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Ik ga niet elke week in mijn opgeëiste pagina in de 

Korfpraat schrijven over de oudertraining. Less is 

more, lp niet al te grijs draaien, et cetera (ik daag de juni-

oren en de jeugd uit om te raden waar de afkorting “lp” voor staat (en niet met 

je iPad opzoeken op Wikipedia!)). Desondanks, toch nog heel even aandacht voor 

dit bericht onder Praatjes en mededelingen. Het kan wat blessures voorkomen. 

De achtergrond van dit bericht: afgelopen zaterdag zat ik onder het genot van 

een geel watertje  op het terras op ’t Veld, na de wedstrijden van de selectie 

en het 3e, wat te keuvelen met “Bossie”, of te wel Johan van den Bosch, (helaas 

geblesseerde) speler van het 4e. Bossie is trouwens degene die mij heeft geron-

seld als redacteur van de Korfpraat, dus vind je het niks, dan is het geheel zijn 

schuld. Vind je het top, dan is dat volledig te danken aan mijn niet-aflatende inzet 

(ik kan mezelf geen sticker geven, ik moet toch wat…). Afijn, keuvelen, gele wa-

tertjes, en opeens doe ik wat ieder normaal mens zou doen tijdens gekeuvel, 

veld, Excelsior en met name gele watertjes: ik kijk naar de schoenen van Bossie. 

Dat. Logisch toch. Heel normaal. Doet iedereen. Maar nu komt het: ik kijk, zie én 

concludeer dat Bossie ongeveer dezelfde schoenmaat heeft als ik (na uitwisseling 

van gegevens bleek het ruim een maat te schelen, maar daarvoor leg ik de schuld 

volledig neer bij de gele watertjes). En dan gebeurt er iets: krakende hersentjes, 

flashbacks van slippen en uitglijden op kunstgras, visioenen van gekneusde be-

nen en gebroken hamstrings, alles gemixt door elkaar, en na tussen de 1,2 en 1,3 

seconden vloog de Optelsom Der Dingen voor mijn ogen en ontviel mij de (zelf 

verklaarde) ‘legendarische’ uitspraak: “Hee Bos, heb je misschien niet wat oude 

trappers met kunstgrasnoppen in je kast liggen, die ik kan gebruiken voor de 

oudertraining?” Na dát moment van vuurwerk achter onze ogen, illusies van we-

reldmacht, gouden bergen, keuvelden Bossie en ik gezellig verder, met op- en 

afgaan van het gele water. Met als resultaat, dit bericht onder Praatjes en mede-

delingen. 

Bossie, Excelsior, Heemskerk, David… de brug is snel gemaakt. Want niemand 

minder dan David Mangert (uit het geslacht Excelsior-Heemskerk) prijkt deze 

week op de cover van de Korfpraat. David speelt in F1, misschien iets kort van 

stuk, maar zeer zeker gróót in daden. Want mede dankzij David is de F1 zowel 

tijdens het veldseizoen najaar 2013, als tijdens het zaalseizoen 2013/2014 heel 

dicht bij het kampioenschap gekomen (beide keren tweede). Een groot talent, 

die samen met zijn broer Joshua uit D1 Excelsior naar grote hoogtes gaat bren-

gen… mijn voorspelling! 

Al in eerdere Korfpraten genoemd, maar nogmaals een applausje voor Marieke 

Zelisse van de A2: zij wist David zo mooi vast te leggen. Klap, klap! 

De F3 speelden afgelopen zaterdag hun eerste echte competitie-

wedstrijd. Trainster Lisette vertelt ons hier er alles over. De F3 heeft 

mooi dus écht wél een punt mee naar huis genomen, dus als o.a. 

Job en Simone het verdienen… dan verdient de F3 zéker een sticker! 

Simone uit het 3e … mijn heldin! Zij heeft als enige gehoor gege-

ven aan mijn oproep om tijdens de afwezigheid van Willeke de 

plek in de Korfpraat voor wedstrijdverslagen van de seniorenspe-

lers, zowel vorige als deze week, niet leeg te laten. Simone, echt 

top!!! Je hebt al een sticker, nu krijg je een pluim! (…als eerste!…) 

En wederom moet ik wat extra ruimte claimen in de rubriek “Praatjes en Mede-

delingen”…  

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://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NFN60V6
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NKW15H2
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NKN06D3
http://www.mariekezelisse.nl/
http://www.mariekezelisse.nl/
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 Reactiepraat  

Wat heeft deze Korfpraat jullie nog meer te bieden: 

▪ De Verenigingsmarkt te Delft, waarop Excelsior zichzelf 

zal gaan promoten. Zover ik heb begrepen, valt de datum wat minder gunstig 

dan voorgaande jaren (de meeste teams spelen een competitiewedstrijd). Aan 

de andere kant is Excelsior als enige korfbalclub vertegenwoordigd op de 

markt. Dus alle dolende korfbalzieltjes en – wie weet – potentiële talentjes kun-

nen we zonder concurrentie binnen harken. Daarom… vanwege het volle wed-

strijdprogramma van onze teams is de hulp van niet spelende Excelsiorianen 

(lees o.a. ‘ouders’) hard nodig. Ik heb me bij Nicole al opgegeven! Wie komt mij 

bijstaan op 19 april? 

