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Smelten jullie deze week ook zo van de coverfoto? 

Een poppie, toch!? Ondanks dat de helft van het gezicht 

van Zoë Ekelmans, speelster in F3, is verstopt achter die heule grote korfbal, 

spreekt de verbeten blik in haar linkeroog boekdelen: mikken, schieten en scoren! 

Dit is een klassiek geval van “appeltje-valt-niet-ver-van-de-boom”, want zowel 

mama Lisette als papa Jorrith hebben in het verleden in het eerste gespeeld. En 

als ik goed ben geïnformeerd door opa Leen (CEO Excelsior) heeft Zoë eigenlijk 

ook al in het eerste gespeeld… snappu ‘m? Dat belooft een mooie korfbalcarrière 

te worden! Mij is ook verteld dat Zoë aanstaande vrijdag jarig is (hiep-hiep-hoera! 

), maar er is mij niet verteld hoe oud ze wordt. Uw redacteur is van alle 

digitale markten thuis, dus ik dacht: dat zoeken we even op. Op het internet, 

welteverstaan, daar is zo’n beetje alles te vinden. Na vijf minuutjes surfen weet ik 

nu dat Zoë 6 jaar wordt, maar ik weet nu ook dat de geboorte van Zoë in 2008 

breed in de krant is uitgemeten. Met opa CEO in de hoofdrol. Met name de foto 

wil ik u niet onthouden, wat een poppie (en dan doel ik op de opa )! 

Mij is nadrukkelijk gevraagd dit artikel en ook dit artikel extra onder de aandacht 

te brengen. Het betreft het reserve staan en invallen bij de junioren. Robert Jan 

en Erik willen degenen voor wie dit geldt vriendelijk doch duidelijk erop wijzen 

dat het hier om een stukje eigen verantwoordelijkheid gaat. Als je een keer op 

het laatste moment gebeld wordt om in te vallen of reserve te staan, dan wil dat 

eigenlijk maar één ding zeggen: de clubleiding zit in de penarie. Of, als je dat 

meer  aanspreekt, in diepe sh*t. En als ze daarin zitten, roepen ze hun homies op 

om te helpen. Of hun bff’s. En de ware homies en bff’s rennen zich het vuur uit 

hun patas om Baas te helpen. Want ze respecteren Baas. Duzzz! 

De hamvraag: ben je een homie of een wakamang? En daar laat ik het bij…  

Zaterdag 19 april aanstaande vindt de verenigingsmarkt op de Markt in Delft 

plaats. Met een kraam en promowedstrijden zal Excelsior jong en oud proberen 

te enthousiasmeren voor korfbal en vanzelfsprekend in ’t bijzonder onze fijne 

club. Nicole roept spelers, ouders en verder iedereen die Excelsior een warm hart 

toedraagt op om deze dag te laten slagen door zich/haar aan te melden als vrij-

williger. En zou ik dit geschreven hebben als ik mezelf niet had aangemeld? Ook 

dan zou ik dit geschreven hebben. 

De Korfpraat heet Luuk Jansen van harte welkom als nieuwe coach van A1 en 

wenst hem veel succes en plezier! 

Heel veel wedstrijdverslagen in deze Korfpraat. Willeke, Erik, Henk, Conno, Marit, 

Gerrie en Marloes (twee keer, toe maar… hier en hier) hebben hun best gedaan 

om ons na te laten genieten van de succesvolle en minder succesvolle wedstrij-

den van afgelopen zaterdag. Chapeau! 

Tot slot, ik begon dit redactiepraatje met een “smeltende” opening, dus is het 

toepasselijk het ook zo af te sluiten. Ik heb ze niet geteld, maar ergens in de wan-

delgangen op ’t Veld afgelopen zaterdag vernam ik dat het er wel een stuk of 

twintig waren. Twintig minimensjes, peuters, die op een sportieve manier plezier 

en pret aan het maken waren met heule grote ballen, heule grote manden, heule 

grote meneertrainers (o.a. Emiel) en heule grote mevrouwtrainsters (o.a. Simone). 

Een en al peuterpret! 

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/NFN61X3
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2008/april/25/jongste_korfballid_zoe_ekelemans_binnen_twee_uur_
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NHH89P9
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NGH97T9
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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Verenigingsmarkt zaterdag 19 

apri l 2014 

Zaterdag 19 april staan we weer met Excelsior op de verenigingsmarkt op de 

Markt in Delft. Op deze dag promoten we korfbal op de verenigingsmarkt. 

Om 11 uur en om 13.30 hebben wij een plekje gekregen om een promowed-

strijdje 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 afgelopen 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 promowedstrijdjes 

goed verlopen. 

Wil jij helpen op deze dag? Meld je dan per e-mail snel aan bij mij, 

nicole.buis@ckv-excelsior.nl, of schiet me even aan op het veld als je nog vragen 

hebt. Gr, Nicole. 
 

Opzegging l idmaatschap 

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. schrif-

telijk of per e-mail aan het secretariaat doorgeven. Het bestuur verneemt 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. 
 

JAV maandag 12 mei 

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

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

maandag 12 mei is de jaarvergadering. 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. 

