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Voorzitterpraat  

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 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

Senioren scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A spelers 

Bep van Dorp 

Junioren A scheidsrechters 

Frido Kuijper 

Junioren A autorijders 

Anja Verwolf 

Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

Kees Arkesteijn 

Pupillen D, E, F spelers 

Joke Schram 

 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Nicole Buis 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

 

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

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

 

Het korfbalseizoen zit er weer op. Afgelopen zater-

dag werden de laatste wedstrijden al weer gespeeld. 

Dat betekent niet dat de deur van het clubhuis tot half 

augustus op slot gaat, zeker niet. De komende weken staat de agenda nog vol 

met activiteiten. A.s. donderdag te beginnen met het dubbelschiettoernooi, 

daarna Camping Excelsior, Schoolkorfbal en het Aspiranten- en pupillentoernooi 

eind juni. Activiteiten genoeg waar iedereen de komende weken aan mee kan 

doen, of zich kan inzetten. Een druk programma, zo aan het einde van een lang 

seizoen. Hieraan kijkt iedereen op zijn eigen manier op terug. Mooie of minder 

mooie resultaten in de competitie, of het einde van een mooie korfbalcarrière. 

Zo heeft iedereen zijn eigen manier van terugkijken elk jaar. Afgelopen zaterdag 

viel definitief het doek voor Excelsior 1. De laatste strohalm die er was, om even-

tuele rechtstreekse degradatie te ontlopen, werd niet gegrepen. Dit betekent 

voor volgend jaar opnieuw gaan bouwen aan iets wat zo’n15 jaar geleden ook 

lukte. Vanuit de eerste klasse werd een team neergezet dat doorstootte naar de 

top van het Nederlandse korfbal. Een team dat in de zaal terechtkwam in de 

hoofdklasse en op het veld zelfs in de allerhoogste klasse speelde. Een uitdaging 

voor de huidige en toekomstige generatie om daar aan te gaan werken. 

Gedurende het hele seizoen zijn er altijd heel veel leden die zich ingezet hebben 

om alles goed te laten verlopen. Dus namen noemen is altijd erg gevaarlijk. Toch 

wil ik er een paar even namens het bestuur persoonlijk bedanken voor hun inzet.  

Tijdens de JAV van 12 mei werd de Activiteitencommissie al in het zonnetje gezet 

voor hun inzet van het afgelopen jaar. Zij ontvingen hiervoor de jaartrofee.  

Ron Heemskerk werd benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn jarenlange inzet 

binnen de vereniging, van trekker van jubileumactiviteiten en feestcommissies 

en zijn inbreng binnen het technische gedeelte van de vereniging.  

Ook gaf Denise Ekelmans te kennen dat zij in verband met het oppakken van een 

studie niet meer beschikbaar zal zijn als secretaris van de vereniging. Van haar 

gaan wij nog op gepaste wijze afscheid nemen tijdens een bestuursetentje, na 

alle vakanties.  

Ook gaven Bep van Dorp en Kees Arkesteijn aan te stoppen met hun activiteiten 

in het juniorensecretariaat. Bep zorgde er de afgelopen drie jaar voor, dat alle 

teams compleet en voorzien van de nodige reserves aan de wedstrijden konden 

deelnemen, en Kees zorgde er elke week weer voor dat het vervoer prima was 

geregeld. Namens alle junioren, bedankt hiervoor. 

Rest mij nog om iedereen een mooie en zonnige vakantie toe te wensen! 

Van de voorzitter. 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior


 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  39  3 

Redactiepraat  

Inhoud 

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

Inleveren sponsorkleding!!! 
Aspiranten- en pupillentoernooi 
Schoolkorfbal 2014 
Win een dinerbon voor 2 bij Sportsbar The 

Score 
WK2014 Pool 
Gevonden voorwerpen 
Dubbelschiettoernooi met BBQ 
Verdien geld voor Excelsior 

Sec reta r i p ra ten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

Eve ne mente ncommiss ie  
Camping Excelsior: Al vele aanmeldingen! 

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

Kale nde rs  e n roos te rs  
Activiteitenkalender 
Schema oudertraining 
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  

Leen, Willeke, Linda, Denise, Job, Nicole, Simone, 

Claudia Posthumus, Sylvia de Boo, Robert Jan 

Heemskerk, Elvira van der Reijken, Cristian Almeida-

Rivera, Andrea Veraart, Denise Glaser, WhatsApp 

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 

Als ik iets over de F2-speelster die deze week de 

cover van de Korfpraat siert, moest schrijven, dan zou 

het ongeveer zo zijn: een felle speelster die in een wed-

strijd maar voor een ding oog heeft: de bal! Het hebben ervan, het houden ervan, 

het gooien ervan, het schieten ervan! Ze is een supertalent en vormt met de an-

dere E- en F-spelers voor de technisch-getalenteerde aanwas, die over 10-15 jaar 

Excelsior tot grote hoogtes zal brengen. 

