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Deze week hebben we een bijzondere speler op de 

cover, namelijk Roy Schut, die momenteel in z’n eentje 

de vaste mannelijke bezetting van de E2 vormt. “Waarom is Roy bijzonder?”, 

vraagt u. Nou, omdat Roy een heus eigen overwinningsdansje heeft ontwikkeld, 

dat eigenlijk door iedere Excelsioriaan zou moeten worden geadopteerd. En weer 

hoor ik u een vraag stellen: “Hoe gaat dat dan?”. Simpel, je legt één hand op de 

achterkant van je hoofd, de andere arm strek je voor je uit en daar maak je een 

wapperbeweging mee. “Ooo-kee!?”, hoor ik u vertwijfelend mompelen. Ik zeg u: 

daar is over nagedacht, en wel door onze eigen 9-jarige Roy! De hand op het 

achterhoofd symboliseert dat hand en hersens één zijn, kortom body-and-mind-

fully-united (bamfu), en bamfu is het summum dat elke sporter (of het nou korfbal, 

pingpong of dammen is) nastreeft, dat weten we allemaal, toch!? Roy heeft hier-

aan een ludiek element weten toe te voegen, namelijk de voorwaarts-gestrekte-

wapperende arm. De arm betekent twee dingen: een lange neus naar de tegen-

stander én een dank aan de toeschouwers. En zo heeft Roy zomaar de complete 

driehoek van de beleving van een gewonnen wedstrijd in één dansje samenge-

vat: wij zijn de beste, jullie hebben verloren, het publiek heeft genoten. Knap, 

hoor! 

Verder is Roy erg goed in het onderscheppen van, door de tegenstander ge-

gooide, ballen, maar soms gaat dat ten koste van hemzelf: op dit moment zit hij 

helaas aan de kant met een geblesseerde enkel. De Korfpraat wenst hem een snel 

herstel toe, zodat we binnenkort weer kunnen genieten van het Roy-dansje. 

Het vertrek van Emiel de Kruijff naar KZ/Hiltex verdient natuurlijk alle aandacht 

in het redactiepraatje, maar… ik wacht daar nog even mee. Emiel heeft nog wat 

andere korfpraatkolen in ’t vuur zitten en die bundel ik over enkele weken samen 

tot een emieliditie (één momentje… uw redacteur ligt werkelijk dubbel van z’n 

eigen woordgrapje…). 

Na jaar in, jaar uit naar diverse campings in Frankrijk als zomervakantiebestem-

ming te hebben getrokken (wel helemaal basic, hè… tent, luchtbed en percola-

tor… that’s it!) heeft huize Redacteur dit jaar voor wat meer luxe gekozen, in 

vorm van een vakantieoord in het zonnige Griekenland. Natuurlijk kijken we er-

naar uit, maar toch… het is wel even van je geloof afvallen. Daarom was er hier 

wel even een joepie-de-poepie-stemming toen we vernamen dat er dit jaar óók 

nog een die-hard-campingweekend op ons pad gaat komen. Camping Excelsior, 

here we come! We hebben nog een waslijst aan tips voor een geslaagd kamp-

vuur, maar of dat het kunstgrasveld ten goede komt…toch maar niet doen. 

Ook dit weekend weer werd er op menig toetsenbord driftig aangeslagen om tot 

een wedstrijdverslag te komen. Een van de verslagen breng ik graag middels de 

volgende clickable extra onder de aandacht, namelijk het verslag van de A1, ge-

schreven door Conno van der Pijl, vader van Charlotte (A1) en Anne-Linde (A2). 

Hoewel het een briljant verslag betreft, is dat niet de reden voor de aandacht. 

Conno, een van de meest getrouwe wedstrijdverslagleggers, zal binnenkort voor 

een dik half jaar op missie gaan naar Afghanistan. De redactie van de Korfpraat 

wil hem daarmee heel veel succes wensen en een oprechte “please be safe!”. 

Nu ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd wie tijdens zijn afwezigheid het stokje 

van Conno gaat overnemen. Kom op (ouders/coaches van) A1, laat jullie horen 

in de wedstrijdverslagen!  

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/NLH05V7
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NJX99Z4
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NJV51K3
mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
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…vervolg Redactiepraat  

Nicole doet hier verslag van de verenigingsmarkt van af-

gelopen zaterdag. Ik kan er over meepraten, het was erg gezellig. En ik heb toch 

wel wat talentjes in dop gezien, die hopelijk enthousiast zijn geworden voor korf-

bal en dan met name voor Excelsior.  

U heeft geklikt, besteld, betaald en ontvangen en zo is Excelsior 158 euri’s rijker. 

Het klikken doe je op de site, maar weet je wat nou zo leuk is: ook deze Korfpraat 

is helemaal klikkerdieklak. Klik op één van de logo’s die hier staan om iets te be-

stellen en de kassa gaat weer rinkelen. Leuker kunnen we het wel maken, en ook 

supermakkelijk! 

Tot slot: komend weekend 26 april wordt er geen Korfpraat uitgebracht. De vol-

gende Korfpraat verschijnt in het weekend van 3 mei. 

Veel leesplezier  
 

Emiel de Kruijff  maakt overstap naar KZ/Hiltex  

Emiel de Kruijff, speler van Excelsior 1, maakt vanaf volgend seizoen de overstap 

van Excelsior naar Korfbal League club KZ/Hiltex. Emiel acht na ruim twee jaar in 

Excelsior 1 te hebben gespeeld de tijd rijp om zijn ambities na te leven. Hij wil 

immers het hoogst haalbare uit zijn korfbalcarrière halen. 

Om de omstandigheden voor trainingen en wedstrijden te optimaliseren zal 

Emiel ook in de omgeving van Zaanstad gaan wonen. En zijn studie economie 

aan de VU in Amsterdam voortzetten. 

Emiel is erg dankbaar voor zijn tijd 

bij Excelsior, zo laat hij weten in 

zijn reactie aan de webredactie: 'Ik 

heb een prachtige tijd gehad bij 

Excelsior. Heb de zwart-witte kleu-

ren mogen verdedigen in het 

vlaggenschip en op jeugd NK's, 

hier ben ik erg trots op! Iedereen 

bedankt.' 

Emiel vervolgt over zijn nieuwe 

club: 'Het is een mooie kans, die ik 

eigenlijk nog niet had verwacht en 

niet kon laten lopen. Ik hoop daar 

nu een mooie tijd tegemoet te 

gaan.' 

Emiel sluit af: 'Ooit kom ik terug bij 

Excelsior!'  

Excelsior wenst Emiel veel succes 

bij KZ/Hiltex, en wij hopen hem 

snel te kunnen zien schitteren in 

Ahoy! 
 

