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Redactiepraat  

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 

 

  

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. 

 

Vandaag voert de Korfpraat de klassieke drieakter 

“MacBexcelsior” voor u op. Lang geleden geschreven 

door William Toffepeer. Een verhaal met de drie welbe-

kende thema’s: de toekomst, het heden, en het verleden. In die volgorde. Die 

Toffepeer had me ’n visie! 

AKTE 1: DE TOEKOMST 

Hoofdacteur in De Toekomst is Martin Plomp, speler in F2, en deze week de deur-

opener van de Korfpraat. Martin is een vrolijke jongen, die een geintje tijdens de 

training niet schuwt. En Martin wordt niet alleen gecoacht - op het veld - door 

trainsters Sharmaine, Nynke en Dominique, maar ook thuis door vader Robert 

(die ik dan weer ken van de oudertraining). Zijn opgedane kennis en vaardighe-

den deelt hij tijdens de training graag met zijn teamgenootjes. Dus wie weet… 

misschien heb ik zojuist geschreven over de toekomstige hoofdtrainer van de 

selectie? Ik zie de krantenkoppen in 2044 al voor me: MARTIN PLOMP LEIDT EX-

CELSIOR 1 NAAR HET KAMPIOENSCHAP! 

AKTE 2: HET HEDEN 

Deze week weer een bomvolle Korfpraat met o.a.: 

▪ Het schoolkorfbaltoernooi 2014 vindt op 21 juni plaats en wordt voorafge-

gaan door een paar trainingsavonden. Coaches, trainers en scheidsrechters, 

meld je aan! 

▪ Ook zo’n leuk evenement: het dubbelschiettoernooi. Uw redacteur heeft zich 

met dochter moedig ingeschreven, aangezien elke competitie een hekken-

sluiter nodig heeft (en dat ligt niet aan mijn dochter…zucht…). 

▪ Er wordt steeds meer bekend gemaakt over Camping Excelsior. Zaterdag-

avond gaat het dak van het clubhuis eraf met een liveoptreden van de mu-

ziekbelofte Standby. Helemaal goed! 

▪ De leeftijdsgrens van het 2521+ feest op 17 mei is verlaagd naar 21. En ook is 

de aan-de-deur-prijs verlaagd naar €5,-. Ik kan eigenlijk geen reden meer be-

denken om niet te gaan. Ik zie u daar? 

▪ Wederom zijn er diverse wedstrijdverslagen ingediend (die van de F1 schijnt 

erg leuk te zijn ), waarbij Marieke van de A2 een gebbetje heeft uitgehaald 

met Marit. Foei Marieke, om arme Marit zo in het ongewis te laten. Maar wel 

een leuk verslag  

AKTE 3: HET VERLEDEN 

Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. 

Was ich noch zu sagen hätte, lesen Sie in der Korfpraat mit ein letztes Glas im Steh'n. 

Kunt u het zich nog herinneren? Op 25 januari 2014 stuurde ik u een e-mail (waar-

aan Korfpraat nr. 23 hing), met bovenstaand bericht en daaronder toegevoegd: 

…voordat 't verkeerd wordt begrepen, "ich geh" nog niet, volgende week ben ik er 

gewoon weer… 

Ook nu ben ik er volgende week weer. En ook die week erop, tot aan het eind 

van het (Korfpraat)seizoen. Maar daarna sluit ik mijn laptop voor de Korfpraat. 

Althans, voor het maken van de Korfpraat. A bitter pill can’t be made sweet, dus 

ik gooi het hoge woord er maar uit: ik stop na dit seizoen met het maken van de 

Korfpraat. 

<…neem even uw tijd voor uw teleurstelling, verdriet, scheldkanonnade…> 

 

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
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NLF97W3
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Praatjes en mededelingen  

Inhoud 

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

Schoolkorfbal 2014 
Dubbelschiettoernooi 
Aspiranten- en pupillentoernooi 

Sec reta r i p ra ten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Eve ne mente ncommiss ie  
Camping Excelsior: Liveoptreden van Standby 
Voorverkoop gestart: 21+ 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 

 

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, Jos, Marieke 

Zelisse, Sandra Koppert, 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 

…vervolg Redactiepraat  

U bent er weer? Van de schrik bekomen? Hopelijk afge-

koeld? Voor rede vatbaar? Dan volgt hier mijn uitleg: De Korfpraat maken, is een 

geweldig avontuur, laat dat voorop gesteld worden. En een van de meest dank-

bare activiteiten die ik mijn 13e 30-jarig bestaan heb gedaan. Maar elk avontuur 

kost tijd. En hoe groter de invulling van het avontuur, hoe meer tijd het kost. En 

hoewel familie, vrienden, naasten, en niet te vergeten, Excelsiorianen mij al eer-

der hadden gewaarschuwd om rustig aan te doen met de Korfpraat, kleedde ik 

het avontuur in met “meer, beter en mooier”. Malle eigenwijze redacteur, die ik 

ben. Hoe dan ook, afgelopen weken kwam ik erachter dat de optelsom van een 

gezin, fulltimebaan, sociaal leven, bestuursfunctie bij een buurtvereniging en re-

dacteur van de Korfpraat niet meer… wilde optellen. Wikken en wegen dus, tus-

sen de bestuursfunctie en de Korfpraat. En nu zijn we hier. Een voorafscheid. Die 

mij zwaar valt, maar waar ik wel 100% achter sta. 

@Bossie en bijna-bestuurslid Bob: jullie hebben afgelopen zaterdag mijn melding 

van dit afscheid een stuk dragelijker gemaakt, waarvoor mijn vriendschappelijke 

dank. 

