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Redactiepraat 

Nog maar anderhalve maand, en dan is het korfbal-

seizoen 2013/2014 alweer voorbij. Wat gaat het toch 

snel, zucht. Ook volgend jaar hoopt Excelsior op een flinke aanwas van nieuwe 

(jonge) spelers, en daarom is er een offensief gestart om kinderen enthousiast te 

maken voor korfbal én Excelsior. Zo heeft een aantal Excelsior-spelers afgelopen 

maandag op basisschool ‘Het Talent’ in Den Hoorn aan de kinderen laten zien 

waarom: 

▪ korfbal een te gek gave sport is! 

▪ Excelsior een te gek gave vereniging is! 

Een verslag van deze dag leest u hier. 

 

Maar voor de rest van dit seizoen moeten we het nog met onze huidige spe-

lers/speelsters doen. En dat is absoluut geen straf, getuige de coverfoto. Ik pre-

senteer u: Kayleigh Verhagen, speelster in de B2. Ik heb om me heen gevraagd, 

“hoe kan ik Kayleigh typeren in de Korfpraat?”, en kreeg als antwoord: “pittig en 

kittig!” Een dame met vechtlust, dus. Geen wonder dat de B2 al heel vroeg in het 

afgelopen zaalseizoen kampioen werd. En werd de B2 ook al geen kampioen in 

het veldseizoen najaar 2013? Yep! 

 

Wie “B2” zegt, moet ook “A1” zeggen, een wijs spreekwoord. Een van mijn favo-

riete wedstrijdverslaggevers laat weer van zich spreken. Heer van der Pijl neemt 

ons weer heerlijk mee in de wedstrijd van A1 tegen Die Haghe, en hoe fijn dat 

het een winstwedstrijd is geweest! 

 

Wie ”A1” zegt, moet ook “paashaas” zeggen, een wijs spreekwoord. De evene-

mentencommissie lijkt helemaal losgeslagen… ze spuwen er bijna elke week wel 

een nieuw evenement uit. Hebben we net de aspiranten- en juniorenavond ge-

had, de paasbrunch staat alweer voor de deur. En niet te vergeten, de Full Moon 

party en het 25+-feest vinden binnenkort plaats. Waar halen ze de energie van-

daan? 

 

Tot slot, de jaarlijkse ledenvergadering nadert. Op verzoek van uw redacteur 

heeft het bestuur de aankondigingstekst enigszins aangepast. Ook de ouders van 

de minderjarige spelers zijn welkom om hun inbreng te geven. 

 

Veel leesplezier  

  

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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A spelers 

Bep van Dorp 

Junioren A scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A autorijders 

Anja Verwolf 

Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F spelers 

Joke Schram 

 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Nicole Buis 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

 

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

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

 

DE VERENIGING 

DA GEL I JK S  BE STU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ  Den Hoorn 

 telefoonnummer in de e-mailuitgave 

Secretaresse: Denise Ekelmans 

Penningmeester: Hillie Beentjes  

 telefoonnummer in de e-mailuitgave 

BE STU URSL EDEN  

Algemene Zaken: Simone Ruitenbeek 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik vd Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SEC RE TA R IA A T  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Palmyraplaats 168 

 2624 NP Delft 

A C C O MO DA T IES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

W EBS ITE  

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

Webredactie: Wesley Toet 

 

  

Redactiepraat 

http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NJW15W0
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/206-bexcelsior-b2-kampioenb
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/80-bexcelsior-b2-kampioenb
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


 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  33  3 

 
Praatjes en mededelingen 

Korfbaltrainingen van Excelsior op 

basisschool ‘Het Talent’  

Op maandag 31 maart hebben we met een kleine delegatie van Excelsior korf-

baltrainingen gegeven op basisschool ‘Het Talent’ in Den Hoorn. Alle kinderen 

van ‘Het Talent’, van groep 1 tot groep 8, hebben kennis gemaakt met korfbal. 

Dit allemaal in het teken van het werven van nieuwe korfbaltalenten voor onze 

vereniging. 

Al om acht uur ’s ochtends stonden we met z’n vieren in de gymzaal. Na wat 

voorbereidingen konden om half negen de eerste kinderen veertig minuten ko-

men korfballen en vervolgens kwamen alle andere groepen aan de beurt. Na een 

korte warming-up werden er wat schietspelletjes gedaan en vervolgens werden 

de groepen in vieren verdeeld om samen met één van ons doorlopen te oefenen. 