 

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, Conno, 

Pauline, Marit, Stefan van der Gaag, Marloes 

Heemskerk, Denise Glaser 

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 

Re dac t ie praat  
P raat jes  en  medede l i nge n  

Emiel de Kruijff maakt overstap naar KZ/Hiltex 
Opzegging lidmaatschap 
Stand klaverjassen 
Aspiranten- en pupillentoernooi 
Verenigingsmarkt 2014 
Dubbelschiettoernooi 
Agenda JAV 2014 
Verdien geld voor Excelsior 

Sec reta r i p ra ten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Eve ne mente ncommiss ie  
Camping Excelsior: 13 t/m 15 juni 
Save the date: 25+ Feest op 17 mei! 

We dst r i jden  
Uitslagen 
Wedstrijdverslagen 
Opstellingen 
Programma 
Scheidsrechterschema 
Trainingstijden veldseizoen 2013/2014 

Kale nde rs  e n roos te rs  
Activiteitenkalender 
Schema oudertraining 
Bardienstrooster voorjaar 2014 
Schoonmaakrooster voorjaar 2014 

J aa r l i jk se  a l geme ne 

le denvergader ing  
 

Praatjes en mededelingen  

Emiel nog in ons zwart-wit (foto: Marieke Zelisse) 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
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Opzegging l idmaatschap 
Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin 

hebben gehad bij onze vereniging en daarom ook volgend sei-

zoen lid blijven. Degenen die onverhoopt toch hun lidmaat-

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

per e-mail aan het secretariaat doorgeven. 

Het bestuur 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. 
 

Stand klaverjassen 

Beste klaverjassers, 

Het heeft even geduurd maar de stand is bijgewerkt. Na 9 

kaartavonden, is de stand als volgt: 

Gerrie staat momenteel bovenaan, echter zoals jullie aan de 

gemiddelde scores kunnen zien, zal de stand na het wegvallen 

van een nader te bepalen "slechtst scorende kaartavond(en)" 

er geheel anders uit kunnen gaan zien. Met name Riet van Tol, 

Ank en Hans Schram kunnen in de ranking gaan stijgen. Dit is 

echter weer afhankelijk van de aantal keren dat men is ge-

weest: een keer niet geweest, betekent score "0" en zal dan als 

één van de "slechtst scorende kaartavond(en) verrekening" 

worden geteld. 

Hopelijk tot de eerstvolgende kaartavond (25 april)! 

 

 stand lid nr.  naam aantal keren geweest 
gemiddelde score van 
max. negen kaartavonden 

verschil met bo-
venste plaats 

totaal na negen 
speelrondes 

1 11 Gerrie 9 4.671 0 42.043 

2 9 Leen de Jongste 9 4.305 3299 38.744 

3 14 Riet van Tol 8 4.812 3546 38.497 

4 3 Henk de Jong 8 4.662 4745 37.298 

5 18 Willem v/d Gaag 8 4.608 5178 36.865 

6 12 Sjaak v/d Linden 8 4.558 5.578 36.465 

7 1 Jacob v/d Spek 8 4.245 8.080 33.963 

8 6 Hans Schram 7 4.747 8.815 33.228 

9 10 Trees Zonderland 7 4.600 9.843 32.200 

10 8 Lykele 7 4.552 10.177 31.866 

11 5 Ank Schram 6 4.976 12.186 29.857 

12 16 Joke Schram-Rodenburg 6 4.638 14.214 27.829 

13 13 Wim v/d Linden 6 4.615 14.356 27.687 

14 23 Monique Beijers 5 4.696 18.561 23.482 

15 2 Jan Koedood 5 4.567 19.209 22.834 

16 22 Erik de Koning 5 4.338 20.352 21.691 

17 4 Wil  4 4.987 22.096 19.947 

18 21 Riet de Koning 3 4.425 28.769 13.274 

19 17 Stefan v/d Gaag 3 4.305 29.127 12.916 

20 25 Sale Westra 3 4.226 29.365 12.678 

21 19 Jaap Schreuder 1 4.663 37.380 4.663 

22 15 Johan Westra 1 4.466 37.577 4.466 

23 24 Leen van 't Hooff 1 4.207 37.836 4.207 
 

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.

 

Praatjes en mededelingen Praatjes en mededelingen 
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Verenigingsmarkt 2014 

Afgelopen zaterdag stonden we met Excelsior op de vereni-

gingsmarkt. 

Als eerste wil ik de volgende mensen bedanken voor hun hulp 

op de markt: Hans en Leen voor het halen en brengen van de 

spullen naar de markt. Sven, Hann, Thijs, Anne, Rachelle, We-

sley, Erik, Juan (met hulp van eega Andrea en dochter Julia) 

voor het bemensen van de kraam en het begeleiden van de 

promotiewedstrijdjes. En natuurlijk de C1, C2 en de D1 voor het 

spelen van de promowedstrijdjes. 

Zaterdagochtend om 9 uur afgesproken met de chauffeurs, 

maar die wilden wel wat lekkers bij de koffie, dus eerst nog 

even naar de Plus gefietst om wat lekkers voor bij die koffie te 

halen. Op het veld alle spullen ingeladen, koffie met gebak 

eten en op naar de verenigingsmarkt. Op de markt hadden we 

weer ons eigen plekje vlakbij het promotieveldje, dus dit was 

snel gevonden en kon het versieren van onze kraam starten. 

Om 10 uur waren Hanna, Sven en Thijs er om mij daarbij te 

helpen en werden de eerste fol-

ders al uitgedeeld. Om 11 uur 

speelde de D1 een promowed-

strijdje. 

Tijdens deze promo had Hanna 

zich mooi verkleed als pinguïn 

en werd er druk geflyerd. Alle 

kinderen die voorbij kwamen, 

konden bij ons op de palen 

schieten of op de pinguïn 

gooien. Om 12.30 namen Anne, 

Rachelle en Wesley het over, 

want de eerste ploeg moest zelf 

hun wedstrijd gaan spelen. Tij-

dens hun shift ging het zonne-

tje lekker schijnen en zo bleef 

het de rest van de middag. Om 

13.30 speelden de C1/C2 hun 

promowedstrijdje. Om 14 uur werden Rachelle en Anne door 

Juan afgelost. Om 16.15 was ik zelf terug van mijn wedstrijd en 

zag dat er veel flyers waren uitgedeeld, ook die voor de peu-

terpret. In de rust van het eerste kwamen de chauffeurs snel de 

spullen weer halen, zodat ze de 2e helft van het eerste konden 

afzien. 