@Siem, Shar, Leen, Rob, Ron: ik heb afgelopen zaterdag met jullie gekeuveld alsof 

er niks aan de hand was, heel veel excuses… doch een bewuste keuze. Dit… 

nu… hier… is het moment dat ik heb uitgekozen. 

@Lezers, leden… ik hoop dat jullie het begrijpen. In “mijn” laatste Korfpraat over 

een paar weken zal ik proberen waardig afscheid te nemen. Nu is het gewoon 

effe “chips”. 

Hoewel ik nu minder schrijfplezier beleef, desondanks veel leesplezier. 
 

Schoolkorfbal 2014 

Zaterdag 21 juni is het weer zover. Voor de 60e keer word het schoolkorfbaltoer-

nooi georganiseerd. Nu ben ik op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het 

verzorgen van de trainingen en/of het coachen van de wedstrijden. 

De trainingen en het toernooi zijn op onderstaande data. 

datum tijd omschrijving 

woensdag 4 juni 18:00-19:00 Training groep 2 tot 6 

woensdag 4 juni 19:00-20:00 Training groep 7 en 8 

dinsdag 17 juni 18:00-19:00 Training groep 2 tot 6 

dinsdag 17 juni 19:00-20:00 Training groep 7 en 8 

zaterdag 21 juni 9:00-14:15 Toernooi 

Vind jij het leuk om dit te doen laat het mij dan weten. Als je een voorkeur hebt 

voor een school of groep laat mij dit dan ook even weten. Je kan je aanmelden 

via nicole.buis@ckv-exelsior.nl 

Naast het trainen geven of coachen ben ik ook nog op zoek naar scheidsrechters 

die de wedstrijden op het toernooi kunnen fluiten. Vind jij het leuk om dit te 

doen, meld je dan aan bij mij via nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Ben jij creatief ? Dan ben ik ook op zoek naar jou. Ik ben ook namelijk nog op 

zoek naar twee vrijwilligers die tijdens het toernooi de kinderen willen schmin-

ken. Ook hiervoor kan je je aanmelden via nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Alvast bedankt, Nicole

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-exelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen  

Dubbelschiettoernooi  

Op donderdag 29 mei 2013 wordt bij Excelsior het dubbel-

schiettoernooi georganiseerd vanaf 12:30 met aansluitend een 

BBQ. 

Er zal ook een verloting worden gehouden. De lootjes zijn op 

de dag zelf te koop en kosten € 0,25 per stuk. Deelnemers ont-

vangen 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 pupil-

len en pinguïns is het mogelijk om je in te schrijven met een 

van je ouders!!! 

De categorieën: 

▪ Senioren/junioren ▪ Pupillen 

▪ Aspiranten ▪ Pupillen met ouders 
 ▪ 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 e-mailadres 

erik.dekoning@ckv-excelsior.nl. Geef aan met wie je gaat dub-

belschieten en in welk team je speelt en of je ook wilt BBQ-en. 

Wil je alleen BBQ-en maar niet dubbelschieten: ook dit is mo-

gelijk. Ook dan kun je je opgeven via bovenstaand emailadres. 

Tevens hangen er lijsten in het clubhuis. Deze lijsten zullen we-

kelijks worden 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. 

De volgende koppels hebben zich reeds aangemeld: 

Senioren/junioren Aspiranten Pupillen D/E Alleen BBQ 

1. Job en Shera 2 BBQ 

2. Marieke en Sven 2 BBQ 

3. Dannie en Ben 2 BBQ 

4. Jill en Jesse 2 BBQ 

5. Johan vd V en Frank 2 BBQ 

6. Roy en Lisanne 2 BBQ 

7. Annelinde en Marit 2 BBQ 

8. Buurman en Buurman 2 BBQ 

9. Thijs en Joris 2 BBQ 

10. Marloes en Hanna 2 BBQ 

11. Vito en Wouter 2 BBQ 

12. Robbie B en Bob 2 BBQ 

13. Kelly en Elke 2 BBQ 

14. Simon en Rachelle 2 BBQ 

15. Marilyn en Joyce 2 BBQ 

16. Somone en Leanne 2 BBQ 

17. Marlieke en Astrid 

18. Bertus en Okker 2 BBQ 

19. Koen de V en Mariska 2 BBQ 

1. Jazz en Tjarko 2 BBQ 

2. Maarten en Stacy 2 BBQ 

3. Lonneke en Femke 2 BBQ 

4. Myrthe en Isabella 2 BBQ 

5. Dominique en Anouk 2 BBQ 

6. Jikke en Kayleigh 2 BBQ 

7. Daan en Fabian 2 BBQ 

8. Gina en Lisa J 2 BBQ 

9. Jop en Timo 2 BBQ 

10. Iris en Stefanie 

11. Rik en Daan T 

12. Indi en Geeske 2 BBQ 

 

1. Ryanne en Marco 2 BBQ 

2. Paul en Peter 2 BBQ 

3. Mark en Sandra 2 BBQ 

4. Roy en Berry 

5. Esmee en Natasja 2 BBQ 

6. Isa en Joshua 1 BBQ 

Wesley Toet 3 BBQ 

Erik de Koning 1 BBQ 

Familie Halbe 3 BBQ 

Sharmaine Janssen 2 BBQ 

Nelis Bijl 1 BBQ 

Koen van Domburg 1 BBQ 

Pupillen F/pinguïns met ouders 

1. Martin en Robert  

2. Demi en Dik 4 BBQ 

3. Julia en Juan 3 BBQ 

4. Thijs en Ans 2 BBQ 

5. Lars en Peter 2 BBQ 

6. Eline en pappa 2 BBQ 

Om een goede verdeling te hebben, zijn wij nog op zoek naar 

5 koppels senioren/junioren, 3 koppels pupillen D/E en 3 kop-

pels pupillen F met ouders. Geef je deze week nog op!!! 