Maar ik hoef niets te schrijven. Annelin Tretmans heeft namelijk een fan in per-

soon van haar coach Nynke Sevinga (tevens speelster in A2) en zij wilde dolgraag 

iets over Annelin zeggen: 

Annelin zit sinds dit jaar bij ons in de F2 en ze is dus ook elke dinsdag, donderdag en 

zaterdag op het veld te vinden. Ze is een heel leergierig meisje en heeft grote sprongen 

gemaakt het afgelopen jaar, daardoor heeft ze al een aantal keer bij de F1 meege-

speeld en dat deed ze ook supergoed! Met Annelin in het team is het altijd heel gezel-

lig en samen met de andere meiden kan ze erg goed kletsen  

Helaas was het afgelopen zaterdag alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen, maar 

Annelin zou Annelin niet zijn om dit met een knaller af te sluiten: maar liefst 75% van 

de 0-4 winst mag Annelin op haar doelpuntenrekening bijschrijven. Namens alle F2-

trainers: We hebben dit seizoen van jou genoten, Annelin! 

Wedstrijdverslagen: het is een dingetje. Spelers, coaches, ouders beleven ieder 

op hun eigen intense manier een wedstrijd en als dan het laatste fluitsignaal 

heeft geklonken en de opgebouwde lading langzaam wegsijpelt, dan is het vaak 

lastig om daarna die geweldige extase, droefenis, spanning, noem maar op, te 

verwoorden in een wedstrijdverslag. Ik kan erover meepraten, menig maal heb 

ik achter mijn laptop gezeten om een verslag te schrijven en werd ik gehinderd 

door de gedachte: hoe zat het ook alweer? Maar… zoals mij regelmatig overkomt 

(paar keer per week of zo), stond afgelopen weekend meneer Geniale Ingeving 

op mijn stoep. Een goede vriend, met goede ideeën. Een gesprekje met hem 

resulteerde in het wedstrijdverslag van de F1, in wazzapp-stijl! 

Ik heb me al eens eerder uitgesproken over dat ik een trouwe lezer ben van de 

wedstrijdverslagen. Deze week speciale aandacht voor het wedstrijdverslag van 

de hand van Denise Glaser, over de wedstrijd tussen onze C3 en Top C5. Denise 

is een zeer trouwe inzendster van wedstrijdverslagen. Af en toe gooit de redactie 

wat interpunctie in haar verslagen, zodat we niet buiten adem zijn na het lezen 

van het verslag  Deze week heeft Denise een ultragrappig zinnetje in haar ver-

slag verwerkt: “Onze trainers (Nathan, Erik en Wesley) zeiden dat we nog wel konden 

winnen, als we ons heel goed gingen concentreren enz.” Door de laatste drie letters 

lag ik onder de tafel  Ik zie het helemaal voor me, zo van, blablabla, jajaja, 

boeiûh, goed hoor coaches, maarum… mogen we nu weer gaan korfballen, 

pliez??? Helemaal goed, Denise! 

Verder: 

▪ Sponsorkleding binnenkort inleveren! 

▪ Remi-kleding op zoek naar eigenaar! 

▪ Meer dan 120 bbq’ers op het dubbelschiettoernooi (dat wordt gezellig)! 

 

Veel leesplezier  

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/Onbeke7
http://www.ckv-excelsior.nl/paspoort/NHN10B5
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Praatjes en mededelingen  

Inleveren sponsorkleding!! !  

Het einde van het seizoen nadert. De wedstrijden zijn gespeeld 

en de uitslag van de competitie is bekend. Er liggen nog een 

paar toernooien in het verschiet, zoals het jeugdtoernooi. In 

verband met dit toernooi houdt iedereen zijn of haar sponsor-

kleding t/m zaterdag 28 juni. Op dit toernooi zal er gewoon 

gespeeld worden in de sponsorshirts en alle coaches dragen 

hun sponsorpak. Alle jeugdteams die dit seizoen sponsorpak-

ken hebben, hoeven hun pak niet aan op dit toernooi. Je hoeft 

je pak niet aan, omdat in de nieuwe samenstellingen van teams 

het zou kunnen zijn dat de ene helft nog een pak heeft en de 

andere helft niet. 

Maar daarna moet toch echt IEDEREEN zijn sponsorkleding in-

leveren. Wij hebben hiervoor één datum gepland, nl. DINS-

DAGAVOND 1 JULI. De kleding kan alleen op deze datum inge-

leverd worden, dus geen kleding meer in de bestuurskamer of 

op andere plekken neerleggen. Kun je niet? Regel dan iets met 

een teamgenoot of je ouders! 

Is er iets kapot aan je kleding, dan heb je nu nog ruim de tijd 

om het te laten repareren. Wij willen graag schone en hele kle-

ding terugkrijgen (behalve als daar aan 

het begin van het seizoen andere afspraken over zijn gemaakt). 