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, Conno, Robert 

Jan, Henk, Erik van der Voort, Gerrie Dieteren, 

Marloes 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 

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Verenigingsmarkt zaterdag 19 april 2014 
Opzegging lidmaatschap 
JAV maandag 12 mei 
Dubbelschiettoernooi 
Peuterpret!!! 

Secretar ipraten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Evenementencommiss ie  
Save the date: 25+ Feest op 17 mei! 
Pasen voor pupillen & pinguïns 

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: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. En-

thousiast geworden? Je kunt je aanmelden op het emailadres 

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.  

 

Peuterpret!! !  

We begonnen vandaag met Peuterpret, en het was zeker pret. Met 

een heleboel peuters begonnen we om 11.00 met de training. We gin-

gen eerst goed warm worden, we renden als kikkers, paarden en als 

olifanten naar de overkant, het was een beestenboel! Toen iedereen 

goed warm was, gingen we overrollen/overgooien met de bal, dat 

ging echt heel goed.  

Nadat we op de paal hadden ge-

schoten was het tijd om te begin-

nen aan de estafetten. Twee groe-

pen moesten proberen zo snel 

mogelijk het parcours af leggen, 

het was een nek-aan-nekrace en we eindigden dan ook gelijk! 

Het laatste spelletje was het para-

chutedoek, we moesten goed sa-

menwerken om de bal niet van het 

parachutedoek te laten vallen, dat 

ging heel goed! Na al het harde 

werken was het tijd voor iets lek-

kers, iedereen kreeg een bekertje 

limonade en stukje komkommer. 

Het was een leuke training met 

een heleboel enthousiaste kin-

deren en ouders, tot de volgende 

keer! 

Volgende week 19 april is de peutertraining bij DKC, daarna hebben we heerlijk twee weken vakantie en dan starten we weer op 

12 mei bij Excelsior.   

Praatjes en mededelingen 

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  

Reserve staan en invallen 

Reserve staan of invallen in een ander team…het hoort bij het 

clubleven!! 

Zoals je dit seizoen ongetwijfeld hebt ondervonden, is dat er 

regelmatig iemand uit een ander team nodig is om in te vallen 

omdat een teamgenoot verhinderd is. Ook hebben teams re-

servespelers nodig als er blessures vallen tijdens de wedstrijd. 

Fijn dat heel veel junioren dit doen. Het is heel belangrijk dat 

jullie dat doen. Van veel van deze spelers weet ik dat het ook 

leuk is om reserve te staan. Helemaal leuk als je mag spelen in 

een ander team. Dan speel je meer dan één wedstrijd… prima. 

Je leert ook spelers van een ander team beter kennen… super 

dat jullie dit doen! 

Wij merken ook dat er spelers zijn die (haast) nooit invallen, 

terwijl ze regelmatig worden gevraagd. Omdat ze daar geen 

zin in hebben of dat ze al direct iets anders op een zaterdag 

inplannen. Voor deze spelers geldt de opmerking dat dit niet 

kan. Bij het clubleven hoort meer dan alleen je eigen wedstrijd 

spelen. Daar hoort het reserve staan ook bij. Ik hoop dat je be-

grijpt dat we ook jou nodig hebben om de teams compleet te 

krijgen of dat een team een reserve heeft. 

Vorige week heeft Bep (zij zorgt ervoor dat de teams compleet 

kunnen vertrekken) vele telefoontjes gepleegd met heel veel 

spelers. Terecht was zij gefrustreerd door de vele ‘nee’s die zij 

moest ontvangen. Als het alleen deze keer was, dan had ik het 

gezien als een incident. Dit is echter niet zo, vandaar dit stukje. 

Laten we zorgen dat we het haar wat makkelijker maken. Dit is 

fijn voor haar, maar ook voor het incomplete team, dat dan 

weer voltallig aan de bak kan. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 

Luuk Jansen komend seizoen coach Excelsior A1 

Komend seizoen is Luuk Jansen de trainer/coach van 

Excelsior A1. Luuk is voor Excelsior natuurlijk geen 

onbekende. Hij heeft in het verleden meerdere jaren bij de 

junioren en senioren van Excelsior gespeeld. Na gestopt te 

zijn met zelf spelen, is hij zich gaan richten op het geven 

van training en coachen van wedstrijden. Afgelopen jaren heeft 

hij dit voor de C1 en A2 van Fortuna gedaan. 

We zijn blij dat Luuk komend seizoen de eindverantwoordelijkheid 

voor A1 op zich wil nemen. Op dit moment zijn wij nog op zoek 

naar een tweede trainer voor de A1. 

 

Jeugdsecretariaat  

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. Ben je weer hersteld van een blessure en staat 

jouw naam niet in de Korfpraat vermeld: bel dan even naar 

Joke of Erik zodat wij de namen weer kunnen toevoegen aan 

de opstellingen. Wij weten niet altijd of iemand weer fit is. 
 

  

Secretaripraten 
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Invallen of reserve staan bij andere teams 

Bij de A-teams is de bezetting vrij krap. Dit betekent dat 

er vanuit veelal de B reserve of ingevallen moet worden. 

Als Bep belt om te vragen of jij reserve wilt staan: zeg 

dan niet zomaar nee. Ook jij vindt het leuk als jouw team 

compleet is. Of als jouw naam in de Korfpraat staat bij 

een A-team: ga dan niet op vrijdagavond afbellen omdat 

er iets is tussengekomen. De enige reden waarom je op 

vrijdag mag afbellen is als je een blessure hebt of als je 

ziek bent. 
 