Het dubbelschiettoernooi start om 12:30 en zal eindigen onge-

veer rond 17:00. Aansluitend zal de BBQ worden gehouden 

vanaf ongeveer 17:30. Willen alle deelnemers zich melden om 

11:30? 
 

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 

mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen  

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 en met de gewijzigde regels die gaan gelden bij E en F. 

Tevens zal de grootte van een aspirantenveld zijn aangepast. 

De volgende verenigingen hebben zich reeds aangemeld: 

ONDO, Excelsior, Phoenix, DKC, Meervogels. 
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Secretaripraten  

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 
 

Seniorensecretariaat 

- deze week geen mededelingen - 

Juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Belangrijke data 

▪ 29 mei Dubbelschiettoernooi (uitnodiging hiervoor vind je hier) 

▪ 13-15 juni kamperen 

▪ 21 juni Schoolkorfbal 

▪ 28 juni Jeugdtoernooi 

Dubbelschiettoernooi 

Op Hemelvaartsdag donderdag 29 mei wordt het jaarlijkse 

dubbelschiettoernooi gehouden. Bij de B en C hebben 

zich nu 12 koppels opgegeven. Bij de D tot en met F is het 

aantal koppels nu 12. Je kunt je nog opgeven. De lijsten 

hangen bij de ingang van de kantine. 
 

Competitie 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN!! !  

Zaterdag 17 mei speelt Excelsior E1 de kampioenswedstrijd in 

Den Haag tegen Dubbel Zes E2!!! Om 12:00. Bij winst is de E1 

kampioen!!!  

Voor de B1 zit het iets ingewikkelder in elkaar. Bij winst op ODO 

en met 3 doelpunten verschil zijn wij kampioen!! Omdat wij 

tweemaal van Ijsselvogels en dan eenmaal van ODO hebben 

gewonnen, hebben wij onderling de meeste punten behaald. 

De B1 speelt thuis om 9:30. 

De stand is nu: 

Veld | E8-3F | Voorjaar 

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering 

1 Excelsior (D) E1 5 7 3 1 1 13 10 3 0 

2 De Meervogels E2 5 7 3 1 1 11 8 3 0 

3 Dubbel Zes E2 4 4 2 2 0 11 9 2 0 

4 ODO E3 4 0 0 4 0 2 10 -8 0 

Veld | B2K | Voorjaar 

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering 

1 ODO B1 4 6 3 1 0 37 23 14 0 

2 Excelsior (D) B1 4 6 3 1 0 32 27 5 0 

3 IJsselvogels B1 4 4 2 2 0 32 26 6 0 

4 Nieuwerkerk B2 4 0 0 4 0 22 47 -25 0 

 
De kampioensregeling bij B1 is namelijk als volgt: 
 
Wedstrijdkorfbal: 
Voor alle overige klassen in het wedstrijdkorfbal is bestuursbesluit 4.10 rangordebepaling van toepassing. 
 

RvW 4.10 Bestuursbesluit  rangordebepaling  

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 augustus 2013 

het onderstaande besluit genomen ten aanzien van de rangorde in 

de in artikel 1 genoemde klassen. 

1. Dit besluit is van toepassing op alle klassen van het Topkorf-

bal, alle reserve- en jeugdklassen in het wedstrijdkorfbal voor 

gemengde ploegen en voor alle klassen in het wedstrijdkorf-

bal voor damesploegen. 

2. a. De rangorde van de ploegen aan het eind van de 

competitie wordt bepaald aan de hand van het 

aantal wedstrijdpunten, conform het bepaalde in 

artikel 13 lid 4 van het reglement van wedstrijden. 

 b.  Eindigen twee of meer ploegen met een gelijk aan-

tal wedstrijdpunten, dan wordt de rangorde achter-

eenvolgens bepaald aan de hand van de volgende 

criteria: 
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Secretaripraten  

▪ het aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijd-

punten, met in achtneming van het bepaalde onder c; 

▪ het doelsaldo van de onderlinge wedstrijden, met in achtne-

ming van het bepaalde onder c; 

▪ het aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrij-

den, met in achtneming van het bepaalde onder c; 

▪ het doelsaldo van de competitie; 

▪ het aantal in de competitie gescoorde doelpunten; 

▪ het resultaat van (een) nader vast te stellen beslissingswed-

strijd(en). 

 c. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten 

eindigen, wordt het resultaat van de onderlinge wedstrijden 

vastgesteld door de 

resultaten van de beide 

wedstrijden in de competi-

tie samen te tellen. 

Indien meer dan twee ploegen met een gelijk aan-

tal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat 

van de onderlinge wedstrijden vastgesteld door het 

opmaken van een stand, waarin alleen de onder-

linge wedstrijden van de gelijk geëindigde ploegen 

worden meegeteld. 