Ik kijk terug op een leuke gezellige verenigingsmarkt die erg 

koud begon, maar gelukkig zonnig af werd gesloten, en hoop 

dat deze dag weer wat nieuwe kinderen naar Excelsior trekt om 

een keertje kennis te maken met korfbal. 

Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken voor hun hulp. 

Nicole 
 

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 wedstrij-

den zullen 10 minuten duren met een minuut voor de wissel 

naar de volgende wedstrijd. Deelname aan het dubbelschiet-

toernooi 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? 

Stuur een mailtje naar Erik, erik.dekoning@ckv-excelsior.nl, om 

je aan te melden. 

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.  

Praatjes en mededelingen 
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Agenda JAV 2014 

Achterin deze Korfpraat is de uitnodiging en agenda opgenomen van de jaarlijks algemene ledenver-

gadering, welke op maandag 12 mei zal plaatsvinden. Aanvang om19:30 in het clubhuis. 
 

Verdien geld voor Excelsior  
Steun Excelsior door je bestelling bij onderstaande webwinkels te plaatsen via onze website. Er zijn zelfs nog meer webwinkels, 

klik hier voor alle deelnemende webwinkels. Voor iedere bestelling die je plaatst, ontvangen 

wij als vereniging een commissie. Alle beetjes helpen, dus steun Excelsior! Kortom, je bestelt 

zelf bij je favoriete webwinkel. 

Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Excelsior een commissie op terwijl je zelf de-

zelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

 

  

Reeds opgebracht:  

€156,18 

Praatjes en mededelingen 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1&shop=Dinnersite.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRm0uZGlubmVyc2l0ZS5ubCUyRnNwb25zb3JrbGlrcyUyRnNlYXJjaC5waHAlM0ZwYXJ0bmVyX2lkJTNENDAwOSUyNkNpdHklM0REZWxmdCUyNmJwcyUzRFNLXzQwMTUlMjZtYyUzRHNr
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=4&shop=Thuisbezorgd.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENzYlMjZsaSUzRDc3ODExJTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=53&shop=Wehkamp&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjA5ODM5JTI2YSUzRDIxNjM0ODQlMjZnJTNEMjA2Nzg3NzQlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=26372&url=http://www.bol.com&f=TXL&name=bericht
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=110&shop=HEMA&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzMzQxNjg2QzE3NTE4OTM0VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=56&shop=Zalando&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzE3NjkxQzY0NzQ1NzQ3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=126&shop=Dell&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNENzA3JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTkwOTU2MDYlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=15&shop=Booking.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ib29raW5nLmNvbSUyRmluZGV4Lm5sLmh0bWwlM0ZhaWQlM0QzNDczOTIlMjZsYWJlbCUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=19&shop=CheapTickets.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTA5NiUyNmxpJTNENzA3MDUlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=103&shop=iTunes+App+Store&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjQzNzElMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxMTY5NjY5MSUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2050&shop=Sportief+Verzekeren&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zcG9ydGllZnZlcnpla2VyZW4ubmwlMkZpbmRleC5odG0lM0Zpbml0cHJvcHMlM0QzMDAwMDAwMiUyNnByb3BfQWZmaWxpYXRlSUQlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=118&shop=V%26D&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1OTMzNjk1QzQwMTU5NzdUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2115&shop=Adidas&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnppam4uc2FtZW5yZXN1bHRhYXQubmwlMkZjbGljay5hc3AlM0ZyZWYlM0Q2Mzk2MzElMjZzaXRlJTNENzQ5MyUyNnR5cGUlM0R0ZXh0JTI2dG5iJTNEMjIlMjZzdWJpZCUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=104&shop=Aktiesport.nl&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWt0aWVzcG9ydC5ubCUyRndlYnNlcnZpY2VzJTJGdHJhZGV0cmFja2VyJTJGJTNGdHQlM0QzODlfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRCUyNTJG
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2092&shop=Bart+Smit&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNzU3ODIwQzY3OTgzNDY2JTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=7&shop=BCC&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzI5Nzk3QzM1ODg3ODA4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=10&shop=Blokker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzAxOTg0Qzk0NDIzNTk4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1824&shop=C%26A&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkYxNDExMSUyRjIxNjYlMkYlM0ZsaW5raW5mbyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=85&shop=Expedia&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTgxNDYlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxOTcyMTU2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=113&shop=Hunkem%C3%B6ller&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNDU4Mzc5QzczMzYxNzNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2049&shop=IkenIk&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY1NjU2JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=324&shop=kleertjes.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY2NTI0JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=124&shop=KLM&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTI4NCUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDE5MzIyNzYyJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=66&shop=Vodafone&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENDI3JTI2bGklM0QxNTEwMTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=152&shop=Amazing+Kids&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIyNjY3NjYyQzU5NjI1NDFUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=14&shop=BonPrix&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZjbGsudHJhZGVkb3VibGVyLmNvbSUyRmNsaWNrJTNGcCUzRDIyNDQ5JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTk2ODE2ODIlMjZFUEklM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=719&shop=Fashion+for+Home&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIxMjA1MzAwQzc2MzM1NDU1JTI2enBhcjklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=125&shop=Hotels.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjAxMzIlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxNzYzMDM2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=107&shop=Leen+Bakker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTkxOTM3JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTg4ODc5NjYlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=208&shop=Nuon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMjAzNiUyNmxpJTNEMTE2NTE0NSUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1931&shop=Redcoon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNjAyNDUyQzIwODI1MDUzNDZUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=150&shop=Independer.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsaWNrcy5tNG4ubmwlMkZfYyUzRmFpZCUzRDEyMTczJTI2YWRpZCUzRDY2ODg4NyUyNjRka24lM0RTS180MDE1JTI2NGRzaWQlM0Qx
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1797&shop=Conrad&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jb25yYWQtZWxlY3Ryb25pYy5ubCUyRnR0JTJGJTNGdHQlM0Q5MjBfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2cg==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2066&shop=Expresso&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QzNDM2JTI2bGklM0QxMTY4NjE0JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2053&shop=Light+In+The+Box+&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjE3MzQ5JTI2YSUzRDIwNzM0MzYlMjZnJTNEMjA3NDcwNjIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=48&shop=Viking&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzQwMzgyQzU1Mzg1MTA0N1QlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2027&shop=Webprint.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMDIwJTI2bGklM0QxMjM5OTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=149&shop=Avantisport&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NDkzNzc4Qzg4NjY0NDIxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2051&shop=Bax&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5iYXgtc2hvcC5ubCUyRnRyYWRldHJhY2tlciUyRiUzRnR0JTNEMTY4N18xMl85NTQ3MV9TSzQwMTUlMjZyJTNEJTI1MkY=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2133&shop=Bever+Sport&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2MDQ0ODY0QzEyNzM0MjM1VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1869&shop=Centralpoint&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxNzk0JTI2bGklM0QxMDk4ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1930&shop=Halfords&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTUwNiUyNmxpJTNEOTAzOTIlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=30&shop=ICI+PARIS+XL&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTk1OTE1JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTkwNTM4MzIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2126&shop=Inktweb.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2MDU4MTA4QzUzODQ1NDNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2033&shop=Lensway.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTUxMCUyNmxpJTNEOTUxMTQlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2114&shop=MedionShop&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMzU4JTI2bGklM0QxMjA5MzY4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=146&shop=Neckermann&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2NTU3MTExQzc4Nzg4MDQwMFQlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2136&shop=Planet+Sports&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NjQzODY1QzM1Mzk0MDYxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=63&shop=Score&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzU4MDQwQzc0NTE2MDg3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=46&shop=Tijdschriften&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxMjklMjZsaSUzRDc1Njg4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=169&shop=Tonershop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50b25lcnNob3AubmwlMkZ0b25lcnMlMkYlM0Z0dCUzRDEzMTZfNjkzMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=108&shop=vanHaren&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMzQ1NyUyNmxpJTNEMTE3NDQxOCUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1830&shop=Sneltoner.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2NTU2OTU3QzgwMzYzMDU0NlQlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1954&shop=Inkclub.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEOTU0NiUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDUyNTQzJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1924&shop=inktpatroonshop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnRjLnRyYWRldHJhY2tlci5uZXQlMkYlM0ZjJTNEMzg1OSUyNm0lM0QxMiUyNmElM0Q5NTQ3MSUyNnIlM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=18&shop=Center+Parcs&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzUwODEzQzM4ODI4OTIzVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=71&shop=Simpel&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEODU4JTI2bGklM0QxMzA3ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=70&shop=GSMPlaza.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENDUlMjZsaSUzRDgwMyUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=119&shop=Simyo&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNTI5OTU1QzY5NjU0MzUwVA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=27&shop=hollandsnieuwe&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMjYzNDE2Qzk0Mjc4MTBUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
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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  