Dit bleek nog geen makkelijke opgave, maar nadat het denkbeeldige ‘touwtje’ 

tussen je knie en elleboog bij het nemen van een doorloopbal was uitgelegd, 

bleken de meesten het al aardig te kunnen. Als laatste werd nog een oefening 

gedaan waarbij de kinderen binnen de tijd een aantal doelpunten moesten ma-

ken. Als ze dit haalden, moesten de trainers opdrukken en zo niet, dan mochten 

ze zelf laten zien hoe sterk ze waren. Toen was de les alweer voorbij en kregen 

alle kinderen een foldertje en een mooie button van Excelsior mee naar huis. 

Om drie uur was alweer de laatste groep aan de beurt en toen zat de dag korf-

baltraining geven er al weer op. Nu maar hopen dat we veel kinderen enthousiast 

hebben gemaakt over korfbal en er binnenkort weer veel nieuwe leden bijko-

men! 

Hierbij wil ik Ryan, Jill, Jikke, Joris & Danique bedanken voor het geven van de 

trainingen deze gehele dag. Joris, bedankt voor het schrijven van bovenstaand 

stukje en Hans Toet voor het vervoer van de trainingsmaterialen. 
 

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, Nicole, Job 

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  

Korfbaltrainingen van Excelsior op 

basisschool ‘Het Talent’ 
Opzegging lidmaatschap 
JAV maandag 12 mei 
Dubbelschiettoernooi 

Secretar ipraten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Excelsiorfeest: Fullmoon Party op 12 april 
Save the date: 25+ Feest op 17 mei! 
Pasen voor pupillen & pinguïns 
Foto’s aspiranten- en juniorenavond 

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

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

 

Praatjes en mededelingen  

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 dubbelschiettoernooi 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? 

Meld je aan op het e-mailadres erik.dekoning@ckv-excelsior.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 wekelijks wor-

den bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. Op deze lijsten 

kun jij je ook opgeven. 

De kosten van de BBQ bedragen voor pupillen en pinguïns € 4 

en voor aspiranten/junioren/senioren/ouders/recreanten € 6.

Opzegging l idmaat-

schap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen 

prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging en 

daarom ook volgend seizoen lid blijven. Degenen die onver-

hoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit 

vóór 1 mei as. schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat 

doorgeven. Het bestuur verneemt graag waarom je het lid-

maatschap 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. 
 

JAV maandag 12 mei 

Heb je altijd al willen mee beslissen over de toekomst van Ex-

celsior? Of heb je een op- of aanmerking? Heb je een super-

goed idee? Dan is dit je kans! Op maandag 12 mei is de jaar-

vergadering. Zet deze datum vast in je agenda en zorg dat je 

erbij bent! Vanzelfsprekend zijn de ouders/voogden/verzorgers 

van de minderjarige leden ook van harte welkom!. Het bestuur 

hoopt op een grote opkomst. 

 
  

Praatjes en mededelingen 

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

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! 
 

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 afzeggen. En af-

bellen 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 feestdagen 

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 pupillenteams. Het is dan meivakantie. 

Omdat de F3 dan drie weken niet zou trainen is ervoor gekozen 

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 
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Evenementencommissie 

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 Face-

book! 

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/271147599717768/
https://www.facebook.com/events/229903323869090/229906830535406/
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/gm.271147736384421/622154164530329/?type=1&theater
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Pasen voor pupil len & pinguïns  

Op tweede paasdag, maandag 21 april 2014, is er weer een kinderevenement: Pasen voor Pupillen & 

Pinguïns! Het kinderevenement begint om 10:30 uur met een paasbrunch. Na de paasbrunch zal er een leuke bingo gedaan 

worden door de paashaas. Tot slot zullen we op zoek gaan naar het gouden ei, dat de paashaas 

bij Excelsior is kwijtgeraakt. Om 13:00 uur is het weer afgelopen. 

Voor de ouders 

Voor de ouders staat er vanaf 10:30 uur ook een brunch-buffet klaar en natuurlijk een lekker bakkie 

koffie. De ouders zijn dan ook van harte welkom om dit evenement bij te wonen. Ook broertjes, 

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom bij dit evenement.  