3. Dit besluit treedt in werking op 13 augustus 2013. 

 

Trainingen 

Vanaf maandag 12 mei tot en met dinsdag 27 mei wordt er 

op de gewone tijden getraind. Op donderdag 29 mei is het 

dubbelschieten en zijn er geen trainingen. Informatie over de 

trainingen na maandag 2 juni volgt in latere Korfpraten. 
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Evenementencommissie 

 

 

Camping Excelsior: Liveoptreden van Standby 

Heb jij je al aangemeld voor Camping Excelsior? Doe dit uiteraard zo snel mogelijk! Sportpark Biesland 

wordt tussen 13 en 15 juni omgetoverd tot één grote camping, genaamd Camping Excelsior. Op de 

camping is drie dagen lang van alles te beleven voor jong tot oud. 

Aanmelden 

Aanmelden voor Camping Excelsior is heel eenvoudig, maak een keuze uit één 

van de drie arrangementen en schrijf je direct in. Heb je dit nog niet gedaan 

en/of wil je meer informatie, kijk dan op deze pagina. 

Excelsior got talent! 

Op zaterdagavond 14 juni staat er na afloop van de heerlijke barbecue een 

fantastische talentenjacht op het programma. Iedereen mag mee doen, van 

jong tot oud. Dus kan jij goed zingen, dansen of acteren (of misschien wel iets 

heel anders), geef je dan op voor Excelsior got talent! 

NIEUW! LIVE OPTREDEN VAN STANDBY MUSIC! 

Zaterdagavond na alle optredens van onze eigen Excelsior-ta-

lenten is het podium helemaal voor de band Standby. Standby 

is nog een jonge band, maar al met erg veel ervaring. Zo ston-

den ze al meerdere malen in de finale van de Vak popprijs. En 

zangeres Eline Smits ken je wellicht van de eerste editie van 

The Voice Kids, waarbij zij zat in het team van Marco Borsato.  

Zeker niet zomaar een band dus! Standby speelt naast num-

mers van Anouk, Racoon, Krezip (en meer) ook eigen geschre-

ven nummers. Dit optreden mag je dus niet missen! Zorg dat 

je erbij bent, zaterdagavond 14 juni op Camping Excelsior! Dit 

optreden zit uiteraard inbegrepen bij alle arrangementen van 

Camping Excelsior. 

 
  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/250-bcamping-excelsior-13-tm-15-junib-talent
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/250-bcamping-excelsior-13-tm-15-junib-talent
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/250-bcamping-excelsior-13-tm-15-junib
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/250-bcamping-excelsior-13-tm-15-junib-talent
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/257-camping-excelsior-excelsior-got-talent
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Evenementencommissie 

Voorverkoop gestart:  21+ 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 21 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 is gestart! Vanaf dat moment zijn kaarten verkrijg-

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

Kaartprijs 

Voorverkoop/ Aan de deur: € 5,- 

 

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

 

 

 

 

 

 

*noot van de redactie: mij is beloofd dat er ook eigentijdse muziek wordt gedraaid. 

 

https://www.facebook.com/events/271147599717768/
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/gm.271147736384421/622154164530329/?type=1&theater
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Wedstrijden 
 

 

Uitslagen 

10 mei 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R4N 6476 Excelsior 4 - Maassluis 4 17 12   

R5C 800 Excelsior 5 - Atlantis 4 10 4   

R6D 1810 Excelsior 6 - Fiks 5 10 5   

A3A 12284 Excelsior A2 - Tempo A3 8 4   

A5E 12413 Excelsior A3 - GKV A3 11 11   

C5J 12983 Excelsior C3 - KZ Danaïden C3 4 3   

D2B 13172 Excelsior D1 - Phoenix D1 1 2   

E8-3F 13601 Excelsior E1 - ODO E3 2 0   

F2E 14221 Excelsior F1 - De Meervogels F2 0 3 3 3 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 1032 Sporting Delta 1 - Excelsior 1 15 9   

ROKC 4284 Sporting Delta 2 - Excelsior 2 15 9   

R2K 4407 ONDO 2 - Excelsior 3 17 7   

A1G 7442 DKC A1 - Excelsior A1 verplaatst naar 16 mei 

A5B 12412 Achilles A3 - Excelsior A4 6 6   

B2K 24415 IJsselvogels B1 - Excelsior B1 5 6   

B3A 12490 Dijkvogels B2 - Excelsior B2 1 7   

C2L 24847 Dijkvogels C1 - Excelsior C1 4 3   

C3J 12727 Phoenix C2 - Excelsior C2 1 1   

F3E 14195 ONDO F4 - Excelsior F2 3 2 5 6 

F4B 14432 LYNX F2 - Excelsior F3 2 1 1 3 

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Je zou kunnen denken dat het klimaat be-

hoorlijk op z’n kop staat, een winter die geen 

winter was, en een mei-weekeinde waarin je 

je in de herfst waant. Het trieste weer bracht 

voor de ploegen waarvoor het nog span-

nend is ook trieste uitslagen mee. Want Excelsior 1, 2 en 3 slaagden er niet in hun uit-

wedstrijden afgelopen zaterdag te winnen.  

Excelsior 1 wist het goede spel van de laatste wedstrijd (al weer 3 weken geleden) geen 

vervolg te geven tegen Sporting Delta in Dordrecht. De wedstrijd van A1 was/is ver-

plaatst naar vrijdag 16 mei, waardoor een groot deel van A1 mee kon reizen met de 

eerste selectie. De afwezige Wesley werd in het 1e vervangen door Bertjan. Maar met 

15-9 bleek de thuisploeg fysiek veel sterker en beter bestand tegen de weersomstan-

digheden. De uitslag van 15-9 was daarin duidelijk. Ook Excelsior 2 verloor met Sander 

Rensen in de basis met dezelfde cijfers van Sporting Delta 2. 