▪ Het dubbelschiettoernooi op Hemelvaartsdag. Ik moet het nog doen, maar ik 

ga me zeker inschrijven, samen met mijn dochter uit F1. Hoe lang nog tot 29 

mei, ik kan niet wachten!? Gewoon het feit al dat je met dochter of zoon, moe-

der of vader, vriendin of vriend, oma of opa (ik zie bijvoorbeeld kleinzoon David 

(zie cover) en opa Jan Heemskerk (zie Korfpraat nr. 15) als kanshebbend koppel) 

samen een dag vol fun, plezier en spass hebt. Te gek, toch!? 

▪ Het Jeugdsecretariaat heeft ons deze week heel veel te vertellen. Linda doet 

ons zo’n beetje een minuut-van minuut-verslag vanaf 7:00 ’s zaterdagochtend 

tot 12:00 zaterdagmiddag. En daarbovenop heeft Erik ook nog het een en ander 

mede te delen. 

▪ Jahaaa, en dan gaan we het krijgen hoor! Na al het feestgeweld voor de pupil-

len tot en met de junioren van afgelopen jaar, heeft de Evenementencommissie 

in al haar wijsheid bedacht dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, of iets 

met een appel en een boom: als het kroost zo’n feestbeest is, dan gaan de ou-

ders helemaal los! En zo geboren: het 25+ feest! (volgens vriend Job van de EC 

via de e-mail: het feest voor jou! Hij zei nog net geen ‘U’, tssk…). Nou Job, zodra 

de voorverkoop start (hopelijk via een formulier op de site, wel zo makkelijk) 

schrijf ik me in! 

▪ Tot slot, aan Marit Nieuwerf uit de A2 en één van de coaches van onze gekoes-

terde pinguïns: Mocht je denken “ah, hij zegt maar wat” toen ik je zondag per 

e-mail complimenteerde over je wedstrijdverslag, bij dezen is het wereldkundig 

(in ieder geval in het Excelsiorniversum)! 

Veel leesplezier  
 

Verenigingsmarkt zaterdag 19 april  2014 

Zaterdag 19 april staan we weer met 

Excelsior op de verenigingsmarkt op 

de Markt in Delft. Op deze dag promo-

ten we korfbal op de verenigings-

markt. 

Om 11 uur en om 13.30 hebben wij 

een plekje gekregen om een promo-

wedstrijdje te spelen. Verder kunnen 

kinderen en ouderen schieten op de 

palen of de pinguïn. I.v.m. een druk 

programma deze zaterdag ben ik druk 

op zoek naar jeugdleden, senioren of 

ouders die op deze dag willen helpen 

om te zorgen dat de verenigingsmarkt 

weer net zo een succes wordt als afge-

lopen jaren. 

Denk hierbij aan het informeren van 

kinderen en ouders met vragen, het 

helpen bij het schieten op de palen en 

de pinguïn en zorgen dat de promo-

wedstrijdjes goed verlopen. 

Wil jij helpen op deze dag? Meld je dan 

snel aan bij mij, nicole.buis@ckv-excel-

sior.nl, of schiet me even aan op het 

veld als je nog vragen hebt. Gr, Nicole.

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, Nicole, Linda, Simone, 

Lisette, Nelis, Marit 

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  

Verenigingsmarkt zaterdag 19 april 2014 
Dubbelschiettoernooi 
Aspiranten- en pupillentoernooi 
Opzegging lidmaatschap 
Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) 

verplaatst naar 12 mei 
Kunstgrasschoenen gezocht 

Secretar ipraten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Excelsiorfeest: Fullmoon Party op 12 april 
Save the date: 25+ Feest op 17 mei! 

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

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

 

Praatjes en mededelingen  

http://www.ckv-excelsior.nl/korfpraat/56-Korfpraat%2015%20-%202013-11-23%20(site).pdf
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NHJ42W9
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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Dubbelschiettoernooi  

Op Hemelvaartsdag 29 mei vindt op sportpark Biesland het 

dubbelschiettoernooi plaats. Vorig jaar deden 54 koppels mee 

aan het dubbelschiettoernooi. Op donderdag 29 mei 2013 wil-

len wij het Excelsior dubbelschiettoernooi organiseren vanaf 

12:30 met aansluitend een BBQ. Er zal ook een verloting wor-

den gehouden. De lootjes zijn op de dag zelf te koop. Deelne-

mers ontvangen per persoon ook een gratis lootje. 