Algemene informatie 

Wat: Pasen voor pupillen & pinguïns 

Wanneer: Tweede paasdag 

Tijd: 10:30 uur – 13:00 uur 

Kosten: 2,50 per kind of ouder 

Opgeven: klik hier en geef j(ulli)e direct op!  

Tot dan!  

De Evenementencommissie 

 

PAASBRUNCH – PAASHAASBINGO – PAASEITJES ZOEKEN – HÉÉL VEEL GEZELLIGHEID!!  
 

Foto’s aspiranten-  en juniorenavond 

Vrijdagavond stond er een speciale avond voor aspiranten en junioren op het pro-

gramma. De evenementencommissie regelde dat zij met z'n allen konden karten, 

lasergamen en bungee-runnen. Een fantastische avond dus voor de aspiranten en 

junioren. 

 

De foto's van deze avond zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Excel-

sior, klik hier en bekijk direct de foto's. 

 

Alvast een voorproefje: 

 
Über-klef, maar wel met een ultra-coole blik 

 
The Fantastic Four! 

 
Don't mess with Da Okkie! 

 

Evenementencommissie 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/241-pasen-voor-pupillen--pinguns
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.630339050378507.1073741858.115601345185616
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/a.630339050378507.1073741858.115601345185616/630340373711708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/a.630339050378507.1073741858.115601345185616/630342610378151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/a.630339050378507.1073741858.115601345185616/630343233711422/?type=3&theater
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Wedstrijden 

Uitslagen 

5 april 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

E8-3F 13769 Excelsior E1 - De Meervogels E2 2 2   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R6D 1238 De Meervogels 8 - Excelsior 6 15 9   

A1G 7935 Die Haghe A1 - Excelsior A1 7 13   

E4-2D 14531 Refleks E2 - Excelsior E2 5 4 4   1 

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Mis je door een heerlijke voorjaarsvakantie 

twee competitieweekeinden, waren de resul-

taten van de senioren ook niet om over naar 

huis, of naar wie dan ook, te schrijven. Van de 

12 op deze twee zaterdagen gespeelde wedstrijden werden er slechts drie gewonnen: 

Excelsior 4, 5 en 6 hielden min of meer de eer hoog door één van hun twee wedstrijden 

te winnen. 

Afgelopen zaterdag werd de zaalfinale van de korfballeague gespeeld, een reden voor 

het KNKV om in principe geen veldprogramma vast te stellen, met uitzondering van 

enkele verplaatste wedstrijden. 

Het enige seniorenteam dat speelde was Excelsior 6, dat met Hanna en Cynthia als in-

valsters het in Zoetermeer opnam tegen De Meervogels 8. Helaas was De Meervogels 

te sterk en won met 15-9. 

In april zijn er nu nog maar 2 competitieronden te spelen, want 26 april is Koningsdag 

en dan wordt er niet gespeeld. 

Let op: zaterdag 19 april is de zaterdag van het Paasweekeinde: dan spelen alle teams 

wel competitie!! 

Ik hoop dat iedereen ook gewoon kan spelen; er volgen tenslotte daarna twee vrije 

weekeinden vanwege de meivakantie. 

Willeke 
 

Junioren 

Die Haghe A1 - Excelsior A1 

Zaterdagmorgen zit ik om 11.00 uur al in een achtervolging. Twee auto's rijden voor 

me, met twee A1-chauffeurs die de avond daarvoor nog met veel plezier gekart heb-

ben. Pittig doorrijden is het devies, en rood is een kleur voor achterop komend verkeer? 

Hoe dan ook, ruim op tijd kwamen we allemaal aan in de Baambruggestraat 10 in Den 

Haag. Kenners weten het dan al, in deze straat speelt Die Haghe de thuiswedstrijden. 

Kenners weten ook dat als je ruim op tijd bent, dat er dan iets mis moet zijn… En ja 

hoor, de speelshirts liggen nog fris gewassen en strak gestreken in de kast bij de familie 

van der Pijl. De inschietshirts bieden uitkomst. Achteraf blijkt echter dat het spelen in 

inschietshirts heel veel geluk brengt: de wedstrijd tegen Die Haghe wordt glansrijk ge-

wonnen met 7-13. 