Omdat ook de concurrenten verloren hebben is voor Excelsior 1 en 3 het doek nog niet 

gevallen. Nu staan er nog 2 hele belangrijke wedstrijden op het programma:  

17 mei Excelsior 1 – Rust Roest 1 Avanti 4 – Excelsior 3 

24 mei De Meervogels 1 – Excelsior 1 Vlaardingen 2 – Excelsior 3 

Excelsior 1 kan door tweemaal winst nog de 7e plek behalen; die zevende plaats geeft 

in de overgangsklasse recht op een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van een 

andere poule, waarmee degradatie alsnog ontlopen zou kunnen worden. Zelf twee-

maal winnen dus, maar dan is het 1e ook nog afhankelijk van de resultaten van Vic-

tum/Warchild dat tweemaal moet verliezen. 

Excelsior 3 kan zich door tweemaal winst veilig spelen, temeer daar de tegenstander in 

de laatste wedstrijd concurrent Vlaardingen 2 is. Bij gelijk eindigen met Vlaardingen op 

de 7e plaats geldt hier het onderling resultaat om te bepalen wie er dan in de klasse 

blijft of degradeert. 

Op Biesland was het ook bijna de hele dag regen troef, maar vanaf een uur of 4 werd 

het droger en zonniger, al ging het toen steeds harder waaien. De resultaten waren hier 

wel 100% positief. Excelsior 5 opende de rij in de toen nog stromende regen met de 

wedstrijd tegen Atlantis 4 uit Mijdrecht, met Fleur, Britte en Nathan als invallers. Bart is 

voorlopig uitgeschakeld vanwege zijn geblesseerde knie. Ondanks het weer werd dit 

een prima wedstrijd tegen de onderste ploeg uit deze poule die vrij gemakkelijk met 

10-4 werd gewonnen. 

http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
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Wedstrijden 

…vervolg Senioren 

Met de A2 tussendoor speelde vervolgens Excelsior 6 met Char-

lotte als invalster ook tegen de nummer laatst en wist ook het 

6e zijn wedstrijd gemakkelijk te winnen met 10-5. In de eindfase 

mocht ook nog één van de dames uit het aspirantenteam dat 

Nathan, Wesley en Erik trainen en coachen, een stukje meespe-

len. De dames waren zelfs met spandoek aanwezig voor hun 

trainers, heel goed. 

Inmiddels was de zon tevoorschijn gekomen, en smaakten de 

biertjes hier en daar op het terras prima. Bij Excelsior 4 is Eline 

nog steeds geblesseerd, en deze week kwam Anke als invalster 

in het veld. Maassluis 4 liet zich niet zomaar verslaan, en bleef 

op een achterstand van steeds ongeveer 2 punten het 4e onder 

druk houden. De ingevallen Simon bracht met 2 afstandsscho-

ten lucht, en het werd uiteindelijk 17-12.  

Aanstaande zaterdag alweer de 

laatste thuiswedstrijden van Excelsior 1 

en 2. Zij ontvangen Rust Roest 1 en 2 uit Eindhoven, waarna 

Excelsior 6 tegen DES 7 de dag afsluit met zelfs al hun allerlaat-

ste wedstrijd van het seizoen. 

Excelsior 5 is vrij, maar let op: enkele spelers staan bij andere 

teams opgesteld. Excelsior 3 speelt in Pijnacker dus de heel be-

langrijke wedstrijd tegen Avanti 4, en ook de wedstrijd van Ex-

celsior 4 in Vlaardingen tegen Oranje Nassau 3 is niet onbe-

langrijk omdat de 2e plaats hier een grote kans op promotie 

geeft. Maar daarvoor moet het 4e wel winnen. 

Laten we duimen voor mooi weer, en tot slot: Iedereen heel 

veel succes gewenst! 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A2 – Tempo A3 

Vandaag moest de A2 tegen Tempo. De vorige wedstrijd, kan 

ik u vertellen, hebben we helaas verloren. Dus de hele A2 was 

vol goede moed en klaar om de strijd aan te gaan tegen de 

fysieke ploeg Tempo. Joris deed weer mee en tot onze grote 

verrassing mocht Marit vandaag ook weer 10 minuten mee-

doen. 

We begonnen de wedstrijd goed, in de eerste minuut scoorde 

Joris gelijk een vrije bal. Twee minuten later kreeg Nynke een 

strafworp mee en zo stonden we meteen 2-0 voor. Helaas vie-

len er toen ook gelijk twee strafworpen tegen ons bij de heren 

en werd het gelijk: 2-2. Toen was het strafworpenfeest voorbij 

en gingen we stug door met scoren. Na 8 minuten scoorde 

Nynke een doorloop en vlak daarna scoorde Joris een mooi af-

standsschot. Helaas scoorde de heer van Thijs nog een af-

standsschot en stond het 4-3. Vervolgens scoorde ik (Marieke) 

een doorloop. Helaas beantwoordde Tempo met een afstands-

schot en gingen we met één punt voorsprong de rust in, 5-4. 

Het eerste kwartier van de tweede helft viel er geen doelpunt. 

Hanna maakte daar verandering in toen ze met nog 19 minu-

ten op de klok een schot scoorde. Na 20 minuten maakte Lynn 

haar specialiteitenkansje en stond het 7-4. Met nog 11 minuten 

op de klok scoorde ik 

nog een wegtrekbal: 

8-4. Dit was ook ge-

lijk het laatste doel-

punt van de wed-

strijd. Gelukkig 

kwam onze lang ver-

loren dame er nog 10 minuutjes in en hebben we zo de wed-

strijd uitgespeeld. 