De wedstrijden zullen 10 minuten duren met een minuut voor 

de wissel naar de volgende wedstrijd. Deelname aan het dub-

belschiettoernooi is gratis!! 

Bij de pupillen en pinguïns is het mogelijk om je in te schrijven 

met een van je ouders!!! 

De categorieën: 

▪ Senioren/junioren ▪ Pupillen 

▪ Recreanten/ouders ▪ Pupillen met ouders 

▪ Aspiranten ▪ Pinguïns met ouders 

Bij het dubbelschieten schiet je als koppel tegen een ander 

koppel uit jouw leeftijdscategorie. Enthousiast geworden? Je 

kunt je aanmelden op het emailadres erik.dekoning@ckv-excel-

sior.nl. Geef aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk 

team je speelt en of je ook wilt BBQ-en. Wil je alleen BBQ-en 

maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Ook dan kun je 

je opgeven via bovenstaand emailadres. Tevens zullen er lijsten 

worden opgehangen in het clubhuis. Deze lijsten zullen weke-

lijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. Op deze 

lijsten kun jij je ook opgeven. 

Na afloop zal er een BBQ worden georganiseerd. De kosten 

hiervan bedragen voor pupillen en pinguïns € 4 en voor aspi-

ranten/junioren/senioren/ouders/recreanten € 6. 

Tot 29 mei!! 

Nelis en Erik 

Aspiranten- en pupil-

lentoernooi  

Op 28 juni organiseren wij voor de achtste maal een aspiran-

ten- en pupillentoernooi. 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 toernooi) 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. 
 

Opzegging lidmaatschap 

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. 
 

Kunstgrasschoenen gezocht  

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er een oudertraining aan de 

gang is. De ouders hebben alles wat ze aan trainingskledij heb-

ben uit de kast getrokken, maar voor de meesten ontbreekt het 

aan kunstgrasschoenen. Vandaar deze oproep aan senioren/ 

junioren met wat grotere schoenmaten: als jullie nog niet-ge-

bruikte kunstgrasschoenen in de kast hebben liggen die aan 

een tweede leven toe zijn, lever ze dan in bij de organisatie van 

de oudertraining (het is voldoende om tijdens een trainings-

avond of wedstrijddag je schoenen aan degenen achter de bar 

in te leveren, met vermelding van oudertraining). Vanuit een 

ouder: alvast superbedankt!

Praatjes en mededelingen 

mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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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  

E2 extra wedstrijd op zaterdag 3 mei 

Vanwege een extra team dat in deze poule is toe-

gevoegd, wordt er ook op 3 mei gespeeld. 9.00 uur 

vertrek, 10.00 uur spelen die dag. Let op: is in de 

meivakantie. Dus kun je niet, laat het op tijd weten 

aan Joke Schram (zie gegevens op pagina 2 van de 

Korfpraat). 
 

Oefenwedstrijdje F-teams 

Afgelopen donderdag had de F een onderling oe-

fenwedstrijdje, dit was door de F-coördinatoren en 

de trainers geregeld. Jeugd TC was hier ook bij 

aanwezig. De nieuwe regels die het nieuwe sei-

zoen van kracht zijn, werden aan de kinderen uit-

gelegd en wij wilden graag zien wat het effect is 

op het spel van de kinderen. Best even lastig wan-

neer “verdedigd” niet meer geldt. 
 

Wat data om alvast in je agenda te zetten 

▪ 4 april Aspirantenavond 

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

▪ 29 mei Dubbelschiettoernooi 

▪ 14 juni Kampioenendag 

▪ 21 juni Schoolkorfbal 

▪ 28 juni Jeugdtoernooi 

Problemen met de social media & Jij komt nog even aan de 

beurt 

Ik denk echt dat de social media er vrijdag uit lagen. Heel bijzonder was het 

namelijk. Versturen kon denk ik wel, maar reply…..nee die was echt uit de 

lucht. Ik stuurde namelijk rond een uurtje of vijf een whatsapp bericht naar 

zo’n 40 man. Daarnaast werd er nog een bericht geplaatst op Facebook en 

ik dacht een bericht op de Excelsior-site te hebben geplaatst, maar na ver-

zenden, kwam deze er maar niet te staan. Ik was namelijk naarstig op zoek 

naar een scheidsrechter om 9.00 uur. Maar werkelijk niemand (met uitzon-

dering van twee mensen) reageerde hierop. Echt heel bijzonder. Dus, ik 

denk dat…..ja, die social media deden het natuurlijk niet. Toch? Anders 

hadden mensen zeker te weten een berichtje gestuurd dat ze of niet kon-

den of juist graag wel wilde fluiten.  