Ingelaste wedstrijd E2 op 3 mei 

Op 3 mei speelt de E2 een ingelaste wedstrijd tegen 

ONDO E5 om 10:00 in ’s-Gravenzande.

Belangrijke data 

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

▪ 29 mei Dubbelschiettoernooi (uitnodiging 

hiervoor vind je hier) 

▪ 14 juni Kampioenendag  

▪ 21 juni Schoolkorfbal  

▪ 28 juni Jeugdtoernooi  
 

Aangepaste trainingstijden i.v.m. vakanties en feestdagen 

Op tweede paasdag 21 april wordt er niet getraind door de aspiranten 

en pupillenteams. In de week vanaf maandag 28 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 we-

ken niet zou trainen is ervoor gekozen om eenmaal te trainen op 

DINSDAG 22 APRIL VAN 18:00-19:00 OP KUNSTGRAS A.S.
 
 
  

Secretaripraten 
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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 kennissen een feest! 

Toegang vanaf 25 jaar. Dus kom gezellig swingen op Grease, Abba en Saterday 

Night Fever. Tijdens het feest zal de Evenementencommissie zorgen voor lekkere 

hapjes. 

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

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! 

 

 

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!! 
  
  

Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Evenementencommissie 

https://www.facebook.com/events/271147599717768/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/241-pasen-voor-pupillen--pinguns
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/gm.271147736384421/622154164530329/?type=1&theater


 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  34  8 

 

 

 

Uitslagen 

12 april 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R4N 6249 Excelsior 4 - ODO 4 16 7  

R5C 1553 Excelsior 5 - Tempo 8 9 11  

B2K 24260 Excelsior B1 - Nieuwerkerk B2 14 9  

B3A 12459 Excelsior B2 - Weidevogels B2 11 10  

C2L 24704 Excelsior C1 - Valto C1 3 11  

D2B 13142 Excelsior D1 - ODO D1 9 6  

E4-2D 14525 Excelsior  E2 - ONDO E5 2 1 2   2 

F2E 14081 Excelsior F1 - DES F1 4 0 5   2 

F3E 14033 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F2 4 4 4   3 

F4B 14026 Excelsior F3 - Valto F4 3 2 3   2 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 2121 TOP 1 - Excelsior 1 15 14  

ROKC 6297 TOP 2 - Excelsior 2 16 5  

R2K 6278 Dijkvogels 2 - Excelsior 3 8 9  

A1G 8110 Fortuna/MHIR A2 - Excelsior A1 14 12  

A3A 12251 TOP/Justlease.nl A3 - Excelsior A2 10 10  

A5E 12392 VEO A4 - Excelsior A3 6 8  

A5B 12399 De Meervogels A3 - Excelsior A4 7 6  

C3J 12702 Fiks C2 - Excelsior C2 9 1  

C5J 12936 TOP/Justlease.nl C5 - Excelsior C3 3 2  

E8-3F 13571 De Meervogels E2 - Excelsior E1 2 3  

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Afgelopen zaterdag was Excelsior 6 vrij, en 

speelden alleen Excelsior 4 en 5 thuis. Het 5e 

speelde met Marloes als invalster en Anouk 

op de reservebank (dames, nog bedankt voor 

deze onverwachte invalbeurten). Na een gelijkopgaande wedstrijd was Tempo 8 in de 

eindfase net te sterk en moest het 5e de zege met 9-11 aan de bezoekers laten. 

Excelsior 4 wist tegen ODO 4 het doelsaldo flink op te schroeven. Waar ODO door veel 

achterverdedigen het tempo behoorlijk wist te drukken, bleef het 4e toch – ondanks 

wat gemiste doorloopballen hier en daar – gemakkelijk doelpunten maken, en eindigde 

de wedstrijd in een ruime 16-7 overwinning.  

Excelsior 1, 2 en 3 bevinden zich in de degradatiezone. In de poule van Excelsior 3 gaat 

die strijd tussen 4 ploegen die ongeveer gelijk staan. Het 3e ging op bezoek bij Dijkvo-

gels 2 en deze wedstrijd moest dus echt gewonnen worden. Wouter is nog niet fit (knie) 

en daarom ging Johan mee als reserve. In de eerste helft kwam het 3e met wind mee 

op een voorsprong van twee punten, die vlak na rust werd uitgebouwd naar 6-9. Toen 

werd er hele lange tijd niet gescoord. In de eindfase werd het nog spannend, omdat 

Dijkvogels nog wel tweemaal raak schoot, en bij Excelsior de bal er maar niet in wilde. 

Gelukkig viel het eindsignaal bij 8-9, en daarmee werden belangrijke punten gepakt. 

Excelsior 1 en 2 reisden naar het Zeeuwse Arnemuiden voor de lastige uitwedstrijden 

tegen TOP 1 en 2, want beide ploegen staan duidelijk in de top 3 van hun klasse. Bij 

Excelsior 2 startte Mike na een hele lange trainingsperiode in de basis van Excelsior 2. 

Helaas kwam het 2e er tegen TOP 2 niet aan te pas. De achterstand was bij rust al heel 

groot; in de tweede helft herstelde het 2e zich wel min of meer, maar het werd toch 

een dikke nederlaag met 16-5. 