Iedereen heeft hiervoor getekend!!! 

Je sponsorkleding graag meenemen in een plastic zak met je 

naam en team erop.We hebben de avond in tweeën gedeeld. 

Graag zien wij van: 

18.30 uur - 19.30 uur de D-, C- en B-teams; 

19.30 uur - 20.30 uur de A-teams en de senioren. 

Wanneer je team alleen sponsorshirts en een  tas heeft, zien wij 

die ook graag op deze avond terug. Degene die het laatst ge-

wassen heeft, kan dan de tas afgeven of regel het met de trai-

ner. Dus: 

18.30 uur - 20.30 uur de tassen met sponsorshirts retour van 

de teams F t/m A. 

Wanneer er vragen zijn, mail me dan gerust: 

s.deboo-visscher@ziggo.nl 

Tot dinsdag 1 juli! 

Groet, Claudia Posthumus en Sylvia de Boo 
 

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 dan gelijk 

in de week van uitkomen van het clubblad weten, zodat wij 

nog een vervanger kunnen regelen. Laat het dan niet aanko-

men 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 gewij-

zigde 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, Achilles. 
 

Schoolkorfbal 2014 

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

schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Nu ben ik op zoek naar 

vrijwilligers die willen helpen bij het verzorgen van de trainin-

gen 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 kun-

nen 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 schminken. Ook hiervoor kan je je 

aanmelden via nicole.buis@ckv-excelsior.nl.

mailto:s.deboo-visscher@ziggo.nl
mailto:nicole.buis@ckv-exelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-exelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl


 

 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  39  5 

Praatjes en mededelingen  

Win een dinerbon voor 2 bij  Sportsbar The Score 

In samenwerking met Sportsbar The Score (Doelenplein 7) mo-

gen wij onder onze leden en Facebookvrienden een dinerbon 

voor twee personen verloten! Kans maken op deze dinerbon? 

Hiervoor moet je een Facebookaccount hebben en de stappen 

verrichten die te vinden zijn op onze Facebookpagina. 

1. Ga naar het bericht op Facebook; 

2. Like & deel het bericht; 

3. Like de Facebookpagina van Sportsbar The Score en CKV 

Excelsior (doe je natuurlijk al?!); 

4. Duimen!!! 

We hopen samen met The Score een 

mooie actie neer te zetten met veel deelnemers. 

 

Actievoorwaarden: 

▪ De winnaar wordt gekozen op basis van loting; 

▪ Deelnemen kan t/m 12 juni 2014; 

▪ Winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 13 juni op 

Camping Excelsior (winnaar hoeft niet aanwezig te zijn); 

▪ Maximale waarde dinerbon is € 50,- 

 

WK2014 Pool  

 

 

Beste voetbalfans, 

Aanstaande zomer staat weer een mooie voetbalzomer op het 

programma, met als hoogtepunt natuurlijk het WK Voetbal 

2014 in Brazilië. Uiteraard gaan we ook dit jaar weer het toer-

nooi voorspellen in een echte voetbalpool, inleg € 10,- (inleg = 

100% prijzenpot!)! Doe nu mee! 

Klik hier en doe mee! 
 

Gevonden voorwerpen 

Er is weer behoorlijk wat kleding gevonden in het clubhuis. Af te halen in de bestuurskamer (in witte plastic zak). 

     

  

https://www.facebook.com/CKVExcelsior/photos/a.361718827240532.88407.115601345185616/657305414348537/?type=1
https://www.facebook.com/SportsbarTheScore
https://www.facebook.com/CKVExcelsior
https://www.facebook.com/CKVExcelsior
http://www.ckv-excelsior.nl/wk2014
http://www.ckv-excelsior.nl/wk2014
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Praatjes en mededelingen  

Dubbelschiettoernooi  met BBQ 

Hemelvaartsdag 29 mei op sportpark Biesland

Op donderdag 29 mei 2013 wordt bij Excelsior het dubbel-

schiettoernooi georganiseerd. Het dubbelschiettoernooi start 

om 12:30 en zal eindigen ongeveer rond 17:00. Aansluitend zal 

de BBQ worden gehouden vanaf ongeveer 17:30. Willen alle 

deelnemers zich melden in de kantine om 11:30? 

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.  

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

gelijk. Je kunt je opgeven via het emailadres erik.deko-

ning@ckv-excelsior.nl. Bij de BBQ is nog ruimte voor ongeveer 

10 personen. 

