan het 

secretariaat. 

Jaarli jkse Algemene Vergadering (JAV) 

verplaatst naar 12 mei  

De eerder aangekondigde Jaarlijkse Algemene Vergadering 

(JAV) die gepland stond op 7 april 2014 is verplaatst naar 

maandag 12 mei. 

Helaas heeft onze penningmeester Hillie Beentjes afgelopen 

maandag bekend gemaakt zich niet herkiesbaar te stellen op 

de aankomende ledenvergadering. Op basis hiervan heeft het 

bestuur besloten de JAV te verplaatsen naar 12 mei, om op 

deze manier meer tijd te krijgen om de functie van penning-

meester op een passende wijze in te vullen. 
 
 

Bardienstrooster  

Zoals gebruikelijk heb ik voor de bardiensten de opengebleven 

plekken weer opgevuld met namen. Wilt u goed kijken of u er-

bij staat, het rooster vindt u achterin deze Korfpraat? In principe 

kunt u zich niet afmelden. Als u niet kunt, dan graag onderling 

ruilen of iemand anders regelen.  

Veel plezier en bedankt! 

 

Carolien Noorlander 

Schema oudertraining 

Aan de keur van schema’s, roosters en kalenders is vanaf heden 

ook het schema van de oudertraining aan de Korfpraat toege-

voegd, en wel hier. De inroostering van de trainers is onder 

voorbehoud; de afgelopen paar dagen hebben verscheidene 

selectiespelers en andere Excelsior-coryfeeën zich additioneel 

aangemeld voor het verzorgen van de oudertraining, omdat ze 

het ook wel zien zitten om een avondje beul-de-ouder-af op 

hun conto te schrijven. Arme wij (=ouders).

  

Praatjes en mededelingen  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/223-laatste-kans-oudertraining-geef-je-op-
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In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 
 

Seniorensecretariaat 
– deze week geen mededelingen – 

Juniorensecretariaat  
– deze week geen mededelingen – 

 

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! 
 

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 . 

Enquêtes 

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

teformulieren uitgedeeld. Trainers, zouden jullie erop toe wil-

len zien dat ik die deze week ingevuld retour ontvang? (van de 

B2, C3 en D1 zijn ze al binnen). 
 

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). 

Ik download tegenwoordig de Korfpraat via m’n telefoon en 

maak dan een foto van het wedstrijdprogramma. Heel handig, 

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 

ingesteld dat ouders een aantal uur achter de bar worden in-

geroosterd. Jullie kunnen jezelf wel inroosteren met de inlog-

gegevens die hieronder zijn 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! 

Ga naar: http://excelsior.kantinesysteem.nl/ 

Inloggen: Inloggen kan met de gegevens in de e-

mailuitgave van deze Korfpraat. 

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 

Palenhok en ballen 

Afgelopen donderdag ging ik voor het eerst trainen en schrok 

toch wel wat ik weer op het veld aantrof. Had ik vorige week 

alle ballen netjes in de kast per team gelegd. Nu lag alles door 

elkaar. Ballen nog op het veld, palen in het hok schots en 

scheef. Trainers: help jullie team na de training bij het oprui-

men. De ballen kan je zelf weer opbergen in de ballenkast in 

de gang. Ieder team heeft immers zijn eigen ballen. Het team 

na jou gebruikt zijn eigen ballen.

 
 

Afbellen 

Als je geblesseerd bent en je staat toch in de opstellingen, dan moet je afbel-

len bij Erik als je in de B en C speelt en bij Joke als je in de D, E of F speelt. Dat 

geldt ook als je een keer niet kunt spelen. Er dient afgebeld te worden. E-

mailen is niet de weg die wij als vereniging hebben gekozen bij het afschrij-

ven. En afbellen doe je bij Erik of Joke. Jouw trainer heeft niet het totale over-

zicht van een zaterdag. Dus kun je niet spelen: dan dien je af te bellen. De 

afgelopen weken bleek op zaterdag dat teams incompleet waren omdat er 

geblesseerden waren waarvan het wedstrijdsecretariaat niet wist dat zij ge-

blesseerd waren. De dagdiensten konden vervolgens dan weer een belronde 

doen om toch een team compleet te krijgen. 