Excelsior 1 speelde een prima wedstrijd tegen TOP 1. De strijd ging gelijk op, en wissel 

Wouter uit A1, voor het eerst ingezet in het 1e, scoorde in de tweede helft drie belang-

rijke doelpunten. Jammer genoeg wist de thuisploeg in de spannende eindfase toch 

aan het kortste eind te trekken en hield de winst met 15-14 in Zeeland. Zuur voor Ex-

celsior 1 want na zo’n goede wedstrijd zouden winstpunten heel erg welkom zijn in de 

strijd tegen degradatie. 

 

Wedstrijden 

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

Aanstaande zaterdag is de zaterdag van het Paasweekeinde: let 

op: alle teams spelen gewoon competitie!! Excelsior 1, 2 en 3 

spelen thuis en krijgen bezoek van hoog geklasseerde ploegen: 

GKV 1 en 2 en Merwede 2. Maar hopelijk kunnen op eigen ter-

rein nu toch de punten gepakt worden. 

Daarna volgen er twee vrije weekein-

den vanwege Koningsdag en de meivakantie. In de maand mei 

staan er dan nog 3 competitieronden gepland (10, 17 en 24 

mei), met vooral voor Excelsior 1 t/m 3 dus hele belangrijke 

wedstrijden. 
 

Junioren 

Fortuna / MHIR A2 - Excelsior A1 

Zaterdagmiddag 12.55 uur. Shirts in de tas, blik op scherp en 

teamgeest hoog. Klaar om bij Fortuna vol voor de winst te 

gaan. Helaas zonder Okker. Hij moet geblesseerd vanaf de kant 

toekijken. Gelukkig kan Joris invallen voor Okker. 

 
“Vlieg op, pechvogel!”, roept coach Erik van der Voort vanaf de zijlijn. 

Ondanks dat alle in-

grediënten aanwe-

zig zijn om te win-

nen, blijkt dat ander-

maal de pechvogel 

prominent op de 

mand zit. Ik zie fan-

tastische acties en dito doelpogingen, soms is het echt een 

raadsel waarom de bal niet doet wat wij willen! De pechvogel 

wordt ons uiteindelijk fataal, we verliezen de wedstrijd van ons-

zelf en van Fortuna. Volgende week zetten we het vizier weer 

op scherp, om eerst de pechvogel van de korf te schieten en 

om daarna weer raak te schieten in de korf. Op naar de vol-

gende wedstrijd! 

 

VEO A4 – Excelsior A3 

Met mooi weer (niet te warm en een lichtbewolkte lucht) be-

gon de A3 aan de tweede wedstrijd. Er kon van VEO gewonnen 

worden als er maar serieus gespeeld werd. Iedereen wilde er 

voor gaan, dus… 

Met Marijn, Marvin, Roos en Josanne werd begonnen in de aan-

val, terwijl Tom, Jesse, Leonie en Zwaan de punten moesten 

voorkomen. Linda en Dingeman begonnen op de bank. 

De eerste 10 minuten was het aftasten. VEO had wat langer 

durende aanvallen (springen bij het afvangen blijft toch moei-

zaam :>)), maar er waren ook zeker kansen. In de 12e minuut 

werd het ijs gebroken door een 4-meter schot van VEO, maar 

direct uit de hierop volgende aanval wist Roos de stand gelijk 

te trekken. Een paar minuten later was VEO in de aanval en 

wilde een heer de doorloop nemen. In de vlucht werd hij goed 

opgevangen en na de sprong kwam deze heer weer neer op 

de grond (dit is dus lopen, maar daar werd niet voor gefloten) 

en speelde de bal naar een vrijstaande heer. Deze wist hieruit 

te scoren (2-1). De verdediging (met name de heren) hielden 

veel te veel afstand van de tegenstander, waardoor deze vaak 

vrijelijk konden schieten. Ook nu was het raak en kwam de 

stand op 3-1. Gelukkig lette VEO niet goed op, want direct uit 

de aanval kon Roos de stand terugbrengen naar 3-2. Hierna 

bleef het een poosje stil met de punten. Aanvallen gingen over 

en weer, zonder dat er megagrote kansen uit voortkwamen. 

Wel werd er regelmatig door de verdediging van elkaar over-

genomen, waardoor de VEO-aanval even stokte. In de 28e mi-

nuut was Excelsior in de aanval en werd Marijn, die een paar 

passen van de paal was weggelopen, aangespeeld en kon ge-

makkelijk scoren (3-3). Direct uit de vakwissel werd de bal on-

derschept en kon Leonie met een doorloop de 3-4 aantekenen. 

En net op het moment dat je denkt dat je met een voorsprong 

de rust in gaa,t werd de Excelsior verdediging uiteen gespeeld 

en werd de gelijkmaker gescoord (4-4). 

Jammer van dat punt maar in de 2e helft konden we door wat 

sneller spel en wat meer beweging toch echt van dit team win-

nen. 

Wedstrijden 

http://www.garagehoeke.nl/
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…vervolg Junioren 

In de 6e minuut werd een doorloop van Josanne verkeerd ver-

dedigd en wist Roos de hieruit volgende strafworp netjes te 

benutten (4-5). Twee minuten later stuurde ze haar tegenstan-

der het bos in en met een doorloop kwam de 4-6 op het sco-

rebord. VEO drong wel aan maar kon niet echt een vuist maken. 