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

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

De volgende koppels hebben zich aangemeld voor het dubbelschieten: 

Senioren/junioren Aspiranten Pupillen D/E 

1. Job en Shera 

2. Marieke en Sven 

3. Dannie en Ben 

4. Jill en Jesse 

5. Johan vd V en Frank 

6. Roy en Lisanne 

7. Annelinde en Marit 

8. Buurman en Buurman 

9. Thijs en Joris 

10. Marloes en Hanna 

11. Vito en Wouter 

12. Robbie B en Bob 

13. Kelly en Elke 

14. Simon en Rachelle 

15. Marilyn en Joyce 

16. Simone en Leanne 

17. Marlieke en Astrid 

18. Bertus en Okker 

19. Bo en Mariska 

20. Erik vd Kramer en Janna 

21. Marijn en Marvin 

1. Jazz en Tjarko 

2. Maarten en Stacy 

3. Lonneke en Femke 

4. Myrthe en Isabella 

5. Dominique en Anouk 

6. Jikke en Kayleigh 

7. Daan en Fabian 

8. Gina en Lisa J 

9. Jop en Timo 

10. Iris en Stefanie 

11. Rik en Daan T 

12. Indi en Geeske 

13. Lisa Groot en Anna 

14. Wouter en Dirk  

15. Timon en Arjan  

16. Denise en Chimene  

17. Noa en Daniëlle  

18. Hugo en Özlem 

1. Ryanne en Marco 

2. Paul en Peter 

3. Mark en Sandra 

4. Roy en Berry 

5. Esmee en Natasja 

6. Isa en Joshua 

7. Inger en Gerrie 

8. Thom en Aniek 

9. Yra en Mark 

Pupillen F/pinguïns met ouders 

1. Martin en Robert  

2. Demi en Dik 

3. Thijs en Ans 

4. Lars en Peter 

5. Eline en pappa 

6. David en Erik 

De volgende personen hebben zich aangemeld voor de BBQ: 

naam naam naam naam naam naam 

Daan Arkesteijn 

Thijs Arkesteijn 

Gina Atzei 

Rob Baks 

Tjarko van Batenburg 

Okker van Batenburg 

Marvin Batenburg 

Geeske van Batenburg 

Jikke Been 

Job van den Berg 

Simon van den Berg 

Nicole v.d. Berg 

Nelis Bijl 

Thijs de Block 

Lars de Block 

Ans de Block 

Peter de Block 

Maarten de Boer 

Wouter de Boer 

Job de Boo 

Bert-Jan Bron 

Janna Buitenrust Hettema 

Hanna van Dam 

Frank Damshuiser 

Shera Desaunois 

Inger Dieteren 

Gerrie Dieteren 

Dieteren (3x) 

Joyce Dijkgraaf 

Koen van Domburg 

Marloes van Egdom 

Jesse Ekelmans 

Piet Ekelmans 

Dieke Ekelmans 

Denise Glaser 

Danique Halbe 

Lisanne Halbe 

Henk Halbe 

Margreet Halbe 

Lonneke van Halem 

Jazz Heemskerk 

Vito Heemskerk 

Marloes Heemskerk 

Linda Heemskerk 

Reinier v.d. Hoek 

Dannie Hoogeveen 

Rachelle Janssen 

Sharmaine Janssen 

Emily Janssen 

Noa Jorritsma 

Indi Jorritsma 

Isa Jorritsma 

Lisa Juyn 

Wouter Kamps 

Nathan op den Kelder 

Kelly de Koning 

Petra de Koning 

Henk de Koning 

Riet de Koning 

Erik de Koning 

Sandra Koppert 

Jill Koster 

Erik v.d. Kramer 

Marilyn De Kruijff 

Timon Kuijper 

Pom Labrie 

Yra Labrie 

Pia Labrie 

Leo Labrie 

Labrie (1x) 

Bob v.d. Leeden 

Dirk van Leipsig 

Roy van Leusden 

Ryanne v.d. Linden 

Marco vd Linden 

David Mangert 

Joshua Mangert 

Rebecca Mangert 

Erik Mangert 

Isabella van der Mast 

Fabian Mastenbroek 

Ben Mevissen 

Marijn Müller 

Marit Nieuwerf 

Lars Nieuwerf 

Arjen Pel 

Timo van Popering 

Danielle Razab-Sekh 

Demi van der Reijken 

Lise vd Reijken 

Dik vd Reijken 

Elvira vd Reijken 

Elke Reurings 

Femke Rijpkema 

Leanne Ruitenbeek 

Simone Ruitenbeek 

Chimène Schut 

Myrte Sevinga 

Paul Sijbring 

Mark Sijbring 

Peter Sijbring 

Hugo vd Ster 

Milou Taffijn 

Maarten Taffijn 

Marlieke Taffijn  

Eline Terlouw 

Esmee Terlouw 

Natasja Terlouw 

Pappa Terlouw 

Joris Timmerman 

Wesley Toet 

Johan v.d. Veen 

Bo Verbeek 

Dominique Verhagen 

Kayleigh Verhagen 

Anouk De Vreede 

Sven De Vreede 

Mariska de Vroed 

Stacy van Wandelen 

Johan Zantman 

Ineke Zantman 

Marieke Zelisse 

Julia Zondervan 

Juan Zondervan 

Andrea Veraart 

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

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 bestel-

ling 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. 