Maar mijn held van de dag is Marijn Muller uit de A3. Hij kwam zijn moeder 

een uurtje vervangen voor de bardienst….En aangezien er al twee mensen 

stonden, keken de moeder van Joanne en ik elkaar aan en zij zei: jij hebt 

toch nog een scheids nodig….Yep… Uhh Marijn…wil/kun/zou jij….Tuur-

lijk, zegt Marijn. Met volle vaart naar Wesley en Nathan. Die zagen het al 

aan m’n enthousiaste blik…”ik maak jullie blij”….want jullie hoeven zelf 

niet te fluiten. Nou, Marijn, helemaal super dank je wel.  

Wat hebben wij met de dagdiensten, maar ook met de trainers afgesproken 

over scheidsrechters? Dat we in die week even contact opnemen met de-

gene die opgesteld staat. “heb je je naam zien staan? Je moet fluiten he”. 

Nou, op die manier proberen we te voorkomen dat we zaterdag toch nog 

zonder zitten… In dit geval was deze scheids én gebeld door mij, én ook al 

benaderd door de C3-trainers dat hij stond opgesteld. Toen was al bekend 

dat deze scheids niet kon en wat zou regelen. Da’s echt jammer, want zo 

zet je én veel mensen onnodig aan het werk (vrijdag… en dat tijdens een 

dag dat de social media uit de lucht zijn, da’s echt niet makkelijk) en dupeer 

je ook een team. Lars, jij komt echt nog aan de beurt! 
 

Gewoon een heerlijke zaterdag (met een fractie van wat ik zo’n dag meekrijg…) 

Op vrijdag altijd goed nadenken hoe we op zo’n zaterdag ons-

zelf als ouder weer in een aantal delen gaan splitsen. Die ver-

trekken, die spelen, die… uhhhh… ja, en toch lukt het altijd 

weer om alles op zijn/haar plek te krijgen. Ik vind dat je daar als 

ouder een pluim voor mag krijgen… 

Bij mij gaat het zo op zo’n ochtend (waarschijnlijk als bij geen 

ander), maar ik geef je een blik in de keuken. 7.00 uur op, 8.00 

uur de deur uit met drie dames (met mij erbij vier). Allemaal 

gegeten, broodjes, drinken, fruit, lekkers mee in je sporttas. Nr. 

1 om 8.10 uur bij Avanti brengen, snel terug, want om 8.30 uur 

de kantine openen. Onderweg “ik ben mijn schoenen verge-

ten” uhhhh ok. Maar ik moet echt naar de kantine, mensen 

moeten spelen en willen koffie. Ok, even teruglopen naar huis 

(is echt een klein stukkie) en de dames dan terug op de fiets. 

Prima. In de tussentijd… Erik heeft veel sleutels aan z’n sleutel-

bos…de kantine openen, maar ja, daar moet alarm afgehaald 

worden. Zoek dan de juiste sleutel maar, dus nu we weten ook 

weer dat het alarm het doet (da’s ook een fijn gevoel)). 

  

Secretaripraten 
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…vervolg Jeugsecretariaat  

Snel koffie zetten, terras buiten (met dank aan Sylvia en twee 

A-meiden die het terras heel gezellig maakten). En Stefan die 

mij zag klooien met sleutels bij die wedstrijdhokken waar de 

palen staan… pffff… daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. 

Ik denk dan altijd maar “ik ben weer goed in andere dingen 

(zolang je dat niet bij te veel dingen roept, is dat ok), dus Steef, 

dankjewel voor je hulp. En dan is het pas 8.45 uur.  

Het wordt een topdag! Jammer genoeg veel teams uit, maar 

verder een topdag. Iedereen namelijk na de wedstrijd terug 

naar de basis (het veld) en geweldig weer. Wat wil je nog 

meer!? 

Thuis speelden enkel de C3, E1 en de C2 (Robin, hopelijk mag 

je binnenkort weer mee doen, na zo’n 6 weken afwezigheid). 

Dat zijn best weinig thuiswedstrijden voor een volledige com-

petitiedag. En helaas hebben zowel VEO, als Dubbel Zes als 

GKV de punten mee naar huis genomen. Alhoewel Mike (de 

vader van Thom E1) daar anders over dacht. Toen ik de familie 

van Thom op de terugweg tegenkwam, zei ik: “En…?” “Nou”, 

zei Mike, “het was leuk en ze hebben gewonnen”. “Nee joh”, zei 

de moeder van Thom daar achteraan, “ze hebben verloren 

hoor”. “Oh”, zei Mike, “nou dan vond ik het waarschijnlijk heel 

leuk”. Kijk….verliezen betekent soms enkel geen punten… 

Sander, Roy en Marijn bedankt voor het fluiten.  