Wedstrijden 

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

Vanaf het begin 

pakte Excelsior de 

leiding en dit keer 

werd de voorsprong 

niet meer weggege-

ven. De eerste twee 

doelpunten werden 

door beide Sanders gescoord. Wouter legde de volgende twee 

doelpunten erin. Wat een droomstart. Die Haghe probeert dan 

wat terug te doen, maar na een doelpunt van Die Haghe weet 

Anne-Linde direct weer voor Excelsior te scoren. Na weer een 

doelpuntje van Die Haghe weten Sander R. en Wouter de korf 

te vinden en staat het inmiddels 2-7. Daarna wordt het 3-

7. Wouter scoort op fraaie wijze 3-8 onder de korf, waarna Die 

Haghe het toch nog spannend maakt door 3x te scoren. Geluk-

kig scoort Charlotte de 6-9 zodat de marge weer iets wordt ver-

groot tot 3 doelpunten. Uit een strafworp scoort Sander R. de 

7-10. De winst lijkt bijna veilig! Daarna maakt Sander R. ook de 

7-11 en haalt Wouter met 2 doelpunten de winst definitief naar 

Delft. Yes, enkele kostbare winstpunten in de pocket! Moe, 

maar voldaan, rijden we terug naar 

Delft. Een paar spelers rijden direct door 

naar Rotterdam voor de korbalfinale in Ahoy. Wat een prach-

tige 24 uur! Eerst karten, lasergamen in Zoetermeer, daaarna 

winnen in Den Haag en afsluitend de finale in Rotterdam. Wat 

kan het leven toch mooi zijn. 

 

Sander R. heeft net de 0-1 gescoord! 
 

Jeugd 

 

- deze week geen wedstrijdverslagen - 

 

 

 

 

 
 
  

Wedstrijden 

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

12 april 2014  
team opstellingen reserves 

1 Bo, Elke, Kelly, Lisanne 

Emiel, Reinier, Ryan, Wesley T. 

Excelsior 2 

2 

 

Jill, Leanne, Nikki, Sharmaine, Shera 

Bertjan, Jesse, Simon Be., Vito  

 

? 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Daan, Dieter, Roy 

 

Johan V. (klein) 

4 Lisette, Nicole, Pauline, ?? 

Erik K., Henk, Nelis, Mario, Simon Bo 

Renate 

 

5 Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

Bart, Jeroen, Micke, Patrick 

Janna, Anne 

Nathan, Wesley N. 

6 VRIJ  

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

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

Jikke, Dominique(B1) 

Mart (B1), Joris (A2) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs 

Jazz, Anouk (B2) 

Maarten, Fabian (B2) 

A3 

 

Josanne, Leonie(?), Linda, Roos, Zwaan 

Jesse, Marijn, Marvin, Tom 

Lisa G (B2) 

Dingeman (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R, Koen T, Matthijs(?) 

Zwaan (A3) 

Marijn (A4) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Maaike, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

 

Jasper (C1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Joanne, Veerle, INVALLEN ??? 

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, Ryanne 

Roy, Mark 

Demi, Julia (F1) 

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 

12 april 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter   

R4N 6249 Excelsior 4 - ODO 4 15:15 16:00   scheidsrechter DKC Kunstgras A 

R5C 1553 Excelsior 5 - Tempo 8 12:45 13:30   Robert-Jan Heemskerk Kunstgras A 

B2K 24260 Excelsior B1 - Nieuwerkerk B2 11:00 11:45 Ben, Dannie scheidsrechter DES Kunstgras A 

B3A 12459 Excelsior B2 - Weidevogels B2 9:00 9:30 Jill, Emiel Dieter Bos Kunstgras A 

C2L 24704 Excelsior C1 - Valto C1 10:00 10:45 Laura, Vito scheidsrechter DES Kunstgras A 

D2B 13142 Excelsior D1 - ODO D1 9:15 9:45 Bertjan en Lisanne Fabian Mastenbroek Kunstgras B 

E4-2D 14525 Excelsior  E2 - ONDO E5 9:00 9:30 Danique en Marieke  Roos Willemse Kunstgras B 

F2E 14081 Excelsior F1 - DES F1 10:15 10:45 Dik en Okker  Sven de Vreede Kunstgras B 