 

Praatjes en mededelingen 

Reeds opgebracht:  

€210,55 

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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Secretaripraten  

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

Seniorensecretariaat  

Foto’s voor nieuwe spelerskaarten 

Van de volgende senioren verlopen komende zomer de spe-

lerskaarten: het is dit jaar een kort lijstje, zie hiernaast. Willen 

jullie een nieuwe pasfoto inleveren? 

▪ Astrid Mastenbroek 

▪ Joyce Dijkgraaf 

▪ Fleur v.d. Kant 

▪ Daan Beghtel 

▪ Erik de Koning 
 

Juniorensecretariaat  

De komende data trainen wij nog enkel op de donderdag. Het 

betreft de volgende data: 5 juni, 13 juni, 19 juni en 26 juni. We 

trainen in principe als 1 groep. Zijn er veel spelers, dan splitsen 

we op in 2 groepen. Trainers, laten we overleggen wie er op 

een bepaalde datum is. Er moeten minimaal 2 trainers zijn. Ro-

bert Jan zal dit coördineren. We trainen om half 8. 

Robert Jan 

 

Jeugdsecretariaat  

Beste kinderen en ouders, 

De competitie zit er weer op (behalve voor de E2 – zie verderop 

voor verdere informatie)! Wat gaat zo’n jaar toch snel. De laat-

ste wedstrijden zijn afgelopen zaterdag gespeeld en de voor-

bereidingen voor het volgende seizoen zijn al weer in volle 

gang.  

Omdat de vakantie dit jaar wederom laat valt zijn we genood-

zaakt om op kort termijn te starten in de nieuwe groepen. Ook 

leuk, om weer kennis te maken met je nieuwe teamgenoten en 

uiteraard je nieuwe trainers.  

Maar voordat we over gaan tot het nieuwe seizoen kan ik jullie 

melden dat we op de afsluitdag (op Camping Excelsior) ook 

nog zullen terugblikken op afgelopen jaar. Dat laten we niet 

zomaar voorbij gaan. 

Vanuit mijn eigen functie als hoofd jeugdzaken was het op 

sportief gebied een goed jaar. Met succesverhalen en uiteraard 

met teleurstellingen, wat ook weer bij een sport hoort. Teams 

die net aan geen kampioen zijn geworden, zoals de F1 afgelo-

pen zaterdag, dat is toch altijd een fikse teleurstelling. Maar ook 

met succesverhalen, waar fikse progressies zijn geboekt. Een 

kampioenschap was daar niet altijd een gevolg van (bij de E1 

wel), maar over het algemeen heb ik vele goede ontwikkelin-

gen gezien. Daarover dus later meer. 
  

E2 

De E2 speelt aanstaande dinsdag 27 mei nog de inhaalwed-

strijd tegen Lynx E1 aanvang 18:30 thuis op Biesland. 
 
 

Kampioenen!!!! 

Vorige week zaterdag zijn de B1 en E1 kampioen geworden!!! 

Beide teams gefeliciteerd!!! Jullie medailles zijn binnen en zul-

len we op zaterdag tijdens de camping (afsluitdag) overhandi-

gen. 
 

Programma 

Wat staat er allemaal nog op het programma: 

Maandag 26 mei Laatste maandag training in je huidige 

teams (maak er wat leuks van met el-

kaar!) 

Dinsdag 27 mei Laatste dinsdag training in je huidige 

team (maak er wat leuks van met el-

kaar!) 

Donderdag 29 mei Dubbelschieten 

Donderdag 5 juni 1e training in groepen in jullie nieuwe 

team/groep 

Donderdag 12 juni 2e training  

Weekend 13, 14, 15 juni Camping Excelsior 

Donderdag 19 juni 3e training 

Zaterdag 21 juni Schoolkorfbal 

Donderdag 26 juni 4e en laatste training 

Zaterdag 28 juni Toernooi in de nieuwe samenstelling 

In de week van 25-28 augustus  Start trainingen nieuwe sei-

zoen 

Zaterdag 6 september  1e competitiedag 
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Secretaripraten  

Dubbelschiettoernooi 

Alle deelnemers worden om 11:30 verwacht zodat om 12:30 

kan worden gestart met de eerste wedstrijden. 
 

Opstellingen teams volgend seizoen 

Opstellingen worden in de volgende korfpraat gepubliceerd. 

Hierin zullen we de trainers (voor zover bekend) ook publice-

ren. In de laatste korfpraat zullen de nieuwe trainingstijden 

staan. 
 

Sponsorpakken en shirts 

Er is een speciale innamecommissie voor de inname van de 

shirts en pakken. Zij zullen ongetwijfeld meer informatie ver-

strekken over dit onderwerp (redactie: ja Linda, dat doen ze 

hier). Wel verzoeken we jullie alvast de tassen met de sponsor-

shirts (compleet) in te leveren op het veld. Alvast bedankt. 
 