Voordat ik om 9.15 uur mocht vertrekken met de D1, waren er 

al velen voor mij het laantje afgegaan naar een uitwedstrijd. De 

F1 en C1 spanden de kroon door om 8.15 uur te vertrekken. C1 

had geregeld op eigen vervoer naar Avanti te gaan. Kijk, en 

wanneer je tegelijkertijd vertrekt, moet je toch ook een gelijk 

resultaat boeken…allebei gelijk spel. 3-3 voor de F1 en 5-5 voor 

de C1. De C1 die, na een zware zaalcompetitie, ook weer weet 

hoe het is om te scoren en heel erg in de buurt weet te komen 

van de winst. Nu 1 punt naar huis meegenomen.  

Onze grootsten van de Jeugd, de B1, mochten ook vroeg, om 

8.45 uur, vertrekken en konden (met een geblesseerde Jazz) 

geen punten meenemen, 14-6.  

9.00 uur – daar gaan ze dan, onze allerkleinsten… de F3 voor 

hun eerste echte competitiewedstrijd. Op zo’n moment vraag 

je je altijd af wie er zenuwachtiger zijn, de kinderen of de ou-

ders… dat laat ik even in het midden. Deze kids staan onder 

de begeleiding van niemand minder dan Lisette & Pauline. Zij 

zijn al een aantal maanden met dit groepje bezig en na oefen-

wedstrijdjes, toernooitjes en soms al wat invalbeurten, was het 

vandaag zo ver. “Hoe was het?”, vroeg ik beide dames. “Ja, leuk, 

vermoeiend…hahaha, maar ge-

weldig…en nog een hoop te leren”. 

Een klein voorbeeld van zo’n wedstrijd. 

Bij aanvang zeg je als coach, “jongens, we moeten allemaal re-

serves staan en dan draaien we door, wie wil er als reserve star-

ten, alle kinderen roepen “ik ik ik”… hahaha, hilarisch. Stand 

hier 0-0, 1 punt en ook punten gepakt op de strafworpen. Goed 

gedaan.  

9.15 uur de D1 weg, naar Zoetermeer. Hier een hele spannende 

pot neergezet met een 6-6 uitslag. Edith, het was weer leuk om 

samen te coachen.  

Shera neemt vanaf dit moment m’n dagdienst waar, aangezien 

ik nog steeds niet op twee plekken tegelijk kan zijn, wat soms 

wel jammer is. Dank, Shera. 

10.00 uur Jill en Emiel weg met de B2 en een geblesseerde 

heer. Ik geef u een verslag van wat er dan gebeurd en geregeld 

wordt: 

Erik (de Koning) om 8 uur whatsapp naar mij>half geblesseerde 

Daan, kan er heer mee uit de C1 

Linda naar Vito (die al bij Avanti zit) whatsapp>zie bericht hier-

boven 

Vito terug>tuurlijk, maar we zijn pas om 10 uur klaar, doen ons 

best er snel te zijn 

Linda naar Emiel> zie hierboven, Vito regelt iemand 

Emiel naar Linda> heel fijn, maar dan moeten we te lang wach-

ten, we nemen het risico met Daan  

Vito naar Linda> Hou een auto achter van de B2, wij zorgen dat 

we er om 10.15 uur zijn 

Emiel naar Linda> Wij wachten, super! 

Kijk… ten eerste fijn dat de social media het weer blijken te 

doen (hahaha – zie stukje hier boven). En zo volgt zo’n dag met 

allerlei kleine interventies…..iedereen blij.  

Uitslag B2: helaas verlies. Ja, jongens en meisjes, jullie moeten 

toch echt weer aan de bak. Ik persoonlijk (en jullie coaches ui-

teraard ook) verwacht wel wat van jullie qua hoge eindscore, 

maar ook daarvoor moet wel werk verricht worden.  

Dan vertrekt om 10.30 uur de E2. Heel grappig als je als coach 

dan al zelf een wedstrijd gespeeld hebt (Marieke met de A2 om 

9.30 uur). Ja, daar gebeurt toch ook wel wat hilarisch.  

Dezelfde ochtend bericht van Erik: Tas shirts E2 onder de tv in de 

kantine 

Linda bericht naar Marieke: zie boven 

Marieke die bijna wil vertrekken, leest het bericht en denkt “Te-

rug naar de kantine” 

  

Secretaripraten 
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…vervolg Jeugsecretariaat  

Geen shirts te bekennen….Terug naar de auto. Inmiddels ble-

ken de shirts bij iemand reeds in de auto te staan…en ook niet 

vanuit de kantine, maar vanuit het tassenrek te zijn meegeno-

men. Verplaatst dus… ooohhhhh… wat een verwarring voor 

zo’n ochtend. Maar goed, een hele blij coach terug. “Het was 

een super superwedstrijd, Mark (nieuwe heer, broer van Paul) 

heeft ook gescoord, was zo leuk”. Twee punten daar dus en die 

waren schaars zaterdag.  

