
 
C.K . V .  E xce ls i or  De Korfpraa t  n r .  41  1 

 

7 juni 2014 

 

door loopl ink s  

Opstellingen 

Schoolkorfbalschema 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 

nummer 41 
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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 

Secretaris: Simone Ruitenbeek 

Penningmeester: Hillie Beentjes  

 telefoonnummer in de e-mailuitgave 

BE STU URSL EDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

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 

 Bikolaan 25 

 2622 EH 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. 

 

Jullie vergeven het me vast wel, hè, dat ik het van-

daag een beetje kort hou. Uw redacteur laaft zich op 

deze zondag aan de zon, en is in gedachten al een weekje 

verder:  Want volgend weekend, vanaf vrijdag, vindt het evenement plaats waar 

we allemaal naar uitkijken: Camping Excelsior! Vandaag (zondag 8 juni) is de laat-

ste dag dat men zich nog kan inschrijven, dus mocht je de afgelopen weken on-

der een steen hebben geleefd en nu voor het eerst over camping Excelsior heb-

ben gehoord, ga dan met gezwinde spoed naar de website en meld je subiet 

aan! 

De coverfoto van deze week is verzorgd door Cristhian Almeida-Rivera. Hij heeft 

zijn echtgenote Patricia Carrion-Gordon tijdens een van de oudertrainingen op 

de gevoelige plaat weten vast te leggen. Patricia en Cristhian zijn de ouders van 

Lucía (D1) en Cristina (was F1, volgend jaar E). Als ik Patricia in een paar woorden 

zou moeten omschrijven, dan is het eerste wat in mij opkomt: een pittige tante! 

Met een groot scorend vermogen, korfbaltechnisch gezien. Tijdens de oudertrai-

ningen heb ik Patricia de meest prachtige doelpunten zien maken, een vaardig-

heid waar ik alleen maar van dromen :’(. Patricia, ik hoop dat je volgend seizoen 

de oudertraining vervolgt en wij zij-aan-zij in de revanchewedstrijd het 4e in de 

pan hakken! 

De strijd der titanen, Excelsior 4 (en 2, en 6, en A, en B, ze hebben alles uit de kast 

getrokken!) tegen Excelsenior 1. Wat een feest!  Er is gekorfbald, maar niet alleen 

dat. Het wedstrijdverslag leest/bekijkt u hier. 

Verder in deze Korfpraat: 

▪ De scheidsrechters voor het aspiranten- en pupillentoernooi zijn bekend; 

▪ Ehmmm… heel veel meer eigenlijk niet, ook voor de Korfpraat breekt de 

komkommertijd aan. 

Veel leesplezier  

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bvdleeden@hotmail.com
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/nieuws/288-camping-excelsior-laatste-kans-tot-opgeven
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Praatjes en mededelingen  

Inhoud 

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

Schoolkorfbal 2014 
Oudertraining ook volgend seizoen! Geef je op! 
Trainingstijden 
Foto’s voor nieuwe spelerskaarten 
Dubbelschiettoernooi 
Inleveren sponsorkleding!!! 
Aspiranten- en pupillentoernooi 
Win een dinerbon voor 2 bij Sportsbar The 

Score 
WK2014 Pool 

Sec reta r i p ra ten  
Seniorensecretariaat 
Juniorensecretariaat 
Jeugdsecretariaat 

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

Sc hoolk o rfba l sc hema  
Trainingsschema 
Toernooidag 

T ra i n i ngss che ma  
Trainingstijden seizoeneinde 2013/2014 

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

choonmaakrooster 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: Cristhian Almeida-Rivera 

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  

Job 

C O NTA C T  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

  voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaresse@ckv-excelsior.nl 

Aspiranten- en pupil lentoernooi  

Op 28 juni organiseren wij voor de achtste maal een as-

piranten- en pupillentoernooi. Dit jaar wordt het toernooi wederom niet eind 

augustus gehouden, omdat de schoolvakanties in onze regio ook dit jaar zeer 

laat zijn. 

De spelers uit de B tot en met F worden als deelnemers verwacht. Er wordt ge-

speeld in de samenstelling zoals vorige week in het clubblad is gepubliceerd 

(weet je het niet meer? hier staat het opnieuw). Spelers, willen jullie uiterlijk 8:45 

aanwezig zijn? Het toernooi begint om 9:30. 