Opsporing verzocht! 

Nummer 3, een van de sponsorshirts 

van de D1, is sinds enige tijd vermist. 

Bij signalering in tassen, kasten of el-

ders, graag afgeven bij de D1 of con-

tact opnemen met Marloes Heems-

kerk (telefoonnummer in de e-maiuit-

gave van deze Korfpraat). 

Bereid tot betaling van aanzienlijk vin-

dersloon... 

 

 

 
 

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. 
 

Ingelaste wedstrijd E2 op 3 mei 

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

om 10:00 in ’s-Gravenzande. 

 

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. 
 

Invallen of reserve staan bij andere teams 

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

uit 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 vrij-

dagavond 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. 
 
 

Belangrijke data 

▪ 29 mei Dubbelschiettoernooi (uitnodiging hiervoor vind je 

hier) 

▪ 14 juni Kampioenendag  

▪ 21 juni Schoolkorfbal  

▪ 28 juni Jeugdtoernooi  
 
  

Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Secretaripraten 

Shirt zoals als laatst 
gezien… 
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Camping Excelsior: 13 t/m 15 juni  

Om het korfbalseizoen 

af te sluiten en de 

(korfbal-)vakantie in te 

luiden en alvast goed 

in de kampeer-sfeer te 

komen staat de afsluit-

dag dit jaar geheel in 

het teken van de camping. Sportpark Biesland wordt 

tussen 13 en 15 juni omgetoverd in één grote cam-

ping, genaamd Camping Excelsior. 

Op de camping is drie dagen lang van alles te bele-

ven voor jong tot oud. Zo speelt het Nederlands elf-

tal op vrijdagavond haar eerste wedstrijd op het WK-

voetbal tegen Spanje, uiteraard is deze wedstrijd live 

te volgen op de camping. Daarnaast zullen er het 

hele weekend door leuke activiteiten georganiseerd 

worden waaraan iedereen kan mee doen. Op zater-

dagavond wordt er een besloten Excelsiorfeest ge-

geven. 

De camping opent haar poorten op vrijdagmiddag 17.00 uur, en deze 

sluiten na het ontbijt op zondag. Mocht je een plaatsje boeken op Cam-

ping Excelsior, dan zitten hier de diners, ontbijtjes, activiteiten en de en-

tree voor het feest bij inbegrepen. 

Wij nodigen jou met je familie graag uit om te komen kamperen op Cam-

ping Excelsior! 

Keuze uit drie arrangementen 
 

 
 

Geef je nu op voor camping Excelsior, klik hier! 
 

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! Toe-

gang 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 ver-

krijgbaar 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! 

 

Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Evenementencommissie 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/250-bcamping-excelsior-13-tm-15-junib
https://www.facebook.com/events/271147599717768/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/250-bcamping-excelsior-13-tm-15-junib
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/gm.271147736384421/622154164530329/?type=1&theater
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Uitslagen 

19 april 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 892 Excelsior 1 - GKV 1 22 17   

ROKC 4016 Excelsior 2 - GKV 2 15 18   

R2K 4156 Excelsior 3 - Merwede 2 5 17   

A1G 7334 Excelsior A1 - Weidevogels A1 14 13   

A5B 12402 Excelsior A4 - Achilles A3 8 10   

B2K 24371 Excelsior B1 - IJsselvogels B1 8 7   

B3A 12480 Excelsior B2 - Dijkvogels B2 10 8   

C2L 24791 Excelsior C1 - Dijkvogels C1 5 4   

C3J 12710 Excelsior C2 - Phoenix C2 8 1   

E4-2D 14533 Excelsior E2 - GKV E2 7 1 4 2 

F3E 14138 Excelsior F2 - ONDO F4 3 7 3 3 

F4B 14431 Excelsior F3 - LYNX F2 4 5 5 5 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R4N 3978 Vlaardingen/Ridderho 4 - Excelsior 4 8 18   

R5C 1930 Madjoe 6 - Excelsior 5 7 7   

R6D 765 Velocitas 6 - Excelsior 6 11 8   

A3A 12267 Tempo A3 - Excelsior A2 11 10   

A5E 12401 GKV A3 - Excelsior A3 11 9   

C5J 12961 KZ Danaïden C3 - Excelsior C3 1 2   

D2B 13189 Phoenix D1 - Excelsior D1 5 6   

E8-3F 13637 ODO E3 - Excelsior E1 1 2   

F2E 14134 De Meervogels F2 - Excelsior F1 2 3 4 6 

 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Op een zeer zonnige paaszaterdag was er 

competitie voor alle seniorenteams, waarvan 

Excelsior 1, 2 en 3 thuis speelden. Gelukkig 

waren er bijna geen afmeldingen van spelers, 

zodat alle teams zo goed als in hun normale opstellingen konden spelen.  