Schoonmaken 

Alle B-aspiranten zijn ingedeeld en worden op 

vrijdagavond om 19:00 verwacht. Het schema is 

verderop in de Korfpraat terug te vinden. Afbel-

len kan niet; je mag uiteraard wel ruilen.

 

Secretaripraten Secretaripraten 

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

OPGEVEN KAN ALLEEN NOG TOT EN MET 

DONDERDAG! 

Klik hier en geef je 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 mu-

ziek 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
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/216-spectaculaire-avond-voor-aspiranten-en-junioren
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 

22 maart 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R4N 3762 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 18 8   

R5C 1736 Excelsior 5 - TOP/Justlease.nl 6 6 12   

R6D 2513 Excelsior 6 - Valto 7 9 5   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 1839 SDO/VerzuimVitaal 1 - Excelsior 1 19 12   

ROKC 5794 SDO/VerzuimVitaal 2 - Excelsior 2 15 11   

R2K 5734 ODO 2 - Excelsior 3 18 10   

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

ODO 2 – Excelsior 3 

Zonder coach Willeke, die lekker geniet van 

een vakantie in de zon, vertrokken we naar 

ODO in Maasland om de punten weer mee te-

rug te nemen. Helaas hebben we ook een iets te goed gevulde bank met geblesseer-

den, ik hoop dat de geblesseerden weer gauw mee kunnen doen! 

Ben was gevraagd om het 3e te coachen nu Willeke er niet is. We begonnen scherp en 

goed gefocust aan de wedstrijd. Er werden goede aanvallen opgezet en daar werd ook 

uit gescoord. De eerste helft ging gelijk op en de kans om de winst mee naar huis te 

nemen stond nog open. Helaas werd de tweede helft lastiger, ODO hield hoog bal-

tempo en wist te blijven scoren. Onze aanvallen waren ook goed alleen wilde de bal er 

niet in. Uiteindelijk verloren we de wedstrijd met 18-10. 
 

Junioren 

- geen wedstrijden deze week, dus ook geen wedstrijdverslagen - 

  
 

Jeugd 

Jeugdtraining F t/m B 

Zaterdagochtend stonden er voor de jeugd van Excelsior geen wedstrijden gepland. 

Maar helemaal niets doen op zaterdag, dat kan natuurlijk niet, dus er werd twee uur 

lang getraind. De F groep begon met goed warm worden, want het was een frisse 

ochtend. De E en D waren druk bezig met de leuke oefeningen van de coaches. Bij de 

C werd er honkbal gedaan en de B, die was een samenwerkingsspel aan het doen: 

banken, glijbanen, korven, alles moest in samenwerking naar de overkant komen zon-

der het kunstgras te raken. Na twee uur hard trainen kwamen er allemaal rode hoofden 

het veld af, moe en voldaan van twee uur sporten.

Wedstrijden 

http://www.garagehoeke.nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Opstell ingen 

29 maart 2014  

team opstellingen reserves 

1 Bo? Lisanne, Elke, 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.? 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Daan, Dieter, Roy, Wouter? 

Leanne 

Simon Be. 

4 Eline? Lisette, Nicole, Pauline 

Erik, Henk, Nelis, Mario, Simon Bo. 

Marieke, Annelinde 

 

5 Annebertien, Desiree, Thanim, Corinne 

Jeroen, Micke, Patrick, Bart?, Martijn? 

Hanna (A2) 

Thijs (A2) 

6 Anne A, Janna, Roxanne, Marloes/Cynthia (A4) 

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

 

Robert P.? 

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

Okker, Sander de H, Sander R, Wouter 

Dominique, Jikke (B1) 

Joris (A2), Mart (B1) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V, Sven, Thijs 

Roos (A3) 

Koen T. (A4) 

A3 Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin 

 

Koen R., Hugo (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R, Koen T, Matthijs 

 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Marloes (A4) 

Dingeman (A4) 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Joanne, Veerle Invallen: Denise, Fleur, Chimene (C3) 

Reinier, Wesley, Rick 

 

C3 Stephanie, Chimene, Denise, 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  

 

E2 Romy, Reanne 

Roy, Mark 

 

F1 Cristina, Julia, Demi 

David 

 

F2 Maud, Annelin 

Tygo, Martin, Thijs 

 

F3 Zoë, Britte, Eline, Wieke 

Sten, Pieter 

 

 

 

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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Programma 

29 maart 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter   

OKC 1902 Excelsior 1 - Victum/War Child 1 14:30 15:30 Leon B. Komduur Kunstgras A 