Schoolkorfbal 

Wij zijn hard op zoek naar trainers voor schoolkorfbal. De trai-

ningen zijn op woensdag 4 juni en dinsdag 17 juni vanaf 18:00-

20:00. Wij zullen 25 teams trai-

ning gaan geven, verdeeld over 8 

verschillende basisscholen uit Delft en 

Den Hoorn. Het toernooi wordt gespeeld op zaterdag 21 juni 

vanaf 9:00-14:00. Excelsior zal dan in ieder geval 25 coaches en 

7 scheidsrechters moeten leveren. 

Heb jij nog nooit trainen gegeven maar lijkt het je leuk? Kom 

het hier uitproberen, wij gaan je helpen. Vanaf welke leeftijd 

kun je dat doen? Vanaf dat je zelf op het voortgezet onderwijs 

zit, kun je dit doen. Dus dat zijn al een aantal kinderen van de 

C en B, kom ons helpen, we hebben jou hard nodig. Werving is 

voor de club van groot belang en het schoolkorfbaltoernooi 

draagt hier goed aan bij voor de club. Dus kom ons versterken 

met jou als trainer voor het schoolkorfbal. Geef je op bij ni-

cole.buis@ckv-excelsior.nl.  

Of kijk voor verdere informatie op http://www.ckv-excel-

sior.nl/nieuws/262-vrijwilligers-gezocht-voor-schoolkorfbal. 

We zien jullie allemaal komende week nog bij alle leuke activi-

teiten.  

Namens de jeugd TC, Linda Heemskerk 
 

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/262-vrijwilligers-gezocht-voor-schoolkorfbal
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/262-vrijwilligers-gezocht-voor-schoolkorfbal
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Evenementencommissie 

 

 

Camping Excelsior: Al vele aanmeldingen!  

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! 

Liveoptreden van Standby! 

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.  

Dit optreden zit uiteraard inbegrepen bij alle arrangementen 

van Camping Excelsior. 

DE AANMELDINGEN STROMEN BINNEN! 

De aanmeldingen stromen binnen bij de Evenementencommissie. De smoes "ik kom alleen als die of die ook komt" gaat al bijna 

niet meer op! Smoesjes om niet te komen naar Camping Excelsior bestaan eigenlijk niet meer! Zorg dat je erbij bent!  

Hieronder vind je een lijst met aanmeldingen tot dusver, 74 in totaal. Zorg dat je z.s.m. op deze lijst komt te staan! 

naam team naam team naam team 

Simon vd Berg 1 - 2 Nick Thijsse A1 Fabian Mastenbroek B1 

Sharmaine Janssen 1 - 2 Emily Janssen A1 Dominique Verhagen B1 

Reinier van den Hoek 1 - 2 Danique Halbe A1 Ben Mevissen B1 

Lisanne Halbe 1 - 2 Britte Heijink A1 Anouk de Vreede B1 

Jill Koster 1 - 2 Nynke Sevinga A2 Maaike Westerman B1 

Bertjan Bron 1 - 2 Marieke Zelisse A2 Tjarko van Batenburg B2 

Coco Toet 1 - 2 Hanna van Dam A2 Timo van Popering B2 

Rachelle Janssen 3 Marloes Van Egdom A4 Sem B2 

Erik de Koning 4 Hugo 't Hart A4 Lisa Juyn B2 

Nathan op den Kelder 6 Cynthia Westerman A4 Kayleigh Verhagen B2 

Job van den Berg 6 Ashley Ruskauff A4 Jop de Boo B2 

Erik 'Monster' van der Kramer 6 Jikke Been B1 Gina Atzei B2 

Okker van Batenburg A1 Jazz Heemskerk B1 Daan Arkesteijn B2 

  

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 

naam team naam team naam team 

Noa Jorritsma C1 Geeske van Batenburg D1 Peter Sijbring Overig 

Myrte Sevinga C1 Lucía Almeida Carrion D1 Margreet Halbe Overig 

Lonneke van Halem C1 Paul Sijbring E1 Marco vd Linden Overig 

Isabella van der Mast C1 Ryanne vd Linden E2 Lise van der Reijken Overig 

Femke Rijpkema C2 Mark Sijbring E2 Linda Heemskerk Overig 

Stefanie Dijkgraaf C3 Julia Zondervan F1 Koen van Domburg Overig 

Ozlem Sen C3 Juan Zondervan F1 Henk Halbe Overig 

Fleur van der Burgh C3 Demi van der Reijken F1 Elvira van der Reijken Overig 

Denise Glaser C3 Andrea Veraart F1 Dik van der Reijken Overig 

Iris Hemstede C3 Cristina Almeida Carrion F1 Cristhian Almeida Rivera Overig 

Isa Jorritsma D1 Timon Meulenberg Overig Patricia Carrion Gordon Overig 

Indi Jorritsma D1 Sandra Koppert Overig   
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Wedstrijden 
 