Excelsior 2 opende de rij op Biesland met de wedstrijd tegen GKV 2 uit Gorinchem. Het 

2e herstelde zich goed van de ruime nederlaag een week geleden, maar moest in GKV 

2 toch zijn meerdere erkennen: eindstand 15-18. Helaas is Excelsior 2 hiermee definitief 

op een degradatieplaats terecht gekomen, en zal het volgend seizoen een klasse lager 

een nieuwe start moeten maken. 

Excelsior 1 begon goed tegen GKV 1, en bouwde in de eerste helft een voorsprong van 

zo’n 4 punten op. GKV wist de stand weer gelijk te trekken, maar in de tweede helft 

ging het 1e, gesteund door het publiek, heel goed door. De bezoekers uit Gorinchem 

bleven aansluiting houden en kwamen steeds weer heel dichtbij, maar Excelsior 1 liet 

zich niet afschrikken. Gesteund door de sterke rebound, met de bijbehorende korte 

kansen, en een aantal zuivere schoten van Emiel werd een soort zaaluitslag bereikt: 22-

17.  

Met deze overwinning blijft de 7e plek in het vizier, heel belangrijk, want die plaats geeft 

nog recht op een beslissingswedstrijd om degradatie tegen de nummer 7 van een an-

dere overgangsklasse.  

Excelsior 3 sloot de rij tegen het sterke Merwede 2, de koploper in deze poule. In de 

eerste helft kon het 3e nog heel behoorlijk meekomen, al kostte het heel veel kracht om 

steeds goed vrij te komen. Na rust had het 3e het in de tweede helft heel moeilijk en 

moest de winst aan Merwede laten met 5-17.  

In de uitwedstrijden waren de resultaten heel wisselend.  

Excelsior 4 kwam tegen het zwakke Vlaardingen 4 pas in de tweede helft goed los, en 

liep uit naar een dikke overwinning met 8-18. Het 4e probeert (met een goed doelsaldo) 

de tweede plaats te bereiken achter DES 5, om daarmee mogelijk nog in aanmerking 

te komen voor een promotieplek. 

 

Wedstrijden 

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

Excelsior 5 speelde in Rijnsburg tegen Madjoe 6 met Nathan en 

Wesley als reserve/invaller, en kon helaas net niet de winst mee 

naar Delft nemen: 7-7. Vanuit Rijnsburg reisden ook Renate, An-

nebertien en Thanim met Nathan en Wesley door naar Leider-

dorp, waar Excelsior 6 tegen Velocitas 6 speelde. Met ook nog 

Tessa als invalster (al deze dames bedankt voor het invallen) 

ging het een groot deel van de wedstrijd gelijk op, maar aan 

het eind kwam toch de thuisploeg 

met 11-8 als winnaar uit de bus. 

De komende twee weekeinden zijn er vanwege Koningsdag en 

de meivakantie geen competitiewedstrijden geprogram-

meerd. In de maand mei volgen er dan nog drie competitie-

ronden (10, 17 en 24 mei), met vooral voor Excelsior 1 en 3 nog 

drie hele belangrijke wedstrijden in hun strijd tegen degrada-

tie. 
 
 

Junioren 

Tempo A3 – Excelsior A2 

Weer een nieuwe zaterdag met een nieuwe wedstrijd voor de 

A2. De omstandigheden waren iets minder dan verwacht. We 

speelden op een tweede veld en er was geen scorebord of 

bord met tijd aanwezig, kortom, we moesten het doen met de 

middelen die we hadden. Dit was een A2 met twee invallers, 

twee reserves, één coach en ik.  

De wedstrijd begon voor ons, ondanks de mindere omstandig-

heden, best wel goed. Fabian scoorde een afstandsschot in de 

30e minuut, 0-1. In de 24e minuut weten Sven en Fabian de he-

ren van Tempo uit te spelen, Sven weet hieruit een korte kans 

te scoren, 0-2. In de 16e minuut wist Hanna een korte kans ach-

ter de korf er mooi in te schieten, 0-3. Dat ging lekker zo voor 

Excelsior! Helaas weet een dame van Tempo in de 16e minuut 

door onze verdediging heen te breken met een doorloop, 1-3. 

Gelukkig hadden wij onze invaller Fabian, die niet lang daarna 

even een schot erin schoot achter de korf, 1-4. Met nog 9 mi-

nuten op de klok weet één van de heren van Tempo een af-

standsschot te scoren, 2-4. Nynke is het hier niet mee eens en 

zij scoort ook even een afstandschot, 2-5. Helaas blijft Tempo 

achter ons aan hobbelen, want weer een afstandsschot van 

een heer maakt 3-5. Ook de dames van Tempo komen op dreef 

en eentje scoort een afstandsschot, 4-5. Jammer genoeg moet 

ik mede delen dat met nog 3 minuten voor rust de gelijkmaker 

wordt gemaakt: een heer van Tempo maakt helaas zijn door-

loop goed af, 5-5. Met deze lekkere opstart en wat mindere te-

rugkomst van Tempo is het rust. 

Na de rust begonnen we weer fanatiek. Ik wil even een kleine 

kanttekening maken over de scheids, want vanaf dit moment 

leek het alsof deze lieftallige jongeman het niet meer zo had 

op Excelsior. Alles vóór Tempo fluiten was dan vanaf nu ook de 

normale gang van 

zaken… Thijs zette 

meteen even zijn 

punt in de tweede 

helft, in de 34ste mi-

nuut een korte kans 

er in, 5-6. Helaas schiet een dame van Tempo er een afstands-

schot in, 6-6. De scheids deed zijn ding en wij kregen een straf-

worp tegen in de 27e minuut (telt u mee? Dit is numero 1), 7-6. 

Een heer van Tempo schiet weer raak van afstand, 8-6. In de 

21e minuut kregen we weer een strafworp tegen (numero 2) en 

die zat, 9-6. Dit ging de verkeerde kant op… Gelukkig scoort 

Maarten in de 20e minuut een schot, 7-9. Toen kwam Sven met 

een prachtig afstandsschot die erin ging, 8-9. Toen werd Nynke 

even tegen de grond gehaald en nee, natuurlijk was dit niet de 

schuld van Tempo, want Tempo doet niks aldus de scheids. Ik 

moest moeite doen om niet het veld in te rennen en die man 

is even bij zijn shirtje te grijpen… Jazz ging erin en we gingen 

verder. In de 12e minuut scoort Marieke een afstandsschot, 9-

9! Maarten maakte weer een mooi indraaibal achter de paal, 9-

10, en mijn geluk kon niet op. Toen kreeg Tempo uiteraard een 

strafworp (numero 3), 10-10. In de laatste 2 minuten scoort de 

heer van Tempo een afstandsschot en is het 11-10. De wed-

strijd wordt afgefloten en ik ben diep ongelukkig, kan ik u ver-

tellen… In het begin een prettige vlucht alleen zijn we volgens 

mij ergens in de Noordzee geland… 

Fabian, Maarten, Jazz en Koen, bedankt voor het invallen deze 

wedstrijd. Scheidsrechter, vooral niet bedankt voor dit ver-

schrikkelijk slechte fluitwerk! Volgende week gaan we weer 

knallen met een nieuwe ronde, nieuwe kansen en vooral ook 

een nieuwe scheidsrechter! Come on A2! 