En dan is het 11.30 uur en moet er 

nog maar één team vertrekken, de 

F2. Die mochten naar Rijswijk en heb-

ben geen punten kunnen meenemen. Maar die wedstrijd (uit 

betrouwbare bron) kon alle kanten op, wij hadden net zo goed 

kunnen winnen. Het ging gelijk op, ook omdat jullie hetzelfde 

soort spel spelen, betekent ook vaak dat je het met dezelfde 

dingen moeilijk hebt (want dan hebben jullie elkaar door). 

Maar hier wel een hele leuke wedstrijd.  

Nou, een bewogen ochtend en dan hebben we gewoon tussen 

8.15 & 12.00 uur 11 wedstrijden gespeeld met elkaar. Allemaal 

weer met coaches, autorijders, scheidsrechters, dank allen. 
 
 

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! 
 

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. Een groot aantal ouders heeft zichzelf ingeroosterd. 

Op de overgebleven plaatsen zijn ouders ingedeeld  die zich 

nog niet hadden ingedeeld. De instructies hangen achter de 

bar wat je allemaal moet doen en het belangrijkste is: maak er 

een leuke dienst van!  
 

Schoonmaken 

Alle B-aspiranten zijn ingedeeld en worden op vrijdagavond 

om 19:00 verwacht. Het schema is verderop in de Korfpraat te-

rug te vinden. Afbellen kan niet; je mag uiteraard wel ruilen. 
 

Palenhok en ballen 

Trainers: help jullie team na de training bij het opruimen. De 

ballen kan je zelf weer opbergen in de ballenkast in de gang. 

Ieder team heeft immers zijn eigen ballen. Het team na jou ge-

bruikt zijn eigen ballen. 
 

Afbellen 

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

moet je afbellen 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 afschrijven. En 

afbellen doe je bij Erik of Joke. Jouw trainer heeft niet het totale 

overzicht van een zaterdag. Dus kun je niet spelen: dan dien je 

af te bellen. 
 

Aangepaste trainingstijden i.v.m. vakanties en feest-

dagen 

Op tweede paasdag 22 april wordt er niet getraind door de as-

piranten en pupillenteams. In de week vanaf maandag 29 april 

tot en met maandag 5 mei wordt er helemaal niet getraind 

door de aspiranten en pupillen teams. Het is dan meivakantie. 

Omdat de F3 dan drie weken niet zou trainen, is ervoor geko-

zen om eenmaal te trainen op DINSDAG 23 APRIL VAN 18:00-

19:00 OP KUNSTGRAS A. 
 

Ingelaste wedstrijd E2 op 3 mei 

Op 3 mei speelt de E2 een ingelaste wedstrijd tegen ONDO E5 

om 10:00 in ’s-Gravenzande. 

  

Secretaripraten 

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

 

 
 

Save the date: 25+ Feest op 17 mei!  

Neem de agenda alvast in de hand, want op zaterdag 17 mei is er speciaal 

voor alle ouders, oudere senioren en andere Excelsior-vrienden en kennis-

sen een feest! Toegang vanaf 25 jaar. Dus kom gezellig swingen op Grease, 

Abba en Saterday Night Fever. Tijdens het feest zal de Evenementencom-

missie zorgen voor lekkere hapjes. 

De voorverkoop van de kaarten start op 1 mei! Vanaf dat moment zijn kaar-

ten verkrijgbaar aan de bar. Bij een toegangskaartje krijg je 1 gratis drankje. 

Kaartprijs 

Voorverkoop: € 5,- 

Aan de deur: € 7,-. 

Ben jij er bij? Laat het alvast aan je vrienden weten op Facebook!

Evenementencommissie 

mailto:ec@ckv-excelsior.nl?subject=Intro%20Fullmoon%20Party
mailto:ec@ckv-excelsior.nl?subject=Intro%20Fullmoon%20Party
https://www.facebook.com/events/271147599717768/
https://www.facebook.com/events/229903323869090/229906830535406/
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/gm.271147736384421/622154164530329/?type=1&theater
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Uitslagen 