 

Uitslagen 

24 mei 2014 

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

R2K 6788 Excelsior  3 - Vlaardingen/Ridderhof 2 8 12   

R4N 4697 Excelsior  4 - Avanti  5 12 7   

R5C 625 Excelsior  5 - De Meervogels 5 6 4   

A3A 12312 Excelsior  A2 - TOP/Justlease.nl A3 9 10   

A5E 12433 Excelsior  A3 - VEO A4 8 13   

A5B 12437 Excelsior  A4 - De Meervogels A3 6 5   

C3J 12759 Excelsior  C2 - Fiks C2 3 6   

C5J 13027 Excelsior  C3 - TOP/Justlease.nl C5 3 7   

klasse nr wedstrijd uitslagen strafworpen 

OKC 2390 De Meervogels 1 - Excelsior  1 19 16   

ROKC 6798 De Meervogels 2 - Excelsior  2 17 18   

A1G 8276 GKV  A1 - Excelsior  A1 11 8   

B2K 24532 Nieuwerkerk B2 - Excelsior  B1 4 16   

B3A 12513 Weidevogels B2 - Excelsior  B2 10 9   

C2L 24922 Valto C1 - Excelsior  C1 10 4   

D2B 13221 ODO D1 - Excelsior  D1 5 2   

F2E 14358 DES  F1 - Excelsior  F1 5 1 3   1 

F3E 14314 KVS/Maritiem F2 - Excelsior  F2 4 4 2   1 

F4B 14302 Valto F4 - Excelsior  F3 1 1 4   2 

  

Wedstri jdverslagen 

Senioren 

Op de laatste zaterdag van de veldcompeti-

tie stond nog één belangrijke wedstrijd op 

het programma: die van Excelsior 1 in Zoe-

termeer tegen De Meervogels 1. Deze wed-

strijd moest gewonnen worden om nog kans 

te hebben op de zevende plaats, die dan 

weer recht gaf op een beslissingswedstrijd 

om aan degradatie te ontsnappen. Voor-

waarde was wel dat Victum/Warchild zijn 

wedstrijd zou verliezen. Dat laatste gebeurde 

wel, maar helaas… het eerste niet. Excelsior 

1 speelde een hele matige wedstrijd tegen 

De Meervogels, dat toch niet tot de hoog-

vliegers in deze klasse gerekend moet wor-

den. In de eerste helft ging de strijd nog ge-

lijk op, maar in de tweede helft kwam de 

thuisploeg op voorsprong. De ingezette wis-

sels Jill, Bertjan en Wouter brachten wel wat 

verandering, maar konden ook niet voorko-

men dat de wedstrijd verloren ging met 19-

16. En daarmee eindigde het eerste op de 

laatste plaats en was degradatie naar de 1e 

klasse een feit; heel zuur, temeer daar Victum 

inderdaad had verloren. 

Excelsior 2 speelde deze zaterdag na het eer-

ste tegen De Meervogels 2, en won zowaar 

in deze laatste ronde de tweede wedstrijd 

van het seizoen: met 17-18 werd opnieuw 

De Meervogels verslagen. In totaal dus 4 

punten behaald, alleen tegen deze ploeg. 

Excelsior 6 was al uitgespeeld, en alle an-

dere seniorenteams speelden thuis. 

http://funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.koosderoos.nl/
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Wedstrijden 

…vervolg Senioren 

Excelsior 5 had Janna, Roxanne en Wesley als invallers en 

speelde een prima wedstrijd tegen kampioen De Meervogels 

5. De doelpunten waren vooral in de eerste helft schaars (rust-

stand 2-1), maar in de tweede helft werd een 6-4 overwinning 

veilig gesteld.  

Excelsior 4 speelde tegen het veel jongere Avanti 5 en wilde 

deze laatste wedstrijd zeker winnen. Gemakkelijk ging dat niet, 

maar in de tweede helft werd het verschil toch uitgebouwd 

naar een 12-7 overwinning.  

Excelsior 3 speelde tegen Vlaardingen 2, dat zich na de zaal-

competitie had versterkt met meer kracht bij de heren, en dat 

was te merken. Het 3e kon maar erg 

weinig rebounds pakken. Na een rust-

stand van 3-5 kwam het 3e in de tweede helft nog een keer op 

gelijke hoogte, maar een paar foutjes in de verdediging zorg-

den ervoor dat Vlaardingen met een 8-12 overwinning naar 

huis ging. 

Hiermee werd het seizoen 2013-2014 afgesloten. Geen seizoen 

om met veel plezier terug te kijken, maar hopelijk zal de zomer 

nieuwe energie brengen om er vanaf augustus weer met volle 

kracht tegenaan te gaan en het verloren terrein terug te win-

nen. 