 

Excelsior A1 - Weidevogels A1 

Moord! 

Afgelopen zaterdagmiddag is er een vreselijke moord ge-

pleegd op het kunstgras van Excelsior. Een onschuldig (?) 

beestje is op klaarlichte dag van het leven benomen. Weken-

lang fladderde het beestje rustig in de buurt van de wedstrij-

den van A1. Van geen kwaad bewust! Het liefst zat ze op de 

rand van de korf waar de A1 moest scoren. Prominent, zelfver-

zekerd en voorkomend. Niet bepaald een opvliegend karakter. 

Maar nu is het met de rust gedaan, het beestje is van de mand 

geschoten. De A1 heeft zich van de pechvogel ontdaan. De 

laatste veertjes dwarrelen wellicht nog op het veld rond, maar 

de pechvogel zit in ieder geval niet meer op de korf van de A1. 

Wedstrijden Wedstrijden 

http://www.garagehoeke.nl/
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De gevolgen laten zich raden, Excelsior A1 heeft de wedstrijd 

tegen titelkandidaat Weidevogels glansrijk gewonnen. Het 

zuur dit keer voor hen, het zoet voor ons. 

De wedstrijd! 

Vroeg op, zaterdagmorgen. We waren vrijdag al naar onze va-

kantiebestemming in Zeeland afgereisd. Maar van een wed-

strijd spelen voor Excelsior krijg je ook een vakantiegevoel, dus 

zo erg is dat niet. En op welk terras kun je nou beter zitten, dan 

het terras bij Excelsior… Over het terras dadelijk meer! Eerst 

het begin van de wedstrijd. Lekker midden op de dag, een zon-

netje en een prima scheidsrechter. De Weidevogels hadden er 

gelijk ‘zin an’. Met de titelkansen nog open voor ze, gingen ze 

vol overtuiging de strijd aan. Al snel stond het 1-4. “Alle hens 

aan dek”, zou ik als goed geaarde zeeman zeggen. En dat ge-

beurde ook, alle acht van Excelsior veerden op, en met nieuwe 

koers en vaart werden de Weidevogels bestreden. Nu ook met 

meer geluk, zie bovenstaande paragraaf over de moord op de 

pechvogel. De zeilen werden bijgezet en vooral voor de wind 

ging het al goed. Maar halverwege de wedstrijd wat tegenwind 

en obstakels. En nu kom ik terug 

op het onderwerp ‘terras’. Onver-

wachts kwam er extra steun vanaf het 

terras. De negende speler stond op. Een ware tsunami aan aan-

moedigingen overspoelde het veld. Excelsior A1 voelde zich 

stevig gesteund door deze aanmoedigingen en verloste zich 

van iedere obstakel en tegenwind. Trossen los, anker op, recht 

zo die gaat! De 10-9 betekende de voorsprong. Een ware vloed-

golf aan gejuich vanaf het terras. Deze vloedgolf werd zelf hef-

tiger bij de 14-12, deze score moest ons in veilige haven bren-

gen met nog 2 minuten op de klok. De 14-13 in de laatste mi-

nuut bracht nog wat donkere wolken. Maar we wisten ons ge-

sterkt door de moord op de pechvogel en het support vanaf 

het terras. De laatste minuut hielden we stand tegen de storm 

van die andere vogel: de Weidevogel. Na het laatste fluitsignaal 

kon de winst binnengehaald worden. Daarna was het nog even 

afmeren en de verdiende winst vieren. Tranen en tuiten bij de 

Weidevogels, ze zagen hun kansen op de titel als sneeuw voor 

de zon verdwijnen. We kennen het gevoel… 

 
 

Jeugd 

De paaszaterdag begon erg koud. De dauw stond nog op het 

gras en het was nog heerlijk stil toen ik aankwam op ons mooie 

veld. Er stond een koud windje over het veld, als een stille wind 

voor de storm aan wedstrijden die op het programma stonden. 

Het was wel puzzelen met de wedstrijden, scheidsrechters en 

velden. Maar met wat hulp van iedereen kwam het helemaal 

goed. Ik wil de scheidsrechters bedanken die wilden invallen 

voor de mensen die hebben afgebeld. Zonder Bob, Mart, Si-

mon Be. konden de wedstrijden niet eens doorgaan. Maar ook 

Joris en Matthijs bedankt! Fijn dat jullie er gewoon waren! 

De B1 mocht heerlijk vroeg aantreden. Als eerste ploeg op het 

hoofdveld. Een prima wedstrijd met mooie combinaties. Tjarko 

kreeg een mooi compliment van de trainers. Prima invalbeurt! 

Alleen de laatste 5 minuten waren lastig voor de B1. Het is 

moeilijk om rustig en geconcentreerd te blijven. Zo werd het 

nog even spannend (wel leuk voor het publiek). Gelukkig ble-

ven de punten in Delft, goede overwinning 8-7. 

De C2 had het op het veld ernaast iets makkelijker. Met leuk 

spel en mooie kansen, die ook werden afgemaakt, werd er ver-

diend gewonnen met 8-1. Prima gedaan! 

De F3 was nog niet gewend aan de kou en had het moeilijk. 

Wel werd er erg hard gewerkt door iedereen en werd er over 

en weer veel gescoord. De trainsters zijn erg trots op dit team 

dat al zoveel geleerd heeft! Jammer genoeg werd er verloren 

met 4-5. Met de strafworpen werd wel gelijk gespeeld 5-5. 

Hierna konden we lekker naar binnen opwarmen en even zin-

gen voor de jarige Zoë. 

De C1 maakte het 

ook nog even span-

nend. Een prima eer-

ste helft, maar een 

lastige tweede helft. 

Maar door hard te 

werken kon er toch 

één keer meer gescoord worden dan de tegenstander. Dat be-

tekent automatisch winst! 5-4. Mooi resultaat! 