29 maart 2014 

De wedstrijduitslagen van de zaterdag voorafgaand aan de nieuwe Korfpraat worden 

door Willeke aan de redactie van de Korfpraat toegezonden. Door afwezigheid van Wil-

leke is de redactie zelf op zoek gegaan naar de uitslagen. KC Antilopen heeft hiervoor 

een service opgezet. Echter, na ontvangst van kopij waarin uitslagen genoemd werden, 

bespeurde de redactie afwijkende uitslagen. Zo is de B1 winnaar van hun wedstrijd te-

gen ODO volgens KC Antilopen, terwijl volgens ons wedstrijdformulier de B1 helaas 

heeft verloren. Ook de uitslag van onze C2 kwam niet overeen. Zodoende heeft de re-

dactie besloten de wedstrijduitslagen zoals aangegeven bij KC Antilopen niet in de Korf-

praat te publiceren, vanwege te veel onzekerheden. Gelukkig is Willeke er volgende 

week weer, en worden er weer betrouwbare uitslagen in de Korfpraat gepubliceerd. 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Excelsior 3 - DES 2 

Nadat ik vorige week de sticker had gekregen, 

wist ik deze zondagmorgen wel wat ik moest 

doen, weer een mooi stukje schrijven over 

onze wedstrijd!  

We speelden thuis tegen DES 2, een lastige tegenstander die bovenaan staat, maar 

zeker een leuke uitdaging om ervan te winnen. De eerste helft ging op en neer en beide 

ploegen hadden moeite met scoren, zo gingen we rusten met een stand van 3-3. 

Tweede helft ging moeizamer, beide ploegen hadden moeite met scoren. Lange tijd 

heeft het 5-5 gestaan, tot het moment dat DES beschikte over invallers van het 1e. Toen 

kwamen de scores wat meer los. Helaas wisten wij DES niet meer in te halen en verloren 

we met 8-10. Een moeilijke wedstrijd, maar er zijn zeker kansen om de komende wed-

strijden wel te winnen!  
 

Junioren 

Excelsior A2 - GKV A2 

Deze zaterdag was de eerste competitiewed-

strijd voor de A2 aan de beurt. Zoals de coach 

Robert Jan al zei: voor ons eigenlijk een finale 

op zich. We hebben al (te) vaak van GKV ver-

loren en vandaag mocht dat niet weer gebeu-

ren! 

Iedereen startte fel aan de wedstrijd. GKV is een fysieke ploeg en wij wilden het natuur-

lijk niet afleggen tegen hen. In de 27ste minuut kregen wij een vrije bal tegen. Dit ging 

op een aparte manier, want de dame van Marieke rende zo om de 2,5 meter afstand 

dat Marieke er niet goed bij kon. Marieke liet zich niet kennen en ging er wel tussen 

staan. Dit tot gevolg dat zij twee keer binnen de afstand werd geduwd. Er volgde een 

strafworp en deze zat, 0-1. Een tijdje daarna in de 21e minuut wist Joris er een mooi 

afstandsschot in te schieten, 1-1. Het scoren ging niet erg vlot bij beide partijen en in 

de 16e minuut werd er door de dames van GKV pas weer een afstandsschot in gescho-

ten, 1-2. In de 10e minuut weet Marieke een strafworp te veroorzaken en deze legt San-

der er netjes in, 2-2. In de 7e minuut was er zo’n mooi ‘uit dol’ moment. De heren van 

GKV die prominent aanwezig waren, werden vanuit een vrije bal voor ons uitgespeeld 

door Joris en Thijs. Joris scoort hieruit een schot, 3-2. Thijs weet in de 6e minuut een 

mooi afstandsschot te scoren, wat de score op 4-2 brengt. 

Wedstrijden 

http://www.antilopen.nl/competitie/
http://www.soeterbroek.net/
http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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…vervolg Junioren 

Een beetje uitlopen is nu natuurlijk wel gewenst, maar dat 

wilde nog niet echt lukken. We missen een strafworp en krijgen 

daarna een afstandsschot tegen, 4-3. Gelukkig gaan we wel 

met één puntje voorsprong de rust in. 

We starten wat minder, want er volgt in de 28ste minuut een 

afstandsschot van GKV en dan is de score ineens gelijk, 4-4. Ge-

lukkig keert het tij op dat moment en Excelsior begint met sco-

ren. Joris scoort snel na de gelijkmaker een afstandsschot, 5-4. 

Nynke weet na een tijdje in de 20ste minuut een scherpe door-

loop vanuit de ruimte mooi af te maken, 6-4. Mijn geluk kon 

niet op toen Marieke in de 9e minuut een strafworp veroor-

zaakte en Sander deze er weer net-

jes in legde, 7-4. In de 7e minuut kregen 

wij een strafworp, vraag me niet waarvoor want ik weet het 

nog steeds niet, maar ach, we kunnen het gelukkig hebben, 7-

5. Met nog 4 minuten te gaan weet Joris een mooie doorloop 

te scoren door een goede uitstap onder de paal, 8-5. Het leuk-

ste dat ik u kan vertellen, is dat dit de eindstand van deze wed-

strijd is en dat wij, Excelsior A2, die GKV A2 eens even te pakken 

hebben gehad! Finale gespeeld, en gewonnen! 