Rond de 12e minuut moest Marijn aan de noodrem trekken en 

mocht VEO een strafworp nemen. Deze werd gemist. 

Na een kwartier werd Jesse (last van hooikoorts) gewisseld voor 

Dingeman. Even dreigde de concentratie te verslappen. Roos 

kon haar dame even niet volgen en deze scoorde (5-6). Het 

ging nu toch wel spannend worden. Maar in de 25e minuut had 

Excelsior een langlopende aanval, waarbij de afvang goed te-

recht kwam. Hieruit kon Leonie uiteindeijk het gaatje weer naar 

2 terugbrengen (5-7). Was dit beslissend voor de winst? Drie 

minuten later wist Marvin vanaf 4 me-

ter te scoren en zat de wedstrijd in de knip (5-8). Vlak voor tijd 

was de laatste stuiptrekking van VEO nog een punt waard (6-

8). De winst was binnen!!! 

Een redelijke wedstrijd waarin de vaak getoonde dalen geluk-

kig haast niet voorkwamen. Er was ook wat meer inzet en daar-

mee krik je de kwaliteit van de wedstrijd flink omhoog en zie je 

dat er ook gewonnen kan worden.  

Geloof in jezelf, wees niet bang van je tegenstander en ga er-

voor!! 

Plaatsvervangend ad interim beginnend aankomend junior as-

sistent in opleiding coach, 

Henk 
 

Top A3 - Excelsior A2 

Na een euforische wedstrijd van twee weken geleden was het 

deze week de beurt aan Top in Sassenheim. De finale hadden 

we al gewonnen, maar deze wedstrijd was natuurlijk ook be-

langrijk om te winnen! 

Nadat iedereen in het veld stond en wij ons hadden geïnstal-

leerd in de dugout gingen we van start. We startten goed met 

een korte kans van Sander in de 32e minuut, 0-1 voor Excelsior. 

Helaas kregen we al snel daarna een vrije bal tegen, die de 

dame van Top heel snel nam, 1-1. Daarna gebeurde er een paar 

aanvallen niks. Tot er aan de kant van Top een afstandsschot in 

ging, 2-1. Joris weet op een gegeven moment een mooie door-

loopbal te nemen. Hij werd van achter in de rug geduwd, dus 

het werd een stip, maar hij presteerde het de bal er toch in te 

krijgen, 2-2. Meteen de aanval daarna reageert Top, een heer 

trekt weg achter de paal en scoort, 3-2. Toen duurde het heel 

lang voordat er weer wat gebeurde, want pas in de 15e minuut 

scoorde een heer van Top een afstandsschot, 4-2. Ook de da-

mes van Top waren nog wakker. In de 13e minuut trekt een 

dame van Top weg achter de paal en scoort ook, 5-2. Dit ging 

natuurlijk niet de goede kant op voor Excelsior… Gelukkig we-

ten we met nog 11 minuten op de klok nog een beetje terug 

te komen. Joris trekt mooi weg onder de paal en deze bal zit, 

5-3. Toen met nog 5 minuten te gaan was er een klein euforisch 

momentje voor Marieke, want na ongeveer 44 keer de korf ge-

mist te hebben, schiet zij er nu eindelijk eentje in, een mooi 

schot onder de paal, 5-4. Met deze kleine achterstand was het 

rust.  

De tweede helft was een beetje zoals turbulentie in een vlieg-

tuig. Het gaat minder, het gaat wel weer, dan even minder, dan 

weer veel beter en je hoopt dan dat het goed eindigt. Bij ons 

ging het ongeveer zo. In de 30e minuut krijgt Hanna een schot 

tegen, 6-4. Daarna in de 25e minuut weten onze heren de heren 

van Top uit te spelen en Thijs scoort, 6-5. Joris maakt daarna 

een afstandsschot achter de paal die ook netjes in de mand 

gaat, 6-6 (dat turbulentiemoment van; ja het gaat beter). In de 

21e minuut heeft Lynn een hele mooie wegtrekbal achter de 

paal. 6-7. Thijs was deze wedstrijd lekker bezig en hij was nog 

niet klaar met scoren. In de 20e minuut maakt hij een doorloop 

en even daarna ook nog een doorloop bovenhands, 6-9. Op 

wonderbaarlijke wijze (en een beetje geklets) was de score op 

het bord ineens 8-9, dus een paar puntjes voor Top gemist… 

Met nog drie minuten op de klok en de landingsbaan in zicht 

kan ik u vertellen, het werd een wat mindere landing… Top 

krijgt een strafworp en deze leggen zij erin, dit maakt de stand 

gelijk, 9-9. Met nog iets meer dan een minuut te gaan scoort 

Nynke een afstandsschot. Dan denk je veilig geland te zijn, 

maar nee, een heer van Top weet het te presteren een af-

standsschot erin te schieten, 10-10. De scheids fluit af, we zijn 

geland, maar helaas geen perfecte vlucht. Met één punt helaas 

naar huis.  

Dankjewel, Daan, voor het invallen en Jazz en Anouk, bedankt 

voor het reserve zitten. Hopen op een betere wedstrijd (vlucht) 

volgende week. Toch goed geknokt, jongens! 