Ondanks dat Tempo erg fysiek speelde, hebben we het prima 

gedaan! Tempo heeft in de tweede helft niet eens meer de bal 

door de korf gekregen. Marit, leuk dat je weer een stukje mee 

hebt gedaan, volgende week weer! Alle reserves, bedankt dat 

jullie er allemaal weer bij waren. 

Nu zult u zich allemaal wel afvragen waarom niet Marit het 

stukje heeft geschreven? Aan het begin van het seizoen had ze 

enige moeite om haar aantekeningen netjes bij haar te hou-

den. Helaas heeft ze daar deze week weer wat moeite meege-

had en heb ik ze stiekem meegepikt. 

Maar, sorry voor de stress dat je ze weer kwijt was, ik vond het 

te leuk en heb daarvoor het stukje voor je geschreven. 

Groetjes Marieke 
 

  

http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

Jeugd 

Excelsior C3 - KZ Danaïden C3 

Vandaag moesten we om 9 uur verzamelen. Het was superrrr 

slecht weer en heel koud, we gingen ons omkleden en daarna 

gingen we warmlopen, inschieten en teambespreking. Dit was 

dezelfde ploeg als de vorige keer en daar hadden we van ge-

wonnen, dus wilden we nu ook weer winnen. Toen begon de 

wedstrijd. We begonnen met de openingsbal, de doorloop 

scoorden we helaas niet. Daarna schoot Rik helaas mis en De-

nise schoot daarna toch een keer raak. We stonden 1-0 voor, 

het ging heel goed! Toen we daarna de bal kregen, scoorde 

Denise er nog één. De rest van de 1e helft bleef het 2-0 voor 

ons. Toen was het rust en hadden we weer teambespreking. Ze 

zeiden dat het heel goed ging en dat we zo door moesten gaan 

en er nog meer moesten scoren. De 

tweede helft begon. 

Het ging heel goed en 

toen scoorde Fleur er 

nog een bij. Een paar 

minuutjes later scoorde 

ook Iris er nog een en 

het stond 4-0 voor ons. 

Daarna scoorde helaas 

de tegenpartij er ook weer twee. Maaaarrrrr… we hebben we 

met 4-2 gewonnennnnnn!!! Volgende week gewoon weer!!! 

 
 
Excelsior E1 – ODO E3 

Zaterdag 10 mei, de dag dat er meer regen uit de lucht viel, 

dan alle andere dagen dit jaar bij elkaar, moest E1 om 12.30 uur 

aantreden tegen ODO E3. De wedstrijd begon goed: Excelsior 

had veel de bal en kreeg veel kansen! Op een gegeven moment 

werd Aniek verdedigd door een "jongen" en was het een straf-

worp voor Excelsior! Helaas, die werd gemist. Enige minuten 

later kwam het alsnog goed en zorgde Tom voor 1-0! Na 10 

minuten wisselen. Wederom veel kansen (en balbezit) voor Ex-

celsior, maar helaas geen doelpunten. Na de rust eigenlijk het-

zelfde beeld: Excelsior had de bal, maar kreeg hem niet in het 

mandje. Gelukkig, na de wissel in de tweede helft zorgde Lind-

sey voor 2-0! Wederom een overwinning voor E1: heel goed 

gedaan! En wat spelen jullie lekker, er wordt veel over gespeeld 

en al goed gebruik gemaakt van het hele vak. Ook in de verde-

diging dekken jullie je tegenstander zeer goed, vaak weet de 

tegenpartij de bal niet eens naar hun aanvalsvak te krijgen! Al-

len, dank voor de leuke wedstrijd, Job (met ondersteuning van 

Marieke) voor de coaching, de scheidsrechter voor het fluiten 

en de ouders (en broertjes en zusjes) voor het trotseren van de 

regen en daarmee hun support! 

Sandra (moeder Paul) 
 

Excelsior F1 - Meervogels F2 

Er zijn van die dagen dat “het/de” niet wil. “Het/de” is in dezen 

een breed begrip: Het spel wil niet (veel te traag!), het weer wil 

niet (veel te nat!), het veld wil niet (veel te smal!) en de bal wil 

niet (veel te glad!). En als de tegenstanders dan wél willen, dan 

is er maar één onafwendbare uitkomst: verliezen. Hoe tra-

gisch… 

Het is al eerder in verslagen geschreven, misschien in iets an-

dere bewoordingen: onze F1’ers zijn diesels! Het duurt effe 

voordat ze op gang zijn, maar als de motor eenmaal draait, dan 

is er geen houden meer aan. Alleen moet het niet te lang duren 

voordat de motor zijn cadans heeft gevonden, want onder de 

streep is 4x10 minuten nog steeds 40 minuten. Simpele wis-

kunde. En als dan de eerste 20 minuten worden “verspeeld” 

aan traag spel, niet-geziene scoringskansen en slecht-gevan-

gen ballen (okee, toegegeven, het weer was nat en de bal was 

glad… maar waarom had Meervogels daar minder last van?), 

dan mag F1 blij zijn dat ze “slechts” met een 0-2 achterstand 

de rust ingingen. 

In de rust zonderden team en coaches zich af in het spelershok 

voor een tactische bespreking. Wat er gezegd is, weten alleen 

zij, maar vanaf de zijlijn schenen de coaches de juiste knoppen 

te hebben gevonden en ingedrukt. F1 ging beter spelen, kon 

het spel beter lezen dan in de eerste helft, maar Meervogels 

verdedigde zijn voorsprong met hand en tand. Wie kan het ze 

kwalijk nemen? Meervogels kwam zelfs tot een 0-3 score. En 

daarmee moest F1 na het eindsignaal buigen voor het zeer 

sterk optredende Meervogels. Meervogels heeft terecht ge-

wonnen, Excelsior heeft verloren… om te leren en de volgende 

keer gewoon te winnen! 