De F2 had het erg moeilijk tegen ONDO. Deze kinderen waren 

een stuk groter, waardoor het moeilijk was om de bal over te 

gooien en bij de korf te komen. Wel heb ik mooie doelpunten 

gezien en kindjes die erg goed hun best deden. Supertrots ben 

ik op jullie! Ik zag zelfs een heel ver doelpunt bijna vanuit het 

midden van het veld van Martin. 3-7 werd er verloren, maar wel 

3-3 met strafworpen. Goed gedaan hoor! 

De E2 speelde een leuke wedstrijd. Het zonnetje was inmiddels 

ook gaan schijnen en het was al een stuk minder koud. Aange-

naam kun je wel zeggen. Er werd leuk gespeeld en heel veel 

kansen afgemaakt. Zeven maar liefst! De tegenstander had niet 

veel in te brengen. Er werd met 7-1 gewonnen. Ook de straf-

worpen werden er goed ingegooid, 4-2. Toppers! 

De E1 was al vroeg vertrokken. Een moeilijke wedstrijd hoorde 

ik, maar wel hard gewerkt. De puntjes kwamen ook mee naar 

Delft, want er werd gewonnen met 2-1! 

  

Wedstrijden 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
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De overige wedstrijden heb ik niet gezien omdat dit uitwed-

strijden waren. Maar wel allemaal gewonnen. De C3 kwam met 

een winst terug van 2-1, de F1 met 3-2 en strafworpen 6-4 

winst. De D1 kwam terug met een winst van 6-5. Prima presta-

ties allemaal! 

De volgende wedstrijden zijn pas weer op 10 mei. 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 hele-

maal niet getraind door de aspiran-

ten- en pupillenteams. Het is dan mei-

vakantie.  

Rest ons nog jullie hele fijne dagen te wensen. Veel plezier en 

tot snel! 

Groetjes 

Pauline 
 

KZ Danaïden C3 - Excelsior C3 

Deze week moesten we alweer vroeg aanwezig zijn, om 9 uur. 

Toen gingen we met zijn allen naar Leiden. Toen we daar wa-

ren, gingen we omkleden, inschieten, warmlopen en teambe-

spreking. Toen de teambespreking klaar was, wouden we op-

staan, maar Iris viel en precies op haar arm. Ze had er veel last 

van en helaas kon zij niet meer spelen in de wedstrijd, ze heeft 

een zwaar gekneusde arm. Beterschap Iris! Hoop dat je snel 

weer mee kan doen. 

Daarna begon de wedstrijd, het ging heel goed. We hebben 

het eerste kwartier er 0 doorgelaten, maar helaas ook 0 ge-

scoord. Vijf minuutjes daarna scoorde Hugo er 1, wij stonden 

1-0 voor, tot de rust is dat gebleven. Het ging supergoed en we 

wilden ook heeeeeeelllll graag winnen. Toen was het rust, we 

hadden teambespreking. 

Nathan, Erik en Wesley zeiden dat we het goed deden en dat 

we konden winnen als we geconcentreerd bleven en goed bij 

onze tegenstander bleven. De 2e helft begon weer, we gingen 

erg ons best doen om te winnen. Helaas lieten we er 1 door. 

Maar even later scoorde Denise er 1, het stond 2-1 voor ons. De 

rest van de wedstrijd bleef het 2-1 staan!!! We hebben nog veel 

kansen gehad, maar die gingen er helaas niet in. Maaaaarrrr… 

we hebben gewoon gewonnen. Al heel lang en vaak achter el-

kaar verloren we en nu eindelijk gewonnen. Het is echt super-

leuk, dat we gewonnen hebben. De volgende wedstrijd ge-

woon weer winnen, want winnen is veel leuker dan verliezen. 
 

De Meervogels F2 – Excelsior F1 

Toen zaterdagochtend rond een uur of 8 de luikjes opengin-

gen, scheen de zon beheerst, doch vrolijk. Drie uurtjes later, in 

Zoetermeer op bezoek bij De Meervogels, was het een ander 

verhaal. Geen zon, heel veel wolken, en meneer Celsius was 

naar zijn onderduikadres gevlucht. Af-zien, dus. Met hoofdlet-

ter A en een streepje tussen de f en z. Arme ouders. 

Maar goed, de wedstrijd… daar schrijven we over. Allereerst de 

samenstelling. Omdat Cristina zich momenteel in Ecuador be-

vindt, was Annelin uit F2 bereid om haar honneurs waar te ne-

men. En ook op het coach-front was er een wijziging. Zowel 

Okker als Jikke moesten verstek laten gaan, maar werden bei-

den volwaardig vervangen door coach Dik, vader van F1-speel-

ster Demi. 

Terug naar Annelin. Een invalster van formaat. Want na een 1-

0 achterstand in de 5e minuut trok zij dit met een mooi doel-

punt gelijk naar 1-1. Nog voor de rust stond de 1-2 op het sco-

rebord, door een fraai doorloopdoelpunt van Julia. Ze kon het 

zelf bijna niet geloven, getuige de oprechte verbazing op haar 

gezicht. 

De veelbelovende acties van Demi (met vanaf de zijllijn heel 

veel “oeh”s, “aah”s en “chips”) konden vandaag helaas niet ver-

zilverd worden in doelpunten. Hoe dan ook, de eerste helft en 

vlak na de rust zat de F1 lekker in de wedstrijd. Maar zoals in 

elke balsport geldt: “de bal kèn raar rollen”. Ergens in de 

tweede helft (het exacte tijdstip moet ik jullie helaas onthou-

den) scoorde De Meervogels de 2-2, tijdens een zuivere verde-

diging van David. Vonden wij dan. David was minder onder de 

indruk. Circa 10 seconden na de spelhervatting scoorde David 

de 2-3. Gewoon, omdat het kan. Eat that! 

Na overbrugging van een paar nog best lastige laatste minu-

ten, deed de F1 opnieuw waar ze goed in zijn: winnen! En ook 

de strafworpen werden gewonnen, met 4-6. 

Met de helft van de voorjaarsveldcompetitie achter de rug gaat 

de F1 aan de leiding in de poule. Is dit de opmaat naar eindelijk 

een kampioenschap? Na zowel op het veld najaar als in de zaal 

‘the best of the rest’-titel te hebben behaald? Ik zou zeggen, blijf 

bij ons, na de boodschappen zijn we bij u terug voor het 

tweede bedrijf. Over een week of drie. 
 