 

  

Wedstrijden 
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Jeugd 

Afgelopen zaterdag was een gezellig druk thuisprogramma, 

waarbij de piek lag rond 9:30. Rond 9:30 zouden de B2, D1, E2 

en F3 gaan spelen. Alle scheidsrechters waren gekomen dus 

konden alle wedstrijden op tijd beginnen. De zon scheen al 

volop. Het vroege tijdstip is volgens mij goed voor de presta-

ties van onze teams want al deze teams wisten te winnen! 

De F3 speelde heel erg goed! Er werd hard gelopen en goed 

gekeken. De tegenstander was gelijkwaardig, maar jullie wisten 

zowel bij de strafworpen als de wedstrijd te winnen! Goed ge-

daan, F3! Jullie wonnen met 3-2. De D1 heeft ook gewonnen 

én een verslag geschreven. Jullie speelden leuk en waren ook 

aan de tegenstander gewaagd. Jullie wonnen met 9-6. 

De B2 speelt in een sterkere poule dan in de zaal en op het veld 

afgelopen najaar. Kortom, de mouwen zullen opgestroopt 

moeten worden. Ook nu stonden jullie met nog 4 minuten te 

spelen achter met 7-10. Maar toen werd onze B2 wakker en 

wist de stand om te buigen naar een 11-10 overwinning! B2, 

het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk. 

Na de B2 speelde de C1 tegen Valto C1. In de zaal werd deze 

wedstrijd nog in een klasse hoger gespeeld, maar ook in de zaal 

was Valto de betere ploeg. Vandaag werd verloren met 3-15. 

Kom op C1: volgende week kunnen jullie winnen. 

Na de C1 speelde de B1 tegen Nieuwerkerk B2. Ook deze wed-

strijd stond in de zaal in een hogere klasse geprogrammeerd, 

maar in de winter wonnen jullie nog met ruime cijfers van deze 

ploeg. In het begin liep het stroef bij onze B1, maar halverwege 

de wedstrijd werd een gat van 4 doelpunten geslagen en werd 

dik verdiend gewonnen met 14-9. 

Ondertussen waren de peuterprettrainingen en de training van 

de pinguïns begonnen, terwijl om 12:00 een aspirantenwed-

strijd van DES zou starten en om 11:45 de wedstrijd van onze 

F2. Snel een veld uitgelegd waarop de F2 de tweede helft kon 

gaan spelen. De eerste helft werd op een ander stuk veld ge-

speeld. De F2 kwam achter met 4-2 maar door twee mooie 

doelpunten werd het 4-4. 

Tussendoor had ook de F1 al ge-

speeld tegen DES F1. Ook hiervan is een 

wedstrijdverslag geschreven. Het werd een mooie 4-0 overwin-

ning. 

De C2 en de C3 wa-

ren de gelukkigen 

die uit mochten spe-

len en ook vroeg ver-

trokken. Van C2 weet 

ik alleen dat zij vlak 

voor tijd achter ston-

den met 3-1. Wat er 

in de laatste 10 minuten is gebeurd, weet ik niet maar uitein-

delijk stond er een 9-1 op het formulier. De C3 ging naar Sas-

senheim om te spelen tegen TOP C5. De eerste helft werd er 

prima verdedigd en de nul werd gehouden: wij wisten er nog 

wel 1 te scoren. Een magere 0-1 tussenstand. In de tweede helft 

hetzelfde beeld: wij wisten er 1 te scoren en TOP uiteindelijk 

ook 2. Iedereen dacht al aan een gelijkspel totdat 1 minuut 

voor tijd TOP de winnende erin schoot: C3 heeft helaas verlo-

ren met 3-2. 

En dan was er nog de uitwedstrijd van onze E1 tegen Meervo-

gels E2. De E-pupillen spelen toch echt op een 20 bij 40 meter-

veld en niet zoals de tegenstanders dachten een 14 bij 28 me-

ter. Onze coach Job kon met het blote oog al zien dat het veld 

toch echt te klein was, maar een tweetal dames uit Zoetermeer 

had of hun bril thuisgelaten of niet zo goed opgelet bij de re-

kenlessen, want zij waren overtuigd van hun (on)gelijk. Uitein-

delijk werd het veld vergroot naar 18 meter in de breedte maar 

in de lengte bleef het 14 meter! Onze E1-ers konden ineens 

vanaf de middenlijn schieten! Gelukkig werd gewonnen met 2-

3. De E1 heeft de twee punten weer in de pocket. 

Het was overigens pas 13:00 en alle aspiranten en pupillen had-

den al gespeeld: in totaal 8 thuiswedstrijden en 3 uitwedstrij-

den en een positief resultaat! 7 overwinningen, 1 gelijkspel en 

3 verliespartijen. Na 13:00 werd het stiller op het veld en kon 

de dagdienst aan zijn boterhammen beginnen. 
 

Meervogels E2 - Excelsior E1 

Na een gelijkspel vorige week in Delft was het tijd om in Zoe-

termeer te zorgen voor de winst. Getuige de eerdere ontmoe-

tingen met deze ploeg beloofde het geen gemakkelijke wed-

strijd te worden. 