Gelukkig waren er ook genoeg F1-hoogtepunten in de wed-

strijd, zoals: 

▪ David plaatste een prachtig afstandsschot die helaas de 

mand weer uitdraaide (stomme mand!); 

▪ Cristina was heel dichtbij een doorloopdoelpunt; 

▪ Julia wist tot twee keer toe een verre gooi van de tegen-

stander te vangen en klem te houden; 

▪ Demi probeerde via een (onbedoelde) kopbal de mand te 

vinden… wederom, stomme mand! 

F1-tijgers, vandaag was het wat gemiauw, volgende week ge-

woon weer brullen! 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
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Wedstrijden 

 

Opstell ingen 

17 mei 2014  

team opstellingen reserves 

1 Bo, Elke, Kelly, Lisanne 

Emiel, Reinier, Ryan, Wesley T. 

Excelsior 2 

2 

 

Jill, Leanne, Sharmaine, Shera 

Bertjan, Jesse, Mike, Simon Be., Vito  

2 dames en 2 heren A1 

 

3 Joyce, Mara, Marilyn, Rachelle, Simone 

Bob, Daan, Dieter, Roy 

 

Jeroen, Wouter C. 

4 Lisette, Nicole, Pauline, Astrid 

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

Renate 

 

5 VRIJ  

 

6 Anne, Janna, Roxanne, Desiree 

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

Annebertien 

A1 Britte, Charlotte, Danique, Emily, Annelinde 

Joris, Sander de H., Sander R., Wouter  

Jikke, Dominique (B1)  

Fabian, Maarten (B1) 

A2 Hanna, Lynn, Marieke, Marit (?), Nynke 

Joris, Sander v.V., Sven, Thijs, 

Roos (A3) 

Koen T.(A4), Mart (B1) 

A3 

 

Josanne, Leonie, Linda, Roos, Zwaan 

Marijn, Marvin, Tom, INVALLEN KOEN R. (A4) 

 

Dingeman (A4) 

A4 Ashley, Cynthia, Marloes, Stella 

Dingeman, Hugo, Koen R, Koen T, Matthijs 

Leonie (A3) 

B1 Jazz, Anouk, Dominique, Jikke, Maaike 

Maarten, Floris, Fabian, Mart 

Dames B2 

Heren B2 

B2 Kayleigh, Gina, Lisa, Lisa 

Timo, Tjarko, Daan, Jop 

Maaike (B1) 

Floris (B1) 

C1 Isabella, Lonneke, Myrthe, Daniële, Noa 

Arjan, Dirk, Timon, Wouter, Jasper 

 

C2 Femke, Joanne, Veerle, Robin, Sanne 

Reinier, Wesley, Rick 

 

C3 Stephanie, Chimene, Denise, Fleur, Iris, Nathalie, Nadine, Ozlem 

Hugo, Rik, Daan 

 

D1 Yra, Geeske, Indi, Isa, Lucía  

Nico, Rick, Beau, Mark, Joshua  

 

E1 Aniek, Inger, Eva, Lindsey  

Elco, Thom, Paul, Joran  

Isa (D1) 

Joshua (D1) 

E2 Romy, Ryanne 

Roy, Mark 

Demi, Julia (F1) 

F1 Cristina, Julia, Demi  

David 

 

F2 Maud, Annelin 

Tygo, Martin, Thijs 

 

F3 Zoë, Britte, Eline, Wieke 

Sten, Pieter 

 

 

 

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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Wedstrijden 
 

Programma 

16 mei 2014 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

A1G 7442 DKC A1 - Excelsior A1 18.30 19.15 Kelly Sportpark Biesland op eigen gelegenheid 

17 mei 2014 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter   

OKC 1190 Excelsior 1 - Rust Roest 1 14:30 15:30 Leon J. van Tilburg Kunstgras A 

ROKC 4563 Excelsior 2 - Rust Roest 2 13:00 14:00 Mirjam J. Smits Kunstgras A 

R6D 159 Excelsior 6 - DES 7 16:00 17:00 Bob Micke Vrolijk Kunstgras A 

A1G 7517 Excelsior A1 - HKV/Ons Eibernest A1 11:30 12:30 Kelly A. van Marion Kunstgras A 

A5B 12382 Excelsior A4 - Refleks A3 10:00 11:00 Wouter, Leanne Nathan op den Kelder Kunstgras A 

B2K 24482 Excelsior B1 - ODO B1 8:45 9:30 Ben, Dannie scheidsrechter DES Kunstgras A 

B3A 12501 Excelsior B2 - ONDO B2 11:00 11:45 Jill, Emiel Nikki Koster Kunstgras B 

C2L 24878 Excelsior C1 - Avanti C2 10:00 10:45 Laura, Vito scheidsrechter DES Kunstgras B 

D2B 13202 Excelsior D1 - De Meervogels D2 9:00 9:30 Bertjan en Lisanne  Annelinde vd Pijl Kunstgras B 

E4-2D 14528 Excelsior E2 - LYNX E1 9:00 9:30 Danique en Marieke  Emily Janssen Kunstgras B 

F2E 14291 Excelsior F1 - ONDO F3 11:00 11:30 Dik en Jikke Marloes van Egdom Kunstgras B 