ROKC 5879 Excelsior 2 - Victum/War Child 2 13:00 14:00 Mirjam P. Andressen Kunstgras A 

R2K 6016 Excelsior 3 - DES 2 16:00 17:00 Ben J. Tulp Kunstgras A 

A1G 7964 Excelsior A1 - ODO A1 11:30 12:30 Kelly R. Pardoen Kunstgras A 

A3A 12249 Excelsior A2 - GKV A2 8:30 9:30 Robert Jan, Simon Nelis Bijl Kunstgras A 

A5E 12388 Excelsior A3 - Weidevogels A3 10:00 11:00 Mario Robertjan Heemskerk Kunstgras A 

C3J 12682 Excelsior C2 - GKV C1 10:15 11:00 Wouter, Ryan Roy van Leusden Kunstgras B 

C5J 12928 Excelsior C3 - VEO C2 8:30 9:00 Erik, Nathan, Wesley Lars Nieuwerf Kunstgras B 

E8-3F 13505 Excelsior E1 - Dubbel Zes E2 9:30 10:00 Shera en Job  Charlotte vd pijl Kunstgras B 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R4N 5915 DES 5 - Excelsior 4 aw 13:15 14:00   Sportpark Biesland  eigen gelegenheid 

R5C 45 Fiks 4 - Excelsior 5 12:15 14:00   Sportcomplex Voscuyl, Oegstgeest zelf regelen 

R6D 994 ODO 7 - Excelsior 6 9:45 11:15 Bob Sportpark De Commandeur, Maasland zelf regelen 

A5B 12424 Refleks A3 - Excelsior A4 14:30 15:45 Wouter, Leanne Sportpark Prinses Irene, Rijswijk op de fiets 

B2K 24183 ODO B1 - Excelsior B1 8:45 10:00 Ben, Dannie Sportpark De Commandeur, Maasland de Boo, van Willigen, de Vreede 

B3A 12444 ONDO B2 - Excelsior B2 10:00 11:15 Jill, Emiel Juliana Sportpark, 's Gravenzande Westerman, van Popering, Batenburg 

C2L 24626 Avanti C2 - Excelsior C1 8:15 9:00 Laura, Vito Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker van Leipsig, Kuijper, de Boer 

D2B 13114 De Meervogels D2 - Excelsior D1 9:15 10:15 Bertjan en Lisanne  Vernedesportpark, Zoetermeer Jorritsma, van Batenburg, Herman 

E4-2D 14519 LYNX E1 - Excelsior E2 10:30 11:30 Danique en Marieke  Leidschenveen, Sportpark De Dijken Schut en van der Linden 

F2E 13989 ONDO F3 - Excelsior F1 8:15 9:00 Dik, Okker en Jikke  Juliana Sportpark, 's Gravenzande Almeida en Zondervan  

F3E 13961 Refleks F2 - Excelsior F2 11:30 12:30 Nynke  Sportpark Prinses Irene, Rijswijk Plomp en Tretmans  

F4B 14425 ODO F2 - Excelsior F3 9:00 10:00 Pauline en Lisette  Sportpark De Commandeur, Maasland gras Berghout en Albers 

        
barrooster  kunstrgras B  

09:00 11:30 Jolanda Timp (C2), Diana de Krom (C2), Annemieke Muller  13:00 DES D1  

11:30 14:00 Ouder Rijpkema, Ouder de Roo, Ouder vd Reep (allen C2)    
14:00 16:45 Jesse, Roos, Linda, Leonie, Zwaan (allen A3)  dagdienst  

16:45 19:30 Hanna, Thijs, Sander + (Lynn), Sven (allen A2)  Linda  

Scheidsrechterschema 
datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 29 maart A2H 8003 Avanti (P) A2 - ONDO (G) A2 17:00 OEVADO Henk Smienk Sportpark De Groene Wijdte, B Kgr 

za 29 maart CHKD 9121 Avanti (P) C1 - De Meervogels C1 10:00 KNKV Wouter Le Comte Sportpark De Groene Wijdte, A Kgr 

za 29 maart 3J 1954 Olympia (S) 1 - Ventura Sport 1 16:00 KNKV Jos van Velzen Sportpark De Brug, 1K 

 