F3E 14033 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F2 11:15 11:45 Sharmaine, Nynke en Dominique Lynn Heemskerk Kunstgras B 

F4B 14026 Excelsior F3 - Valto F4 9:00 9:30 Pauline en Lisette  Mart de Boo Kunstgras B 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

OKC 2121 TOP 1 - Excelsior 1 13:00 16:00 Leon Sportcomplex Van Cittersweg, Arnemuiden regelt Mariska 

ROKC 6297 TOP 2 - Excelsior 2 11:45 14:30 Mirjam Sportcomplex Van Cittersweg, Arnemuiden regelt Mariska 

R2K 6278 Dijkvogels 2 - Excelsior 3 12:30 14:00 Willeke Sportveld Nollaantje, Maasdijk regelt Marilyn 

A1G 8110 Fortuna/MHIR A2 - Excelsior A1 11:40 12:55 Kelly? Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft op eigen gelegenheid 

A3A 12251 TOP/Justlease.nl A3 - Excelsior A2 15:30 17:00 Robert Jan, Simon Sportcomplex TOP Sassenheim Heemskerk, van Vliet, van Dam 

A5E 12392 VEO A4 - Excelsior A3 11:00 12:30 Mario Sportcomplex Westvliet, Voorburg v.d. Burgh, Dirkzwager, van Dorp 

A5B 12399 De Meervogels A3 - Excelsior A4 15:30 17:00 Wouter, Leanne Vernedesportpark, Zoetermeer, gras Ruskauff, Timmerman, van Egdom 

C3J 12702 Fiks C2 - Excelsior C2 8:45 10:00 Ryan Sportcomplex Voscuyl, Oegstgeest Kleinborn, Maartense, Labrie 

C5J 12936 TOP/Justlease.nl C5 - Excelsior C3 9:30 11:00 Erik, Nathan, Wesley Sportcomplex TOP Sassenheim Glaser, Heemstede, van Gorp, vd Ham 

E8-3F 13571 De Meervogels E2 - Excelsior E1 9:00 10:00 Shera en Job  Vernedesportpark, Zoetermeer, gras van Eeken, Pieterse en Dieteren  

        
barrooster  kunstrgras B dagdienst 

09:00 11:30 Natasja Terlouw, Marrit Pel (C1), Berlinda Hoexum of Bert Tretmans (F2)  11:00 DES D3 Erik 

11:30 14:00 Arnold (B2), ouder Floris van Willigen (B1), ouder Tygo Dijkshoorn (F2)  12:00 DES C2  

14:00 16:45 4e 2x  13:00 DESC1  

16:45 19:30 Renate, Desiree (beiden 5e)  14:00 DES B3  

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 12 april B2-GN 24603 DKC B1 - Sporting Delta B2 14:00 Inkoop Erik de Koning  Sportpark Biesland, A Kgr 

za 12 april A1H 8117 Madjoe A1 - Fiks A1 17:00 KNKV Frido Kuijper Waardlaan, A Kgr 

za 12 april R2N 6152 Maassluis 2 - Vitesse (Ba) 3 14:30 KNKV Jos van Velzen Wipperspark, 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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Kalenders en roosters 

 

Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

7 april Bestuursvergadering 11 mei Kantine bezet Mieke Mastenbroek 

12 april Junioren/seniorenfeest Full Moon 12 mei JAV 

15 april Bestuursvergadering 17 mei 25+ feest 

19 april Verenigingsmarkt op de markt in Delft 29 mei Dubbelschiettoernooi 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 14 juni Kampioenendag 

25 april Koningsspelen basisschool Het Spectrum 20 juni Voetbaltoernooi 

25 april Klaverjassen 21 juni Schoolkorfbal 

27 april Kantine bezet Shera Desaunois 28 juni Jeugdtoernooi 

9 mei Klaverjassen 2 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 

 

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 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  

 

  11 april  25 april  

   Lisanne Halbe  Dannie Hoogeveen  

   Bertjan Bron  Eline Baks  

   Roxanne Hoekstra  Thijs Arkesteijn  

   Marieke Zelisse  Annelinde vd Pijl  

   Lisa Groot  Marloes van Egdom  

   Koen Rijpkema  Sven de Vreede  

   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  

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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