F3E 14243 Excelsior F2 - Refleks F2 10:00 10:30 Sharmaine, Nynke en Dominque  Koen Rijpkema Kunstgras B 

F4B 14428 Excelsior F3 - ODO F2 9:00 9:30 Pauline en Lisette  Eline Baks Kunstgras B 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie autorijders 

R2K 4615 Avanti 4 - Excelsior 3 12:45 14:00 Willeke, Ben Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker regelt Marilyn 

R4N 6530 Oranje Nassau 3 - Excelsior 4 11:30 13:00 aanvang naar 11.30?? Sportpark Claudius Civilislaan, Vlaardingen Erik, Nelis, Simon 

A3A 12303 GKV A2 - Excelsior A2 15:30 17:00 Robert Jan, Simon Bezuidenhoutseweg, Den Haag Arkesteijn, Heemskerk, van Dam 

A5E 12426 Weidevogels A3 - Excelsior A3 14:00 15:30 Mario Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk Batenburg, Willemse, vd Spek 

C3J 12742 GKV C1 - Excelsior C2 11:30 12:45 Regelen Wouter en Ryan Bezuidenhoutseweg, Den Haag Koole, vd Reep, Rijpkema 

C5J 13015 VEO C2 - Excelsior C3 9:00 10:00 Nathan, Erik, Wesley Sportcomplex Westvliet, Voorburg Schrier, Schut, Timmerman,Heemstede  

E8-3F 13675 Dubbel Zes E2 - Excelsior E1 11:00 12:00 Job  Stokroosveld, Den Haag Pieterse, Silvis, vd Drift  

        barrooster  kunstrgras B dagdienst 

09:00 11:30 Carolien Noorlander (F2), Natasja Terlouw (F3), Juan Zondervan (F1)  13:00 DES C2 Laura Baks & Lisanne Halbe 

11:30 14:00 Ans (F2), ouder Gina Atzei (B2), ouder Kayleigh/Dominique (B1/2)  14:00 DES C1  

14:00 16:45 A4 4x  15:00 DES B3  

16:45 19:30 3e 4x    

Scheidsrechterschema 
datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 17 mei C2K 24855 Maassluis C1 - Vitesse (Ba) C2 10:00 inkoop Jos van Velzen Wipperspark, 1K 

za. 17 mei C2M 24861 Achilles (Hg) C2 - Ready C1 15:55 inkoop Erik de Koning  Pomonaplein, A Kgr 

za. 17 mei CHKD 9053 Avanti (P) C1 - Vitesse (Ba) C1 9:00 KNKV Frido Kuijper Sportpark De Groene Wijdte, A Kgr 

za. 17 mei 3K 1122 Harga/ODI 1 - KVK 1 16:00 KNKV Jos van Velzen Sportpark Harga, 1K 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.zantmanbv.nl/
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Wedstrijden 

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. 
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Kalenders en roosters 

 

Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

12 mei JAV 13 t/m 15 juni Camping Excelsior 

17 mei 25+ feest 17 juni Sportdag Mondriaan 

29 mei Dubbelschiettoernooi 21 juni Schoolkorfbal 

4 juni Kantine bezet Carolien Noorlander 28 juni Jeugdtoernooi 

5 juni Stanislas sportdag 2 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 

8 juni Kantine bezet Kopjesloop 6 juli Kantine bezet Lisette Ekelmans 

    

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 12 mei 2014 Geen training, algemene ledenvergadering maandag 2 juni 2014 Elke, Job en Jill 

maandag 19 mei 2014 Simon en Emiel maandag 9 juni 2014 Geen training, tweede pinksterdag 

maandag 26 mei 2014 Dannie en Ben maandag 16 juni 2014 Sharmaine en Reinier 

maandag 2 juni 2014 Elke, Job en Jill   
 

Bardienstrooster voorjaar 2014  

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 

  

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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Kalenders en roosters 

 

Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

 

  16 mei  23 mei  

   Johan vd Bosch  Nikki Koster  

   Dieter Bos  Simon vd Berg  

   Erik vd Kramer  Linda vd Burgh  

   Emily Janssen  Bo Verbeek  

   Daan Arkesteijn  Emiel Kruyff, de  

   Jesse Dirkzwager  Tjarko Batenburg  

   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  ▪ Pinksteren 6 juni 2014     

Vito Heemskerk       

Okker Batenburg  Regels schoonmaken  

Lisa Juijn  Je kunt niet afbellen; 

Nienke Sevinga  De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

Dominique Verhagen  De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;  

Charlotte vd Pijl  De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd; 

Danique Halbe  Aanvang schoonmaken: 19:00; 

Marit Nieuwerf  Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld. 

Sander Rensen   

Sander de Hoog   

    

 


	Schoolkorfbal 2014
	Dubbelschiettoernooi
	Aspiranten- en pupillentoernooi
	Seniorensecretariaat
	Juniorensecretariaat
	Jeugdsecretariaat
	Belangrijke data
	Dubbelschiettoernooi
	Competitie
	Trainingen

	Camping Excelsior: Liveoptreden van Standby
	Voorverkoop gestart: 21+ Feest op 17 mei!
	Uitslagen
	10 mei 2014

	Wedstrijdverslagen
	Senioren
	Junioren
	Jeugd

	Opstellingen
	17 mei 2014

	Programma
	16 mei 2014
	17 mei 2014

	Scheidsrechterschema
	Trainingstijden veldseizoen 2013/2014
	Activiteitenkalender
	Schema oudertraining
	Bardienstrooster voorjaar 2014
	Schoonmaakrooster voorjaar 2014