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 

31 maart Clinic basisschool Het Talent 9 mei Klaverjassen 

7 april Bestuursvergadering 11 mei Kantine bezet Mieke Mastenbroek 

11 april Klaverjassen 12 mei JAV 

12 april Junioren/seniorenfeest Full Moon 17 mei 25+ feest 

15 april Bestuursvergadering 29 mei Dubbelschiettoernooi 

19 april Verenigingsmarkt op de markt in Delft 14 juni Kampioenendag 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 20 juni Voetbaltoernooi 

25 april Koningsspelen basisschool Het Spectrum 21 juni Schoolkorfbal 

25 april 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 

 

Schema oudertraining 

datum (20:00-21:00) trainers (onder voorbehoud) 

maandag 17 maart 2014 Bertjan en Lisanne 

maandag 24 maart 2014 Danique en Henk 

maandag 31 maart 2014 Sharmaine en Reinier 

maandag 7 april 2014 Bertjan en Job 

maandag 14 april 2014 Simon en Ryan 

maandag 21 april 2014 Geen training, tweede paasdag 

maandag 28 april 2014 Sharmaine en Lisanne 

maandag 5 mei 2014 Erik de Koning 

maandag 12 mei 2014 Geen training, algemene ledenvergadering 

maandag 19 mei 2014 Simon en Emiel 

maandag 26 mei 2014 Dannie en Ben 

maandag 2 juni 2014 Elke, Job en Jill 

maandag 9 juni 2014 Geen training, tweede pinksterdag 

maandag 16 juni 2014 Sharmaine en Reinier 

maandag 23 juni 2014 Bertjan en Lisanne 

 

  

Kalenders en roosters 

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

 

    28 maart  

      Nelis Bijl  

      Maaike Westerman  

      Marvin Batenburg  

      Lynn Heemskerk  

      Josanne vd Spek  

      Leonie vd Spek  

      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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Bardienstrooster voorjaar 2014  

29 maart 

09:00 - 11:30 Jolanda Timp (C2), Diana de Krom (C2), Annemieke Muller 

11:30 - 14:00 Ouder Femke Rijpkema, Ouder Robin de Roo, Ouder Rick van der Reep (allen C2) 

14:00 - 16:45 Jesse, Roos, Linda, Leonie, Zwaan (allen A3) 

16:45 - 19:30 Hanna, Thijs, Sander + (Lynn), Sven (allen A2) 

  

5 april 

09:15 - 11:30 Manuela van der Burgh (C3) 

  

12 april 

09:00 - 11:30 Natasja Terlouw, Marrit Pel (C1), Berlinda Hoexum of Bert Tretmans (F2) 

11:30 - 14:00 Arnold (B2), ouder Floris van Willigen (B1), ouder Tygo Dijkshoorn (F2) 

14:00 - 16:45 4e 2x 

16:45 - 19:30 Renate, Desiree (beiden 5e) 

  

19 april 

09:00 - 11:30 Tessa van Halem (C1), Oscar de Boer (B1), Tessel Linders (C1) 

11:30 - 14:00 Joke S, ouder Romy Verschoor (E2), ouder Mark Sijbring (E2) 

14:00 - 16:45 A4 4x 

16:45 - 19:30 A1 4x 

  

10 mei 

09:00 - 11:30 Sylvia de Boo (B1+B2), Ans Groot (B2) 

11:30 - 14:00 Thomas van Leipsig (C1), ouder Eva Silvis (E1) 

14:00 - 16:45 Bart, Jeroen, Annebertien (allen 5e) 

16:45 - 19:30 Tom, Marvin, Josanne, Marijn (alle A3) 

  

17 mei 

09:00 - 11:30 Carolien Noorlander (F2), Natasja Terlouw (F3), Juan Zondervan (F1) 

11:30 - 14:00 Ans (F2), ouder Gina Atzei (B2), ouder Kayleigh/Dominique (B1/2) 

14:00 - 16:45 A4 4x 

16:45 - 19:30 3e 4x 

  

24 mei 

09:00 - 11:30 Jolanda Hemstede (C3), Astrid van der Ham (C3) 

11:30 - 14:00 Silvia de Jong (C3), ouder Chimene Schut (C3) 

14:00 - 16:45 Nynke, Marit, Lynn, Sander, Joris (allen A2) 

16:45 - 19:30 A1 4x 

 

Kalenders en roosters 
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