 

Junioren 

- deze week geen wedstrijdverslagen -  
 

Jeugd 

Excelsior C3 - Top C5 

Vandaag moesten 

we om 9:30 aanwe-

zig zijn. Best vroeg, 

om 10:00 begon de 

wedstrijd. Als we 

deze wedstrijd zou-

den winnen werd 

Top geen kampioen, maar wel als we zouden verliezen, dus wij 

wilden heel graag winnen! De wedstrijd begon. Het ging goed, 

maar helaas scoorde Top de eerste 2 doelpunten. Daarna 

scoorde Denise er 1 voor ons het stond het 2-1. Top scoorde er 

ook weer 1 helaas en we gingen de rust in met 3-1 voor Top. 

Onze trainers (Nathan, Erik en Wesley) zeiden dat we nog wel 

konden winnen, als we ons heel goed gingen concentreren 

enz. De wedstijd begon weer. Wij scoorden er weer 1 maar Top 

scoorde er ook 1, he-

laas. Daarna scoorden 

wij er nog 1 en we 

dachten dat we het 

nog konden winnen. 

Top scoorde er weer 2, 

maar wij wilden er ook 

nog 1 scoren en dat 

gebeurde! Het stond 6-3 en helaas scoorde Top het laatste 

puntje en hebben we verloren en zijn zij kampioen geworden. 

Maaaaar, het was wel een superjaar en we hebben heel veel lol 

gemaakt en gelachen met elkaar. Dit was helaas de laatste 

wedstrijd en we hebben het seizoen goed afgesloten. Helaas 

niet met winnen, maar wel met gezelligheid! En we hebben 

natuurlijk ook supperrrrr toptrainers!!! 

 
  

http://www.garagehoeke.nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
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Wedstrijden 

DES F1 – Excelsior F1 

Dit wedstrijdverslag is mede mogelijk gemaakt door WhatsApp en een paar zeer fanatieke ouders van 

de F1-spelers. Zo konden coach Okker, vanuit Griekenland op weg naar Nederland, en coach Jikke, op 

hetzelfde moment spelend in Nieuwerkerk aan den IJssel, de (helaas verloren) wedstrijd van de F1 live meemaken. 

 

 

 

  

 

 

 
 

   

Helaas, helaas, helaas… na een dijk van een seizoen, waarin 

onze F1 keer op keer de toeschouwers trakteerde op prachtig 

korfbal en mooie overwinningen, was vandaag de koek op. Wat 

de redenen ook geweest mogen zijn, de F1 kon vandaag geen 

vuist maken tegen DES F1. Niet dat de tijgers het niet gepro-

beerd hebben, hoor! Alleen wilde het niet vandaag. 

Zoals eigenlijk wel elke wedstrijd duurde het even voordat de 

F1 op gang was. Als je de 0 weet te houden totdat je op stoom 

bent, dan is er niks aan de hand. DES dacht daar alleen ietsjes 

anders over. Doelpuntje hier, ligt-in-t-mandje daar, en voor je 

het weet, is het vechten tegen de bierkaai geworden. Het in-

vallen van Inger uit E1 (waarvoor dank!) en het doelpunt van 

David in de tweede helft (een echte beauty) konden het tij he-

laas niet keren, en met 5-1 verlies eiste onze F1 (samen met 

ONDO F3) de gewraakte best-of-the-rest-titel op. De traantjes 

die volgden werden gelukkig snel verguld met zakjes snoep en 

kinderchampagne. 

Kanjers, tijgers, leeuwen van de F1, namens alle ouders én coa-

ches, voor ons zijn jullie de absolute nummer een!
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Wedstrijden 
 

Opstell ingen 

dinsdag 27 mei 2014  
team opstellingen reserves 

E2 Romy, Ryanne 

Roy, Mark 

Demi (F1) 

Programma 

dinsdag 27 mei 2014 
klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter   

 E4-2D 14528 Excelsior E2 - LYNX E1 18.00 18:30 Danique en Marieke  Emily Janssen Kunstgras B 

 

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 

29 mei Dubbelschiettoernooi 21 juni Schoolkorfbal 

4 juni Kantine bezet Carolien Noorlander 25 juni Sportdag Max Havelaar 

5 juni Stanislas sportdag 28 juni Jeugdtoernooi 

8 juni Kantine bezet Kopjesloop 2 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 

13 t/m 15 juni Camping Excelsior 6 juli Kantine bezet Lisette Ekelmans 

17 juni Sportdag Mondriaan   

    

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 26 mei 2014 Dannie en Ben maandag 9 juni 2014 Geen training, tweede pinksterdag 

maandag 2 juni 2014 Elke, Job en Jill maandag 16 juni 2014 Sharmaine en Reinier 
 

Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

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   

 

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
http://www.dekoploper.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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