Complimenten gaan uit naar de scheidsrechter Nelis, goed ge-

floten en erg oplettend! Reserves Roos en Koen, dankjewel 

voor het reserve zitten. Tot over twee weken, dan spelen we de 

halve finale tegen TOP 
 

Jeugd 

ODO F2 - Excelsior F3 

Afgelopen zaterdag was het zover, de allereerste echte compe-

titiewedstrijd voor de F3. Allereerst zal ik de toppers aan jullie 

voorstellen. De kanjers van de F3: Pieter, Sten, Britt, Eline, Wieke 

en Zoë. 

De eerste wedstrijd was gelijk een uitwedstrijd en dat maakte 

het voor sommigen extra leuk. Want wat is nou leuker dan sa-

men met je teamgenootje op de achterbank naar de wedstrijd 

rijden!? Voor de meiden was de rit eigenlijk iets te kort. Om 9 

uur vertrokken we richting Maasland. Door wat wegafsluitin-

gen moesten we wat omrijden en rond 9.40 uur kwamen we 

aan op het veld van ODO. Allemaal omkleden, schoenen aan, 

rokje/broekje aan en natuurlijk de pinguïnshirts. Na wat warm-

lopen (lees: warmrennen d.m.v. tikkertje) en wat schieten be-

gonnen we aan de wedstrijd. Wieke en Pieter begonnen als 

eersten langs de kant. Helaas mogen er maar vier in het veld 

staan. 

En wat ging het 

goed, zeg! We gooi-

den goed over, vin-

gen goed en verde-

digend waren we 

helemaal top. We 

waren vooral kanjers 

in het verdedigen en 

onderscheppen. Helaas wachtten we soms nog net wat te lang 

met de bal naar elkaar overgooien, zodat we als we konden 

scoren net te laat waren en verdedigd schoten. Na 2x10 minu-

ten hadden we even rust en konden Pauline en Lisette nog wat 

aanwijzingen geven, want soms vergaten we nog weleens bij 

je tegenstander te blijven als ze de bal hadden en waren jullie 

door het roepen van de trainsters net op tijd om je tegenstan-

der niet te laten schieten. Na wat limonade, komkommer en 

druifjes gingen we weer verder. Zoë en Sten gingen er nu uit. 

De 2e helft ging net zo goed als de eerste helft, wat werd er 

leuk gespeeld en zelfs een paar keer op de korf geschoten, 

maar die gingen net mis. Na 4x10 minuten floot de scheids-

rechter af. 0-0. Heel knap hoor, voor de eerste wedstrijd. En wat 

hebben jullie hard gelopen, jullie waren erg moe, maar er 

moesten nog strafworpen genomen worden. ODO kwam op 2-

0 voor, maar wat gingen jullie even goed schieten, zeg. Nadat 

iedereen 2x had geschoten, hadden we er drie gescoord. JOE-

PIE!!! We hebben de strafworpen gewonnen, wat waren jullie 

aan het juichen. 

Voor de eerste wedstrijd ging het supergoed. Wat zijn wij trots 

op jullie! Maandag weer trainen en dan gaan we weer een hele 

hoop dingen leren! 

Jullie trotste trainsters 

 
.  

Wedstrijden 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
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Opstell ingen 

5 april 2014  

team opstellingen reserves 

1 VRIJ  

2 VRIJ  

3 VRIJ  

4 VRIJ  

5 VRIJ  

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

Erik  K., Job, Lars, Nathan, Wesley N. 
 

A1 
Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

Okker, Sander de H, Sander R, Wouter 

Dominique, Jikke (B1) 

Joris (A2), Mart (B1) 

A2 VRIJ  

A3 VRIJ  

A4 VRIJ  

B1 VRIJ  

B2 VRIJ  

C1 VRIJ  

C2 VRIJ  

C3 VRIJ  

D1 VRIJ  

E1 
Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

Romy (E2) 

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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Programma 

5 april 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter   

E8-3F 13769 Excelsior E1 - De Meervogels E2 9:30 10:00 Job, Shera Britte Heijink Kunstgras A 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R6D 1238 De Meervogels 8 - Excelsior 6 9:45 11:00 Bob Vernedesportpark, Zoetermeer   

A1G 7935 Die Haghe A1 - Excelsior A1 11:00 12:30 Kelly, Florian Baambruggestraat 10, Den Haag van Batenburg, Halbe, Rensen 

E4-2D 14531 Refleks E2-Excelsior E2 10.00 11.00 Danique en Marieke  Sportpark Prinses Irene, Rijswijk Verschoor, van der Linden  

        
barrooster  dagdienst  

09:15 11:30 1x   Job  

 

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 



 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  32  14 

 

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 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  

 

4 april  11 april  25 april  

Leanne Ruitenbeek  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  Nikki Koster  

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  

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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