  

Wedstrijden 
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Opstell ingen 

3 mei 2014  

team opstellingen reserves 

1 VRIJ  

2 VRIJ  

3 VRIJ  

4 VRIJ  

5 VRIJ  

6 VRIJ  

A1 VRIJ  

A2 VRIJ  

A3 VRIJ  

A4 VRIJ  

B1 VRIJ  

B2 VRIJ  

C1 VRIJ  

C2 VRIJ  

C3 VRIJ  

D1 VRIJ  

E1 VRIJ  

E2 Romy, Ryanne 

Roy, Mark 

Eva (E1) 

Paul (E1) 

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 

3 mei 2014 
klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

E4-2D 14535 ONDO E5-Excelsior E2 9.00 10.00 Danique en Marieke  Juliana sportpark, 's-Gravenzande, C gras Sijbring, Verschoor 

 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za 3 mei A1G 7271 Fortuna/MHIR A2 - HKV/Ons Eibernest A1 12:30 KNKV Wouter Le Comte Sportpark Kruithuisweg-Oost, A Kgr 

 

Wedstrijden 

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

Vanaf 13 maart 2014 

  maandag  dinsdag  donderdag 

   Kunstgras A Kunstgras B   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3   Kunstgras A Kunstgras B 1/3 Kunstgras B 2/3 

17.30-18.30                 E1/E2 F1/F2   

18.00-19.00  F3     F1/F2   E1/E2, C3       C2 

18.15-19.15                D1      

18.30-19.30        C1/C2 D1     B1/B2 C1 C3 

19.00-20.00  A3/A4         B1/B2         

19.00-19.30                    A1 

19.30-20.00                A1     

19.30-20.30        A1, A2       A2 S6 A3/A4 

20.00-21.00   
OUDERS/ 

RECREANTEN 
    POP S1/S2           

20.00-21.30  S3         S5         

20.30-22.00        S1/S2       S1/S2     

20.30-21.30                    S3/S4 

 

 

▪ Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld); 

▪ Kunstgras B is het veld voor materiaalhok; 

▪ Op zaterdag van 11:00-12:00 trainen de pinguïns.  

  

Wedstrijden 
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Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

21 april Pasen voor pinguïns/pupillen 5 juni Stanislas sportdag 

25 april Koningsspelen basisschool Het Spectrum 8 juni Kantine bezet Kopjesloop 

25 april Klaverjassen 13 t/m 15 juni Camping Excelsior 

27 april Kantine bezet Shera Desaunois 14 juni Kampioenendag 

4 mei Kantine bezet OVB 20 juni Voetbaltoernooi 

9 mei Klaverjassen 21 juni Schoolkorfbal 

11 mei Kantine bezet Mieke Mastenbroek 28 juni Jeugdtoernooi 

12 mei JAV 2 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 

17 mei 25+ feest 6 juli Kantine bezet Lisette Ekelmans 

29 mei Dubbelschiettoernooi   

    

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

maandag 21 april 2014 Geen training, tweede paasdag maandag 26 mei 2014 Dannie en Ben 

maandag 28 april 2014 Sharmaine en Lisanne maandag 2 juni 2014 Elke, Job en Jill 

maandag 5 mei 2014 Erik de Koning maandag 9 juni 2014 Geen training, tweede pinksterdag 

maandag 12 mei 2014 Geen training, algemene ledenvergadering maandag 16 juni 2014 Sharmaine en Reinier 

maandag 19 mei 2014 Simon en Emiel maandag 23 juni 2014 Bertjan en Lisanne 
 

Bardienstrooster voorjaar 2014  

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 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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C.K.V. Excelsior  

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 12 mei. Aanvang 

19.30 uur in het clubhuis. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Goedkeuring notulenjaarvergadering 17 mei 2013 (op te vragen bij de secretaris vanaf 20 april 2014) 

4. Jaarverslagen: (op te vragen bij de secretaris vanaf 20 april 2014). Hamerstukken 

▪ Secretaris 2013 

▪ Commissie senioren 2013 

▪ Commissie junioren 2013 

▪ Commissie jeugd 2013 

▪ Overzicht sponsoren 2013  

▪ Scheidsrechters 2013 

5. Jaarverslag van de penningmeester 2013  

 Balans en financieel jaaroverzicht (op te vragen bij de penningmeester vanaf 20 april 2014) 

6. Nieuwe organisatiestructuur 

7. Uitreiken Jaartrofee 

8. Bestuursverkiezing  

9. Begroting 2014 (op te vragen bij de penningmeester vanaf 20 april) en benoeming kascommissie 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Bij verhindering graag de secretaresse schriftelijk of per e-mail berichten. Zonder tegenbericht rekenen wij op uw aanwezigheid. 

 

Toelichting op agendapunt 5 en 9 

Vragen naar aanleiding van agendapunt 5 en 9 kunnen tot uiterlijk maandagochtend 10.00 uur schriftelijk (e-mail) worden ingediend bij 

de penningmeester / secretaris. 

 

Toelichting op agendapunt 6 en 8 

Alle bestuursleden zijn aftredend. Denise Ekelmans stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Simone Ruitenbeek te 

benoemen als secretaris. Doordat Simone doorschuift naar de rol van secretaris stelt het bestuur Bob van de Leeden voor als 

bestuurslid Algemene zaken. 

Hillie Beentjes stelt zich ook niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Conno Pijl te benoemen als penningmeester per 1 januari 

2015. Tot die tijd zal Hillie aanblijven als penningmeester. 

Tegenkandidaten dienen uiterlijk 18 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk, met vermelding van naam van de kandi-

daat, ondersteund door minimaal 5 leden (naam en handtekening) te worden ingediend bij het secretariaat. 

Na goedkeuring zal de taakverdeling binnen het bestuur als volgt zijn: 

  

Jaarlijkse algemene ledenvergadering   
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Organogram bestuur C.K.V. Excelsior 

 

 

 
 
 
Toelichting op agendapunt 9 

Vanaf 1 januari 2014 is het bestuur helaas ge-

noodzaakt de contributietarieven te verhogen 

voor alle spelende leden met € 0,50 per maand. 

Het tarief voor de pinguïns en de niet spelende 

leden blijft ongewijzigd.  

Deze stijging is nodig omdat de subsidie van de 

gemeente Delft is vervallen en de kosten van de 

veld- en zaalhuur dit jaar 2% stijgen.  

De tarieven per maand zijn nu als volgt (incasso vindt over het algemeen per 

kwartaal plaats).  

 
 
 

Verlenging tijdelijke heffing algemene bijdrage in 2014  

De in 2011 ingevoerde tijdelijke heffing van €0,50 per maand 

blijft noodzakelijk om de kosten van het clubhuis kostendek-

kend te maken en zal daarom met een jaar worden verlengd.

Benoeming kascommissie 2014 

In de vergadering zal door de penningmeester de kascommis-

sie voor 2014 worden voorgesteld. 

Het bestuur 

Jaarlijkse algemene ledenvergadering   
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