Aangekomen in Zoetermeer bleek het veld de F-afmetingen te 

hebben, waarop vriendelijk verzocht werd of de afmetingen 

aangepast konden worden naar de E-afmetingen. Anders kon 

je immers vanaf de middenlijn scoren. Na enige discussie werd 

het veld aangepast naar de E-afmetingen en kon met de wed-

strijd begonnen worden. 

Al snel werd duidelijk dat beide partijen weer goed aan elkaar 

gewaagd waren. Er werd aan beide kanten goed verdedigd en 

aangevallen. Maar vlak voor de wissel in de 1e helft wist Joran 

dan toch 0-1 te scoren. Een poosje later wist Paul de stand op 

0-2 te brengen. Maar vlak voor de rust verslapte de verdediging 

even, waardoor Meervogels wist te scoren en we met 1-2 de 

rust in gingen. 

Wedstrijden 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
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Na de rust was het de beurt aan Thom om door de verdediging 

van Meervogels heen te breken en de stand op 1-3 te brengen. 

Maar Meervogels bleef aandringen en wist een minuut voor 

het einde nog te scoren. Excelsior bleef echter alert en won zo-

doende met 2-3 deze wedstrijd. Met de winst in de pocket 

werd de terugreis naar Delft aanvaard. 

Alle ouders weer bedankt voor de 

ondersteuning en natuurlijk onze 

E1-helden bedankt voor deze mooie 

wedstrijd. 

 

Excelsior D1 - ODO D1 

Op verzoek van Erik de Koning wat aantekeningen te maken 

bij de D1 toog ik afgelopen zaterdag met toewijding naar de 

wedstrijd. 

In stralende lentezon is het goed toeven aan de kant. Om 9.45 

uur begint de D1 met een sterke 1e aanval, leuke 4x4 combina-

ties en imponerende goed-getrainde links-rechtshandige gooi-

technieken tegen het Maaslandse ODO. Het scoren bleef aan-

vankelijk uit, maar een prachtige dieptebal van Geeske mondt 

uit in een verdiende 1-0 voorsprong door Beau. Na een rappe 

1-1 van ODO scoort Indi via een afstandsschot recht achter de 

paal; zo eentje waarvan je vooraf zegt "die gaat er nooit in", 

maar toch, 2-1 voor. Yra brengt de stand op 4-2 door tweemaal 

te scoren. Het is reuzegezellig aan de kant, dat blijkt. De rust-

stand, in mijn stellige overtuiging een ruime 4-2 voorsprong, 

blijkt bij nadere onderzoek een 4-5 achterstand. Dat gaat lek-

ker... 

Met hernieuwde energie in de tweede helft loopt D1 via twee 

fraaie goals van Geeske uit naar een voorsprong, 6-5. Vastbera-

den de winst niet uit handen te geven weten Rick, Indi en Yra 

de stand naar 9-6 te tillen, waarmee de overwinning een feit is. 

Ik vraag het voor de zekerheid nog tweemaal na, maar geen 

twijfel. ODO is verslagen.  

Nu maar hopen dat ondergetekende de proeftijd voor verslag-

geving doorkomt…hieronder krijg ik nog een kans. 

Marloes Heemskerk 

 

Excelsior F1 - DES F1 

(Op naar de volgende verslaglegging, wederom in opdracht van, 

nu met nog serieuzere blik, voeg ik me bij de andere ouders  

van de F1). 

De derby tegen het ons inmiddels bekende team van DES in 

een wedstrijd waarbij de ploegen aanvankelijk goed tegen el-

kaar op lijken te gaan. DES heeft veel balbezit, maar de ware 

kansen zijn voor ons. De eerste mogelijkheid voor Christina, die 

zij op een haar na mist, waarna Excelsior via David (1-0), Julia 

(2-0), Demi (3-0) en nogmaals Julia (4-0) de wedstrijd naar de 

hand zet. DES weet nog eenmaal vlam te vatten met een doel-

punt, maar na afkeuring hiervan (verdedigd) wordt ons de 

winst niet meer belemmerd. 

De 5-2 score via de strafworpen maakt de zegeviering voor 

onze F1 compleet. 

En iedere sporter weet; een derby wint toch altijd net even wat 

lekkerder…
 
  

Wedstrijden 
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Opstell ingen 

19 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, Mike, Simon Be., Vito  

 

 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Daan, Dieter, Roy 

 

Simon Bo., Sander R. 

4 Lisette, Nicole, Pauline, Willeke 

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

? 

 

5 Annebertien, Desiree, Renate, Thanim 

Bart, Jeroen, Micke, Martijn ? 

Janna 

Nathan, Wesley N. (afzet-

ten bij Velocitas 

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

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

 

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

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

Jikke, Dominique(B1)  

Mart, Floris (B1)  

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) 

Hugo (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R, Koen T, Matthijs 

Roos (A3) 

 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke, Maaike 

Mart, Maarten, Floris, Fabian 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

Maaike (B1), Isabella (C1) 

Jasper (C1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Joanne, Veerle, Robin, Sanne 

Reinier, Wesley, Rick 

Geeske (D1) 

Nico (D1) 

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 

Eva (E1) 

Paul (E1) 

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 

19 april 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter   

OKC 892 Excelsior 1 - GKV 1 14:30 15:30 Leon M. le Pair Kunstgras A 

ROKC 4016 Excelsior 2 - GKV 2 13:00 14:00 Mirjam M. Falkenberg Kunstgras A 

R2K 4156 Excelsior 3 - Merwede 2 16:00 17:00 Willeke T. de Graaf Kunstgras A 

A1G 7334 Excelsior A1 - Weidevogels A1 11:30 12:30 Kelly A. Landsmeer Kunstgras A 

A5B 12402 Excelsior A4 - Achilles A3 10:00 11:00 Wouter, Leanne Erik vd Kramer Kunstgras A 

B2K 24371 Excelsior B1 - IJsselvogels B1 8:45 9:30 Ben, Dannie scheidsrechter DES Kunstgras A 

B3A 12480 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 10:45 11:30 Jill, Emiel Renate van Vliet Kunstgras B 

C2L 24791 Excelsior C1 - Dijkvogels C1 9:45 10:30 Laura, Vito scheidsrechter DES Kunstgras B 

C3J 12710 Excelsior C2 - Phoenix C2 9:00 9:30 Ryan, Wouter Joris Timmerman Kunstgras B 

E4-2D 14533 Excelsior  E2 - GKV E2 11:00 11:30 Marieke  Marijn Muller Kunstgras B 

F3E 14138 Excelsior F2 - ONDO F4 10:00 10:30 Sharmaine en Nynke  Sander van Vliet Kunstgras B 

F4B 14431 Excelsior F3 - LYNX F2 9:00 9:30 Pauline en Lisette  Matthijs Schrier Kunstgras B 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R4N 3978 Vlaardingen/Ridderho 4 - Excelsior 4 12:30 13:50  Korhoenlaan, Vlaardingen Erik, Nelis, Simon 

R5C 1930 Madjoe 6 - Excelsior 5 11:00 12:30  Waardlaan, Rijnsburg zelf regelen 

R6D 765 Velocitas 6 - Excelsior 6 14:30 16:05  Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp Erik, Janna, Job 

A3A 12267 Tempo A3 - Excelsior A2 12:15 14:00 Robert Jan, Simon Sportcomplex Zegersloot, Alphen ad Rijn Heemskerk, de Vreede, Zelisse 

A5E 12401 GKV A3 - Excelsior A3 15:30 17:00 Mario Bezuidenhoutseweg, Den Haag Kampers, Muller, vd Spek 

C5J 12961 KZ Danaïden C3 - Excelsior C3 9:00 10:30 Nathan, Erik, Wesley Montgomerystraat, Leiden Sen, vd Ham, Ster, vd Burgh 

D2B 13189 Phoenix D1 - Excelsior D1 11:45 12:45 Bertjan en Lisanne  Van Doornenplantsoen, Zoetermeer Labrie, Jansen, Almeida 

E8-3F 13637 ODO E3 - Excelsior E1 8:15 9:00 Shera en Job  Sportpark De Commandeur, Maasland, gras Jansen, Dieteren, Sijbering 

F2E 14134 De Meervogels F2 - Excelsior F1 10:00 11:00 Dik Vernedesportpark, Zoetermeer, gras Mangert, van der Reijken  

        barrooster  kunstrgras B dagdienst 

09:00 11:30 Tessa van Halem (C1), Oscar de Boer (B1), Tessel Linders (C1)  12:45 DES C2 Pauline 

11:30 14:00 Joke S, ouder Romy Verschoor (E2), ouder Mark Sijbring (E2)  13:45 DES C1  

14:00 16:45 A4 4x  15:15 DES B2  

16:45 19:30 A1 4x    

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 19 april B2M 24365 Refleks B1 - Futura B1 10:30 inkoop Henk Smienk Sportpark Prinses Irene, A Kgr 

za 19 april C2M 24756 Ready C1 - De Meervogels C2 11:00 inkoop Erik de Koning  Den Haag, Escamp, A Kgr 

za 19 april R3V 3976 RWA 3 - Swift (M) 3 13:00 KNKV Frido Kuijper Sportcomplex Landweg, 1K 

za 19 april A1H 7325 Fiks A1 - Korbis A1 11:00 KNKV Wouter Le Comte Sportcomplex Voscuyl, C 

za 19 april BHKC 8359 Fortuna/MHIR B1 - Trekvogels/Nieuwerkerk B1 14:15 KNKV Jos van Velzen Sportpark Kruithuisweg-Oost, B  

 

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 

15 april Bestuursvergadering 17 mei 25+ feest 

19 april Verenigingsmarkt op de markt in Delft 29 mei Dubbelschiettoernooi 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 5 juni Stanislas sportdag 

25 april Koningsspelen basisschool Het Spectrum 8 juni Kantine bezet Kopjesloop 

25 april Klaverjassen 14 juni Kampioenendag 

27 april Kantine bezet Shera Desaunois 20 juni Voetbaltoernooi 

4 mei Kantine bezet OVB 21 juni Schoolkorfbal 

9 mei Klaverjassen 28 juni Jeugdtoernooi 

11 mei Kantine bezet Mieke Mastenbroek 2 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 

12 mei JAV   

 

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 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  

 

    25 april  

      Dannie Hoogeveen  

      Eline Baks  

      Thijs Arkesteijn  

      Annelinde vd Pijl  

      Marloes van Egdom  

      Sven de Vreede  

      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  

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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