Onderstaande scheidsrechters hebben wij ingedeeld om een aantal wedstrijden 

te fluiten: 

naam naam naam 

Elke Reurings Charlotte vd Pijl Lisa Juyn 

Bob vd Leeden Marit Nieuwerf Jos van Velzen 

Dieter Bos Marijn Müller Willeke Alberts 

Wouter Le Comte Linda vd Burgh Anne-linde vd Pijl 

Nelis Bijl Dingeman Pel Micke Vrolijk 

Jeroen Everts Matthijs Schrier Emily Janssen 

Renate van Vliet Maarten de Boer Koen Timmerman 

Wesley Nolet Mart de Boo Lisa Groot 

Sander de Hoog Daan Arkesteijn Lisa Juyn 

Willen de scheidsrechters zich uiterlijk om 9:00 melden? Als je naam vermeld 

staat, maar je kunt niet fluiten, laat dit dan aan Nicole Buis of Erik de Koning we-

ten. In de e-mailuitgave van deze Korfpraat staat vermeld of je Erik of Nicole moet 

bellen (afhankelijk van de eerste letter van je achternaam) en op welk telefoon-

nummer je ze kunt bereiken. Bel tijdig af!!! Laat het dan niet aankomen op vrijdag 

27 juni. 

De volgende verenigingen hebben zich aangemeld: ONDO, Excelsior, Phoenix, 

DKC, Meervogels, Achilles. In totaal zullen 94 wedstrijden gespeeld worden. Er 

doen in totaal 44 teams mee aan het toernooi. 

Erik de Koning en Nicole Buis 
 

Schoolkorfbal 2014 

Aanstaande woensdag was de eerste training van schoolkorfbal. We konden ge-

lukkig de training door laten gaan, ook al regende het. De eerstvolgende training 

is dinsdag 17 juni. Degenen die komen coachen tijdens het toernooi worden om 

8:30 op het veld verwacht. Het toernooi begint om 9:00 en eindigt om13:00. Ge-

lukkig heb ik weer een hoop vrijwilligers gevonden die willen helpen met trainen 

geven, coachen of fluiten! Echt helemaal SUPER! Zonder al deze vrijwilligers kun-

nen we het toernooi niet organiseren. 
 

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

…vervolg Schoolkorfbal 2014  

In het trainingsschema verderop in deze Korfpraat zie je welk 

team je training geeft op de trainingsavonden, het tijdstip van 

de training en met welke bal er getraind moet worden. En in 

het overzicht van de toernooidag zie je welk team je die dag 

gaat coachen. Ik heb zoveel mogelijk aan ieder zijn wensen 

proberen te voldoen. 

Zijn er vragen of opmerkingen, dan hoor 

ik het graag. Je kan me bereiken op mijn mobiel, via Facebook 

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

Iedereen al heel erg bedankt voor jullie inzet dit jaar bij het 

60ste schoolkorfbal toernooi. 

Sportieve groet, Nicole 
 

Oudertraining ook volgend seizoen! Geef je op!  

Afgelopen tweede helft veld hebben een aantal sportieve ou-

ders mee gedaan met de oudertraining van Excelsior. Dat was 

een groot succes, er waren maar liefst 16 aanmeldingen!! Tij-

dens de trainingen werden de spelregels, technieken en tactie-

ken uitgelegd en nu staat er zelfs een klein wedstrijdje op het 

programma. Door deze grote opkomst krijgt dit volgend sei-

zoen zeker een vervolg en we gaan het zelfs uitbreiden. Vol-

gend seizoen kan je namelijk ook in de zaal trainen! 

Kon je er dit seizoen niet bij zijn, omdat de maandag niet goed 

uit kwam. Dan is dit jouw kans! In de zaal zal de oudertraining 

plaatsvinden op woensdagavond. De tijd staat nog niet vast, 

maar zal ergens tussen 20.00 en 22.00 uur zijn. De trainingen 

op het veld blijven hetzelfde, op maandagavond van 20.00 tot 

21.00 uur. 

Geef je nu alvast op voor de oudertrainingen van volgend sei-

zoen! 
 

https://www.facebook.com/nicole.buisvandenhooff
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/286-oudertraining-ook-volgend-seizoen-geef-je-op
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/286-oudertraining-ook-volgend-seizoen-geef-je-op
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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  

De Jeugd TC is de afgelopen periode (en eigenlijk gedurende 

het hele afgelopen seizoen) bezig met de opstellingen van het 

komende seizoen 2014-2015. Omdat de vakantie dit jaar we-

derom laat valt, hebben wij gemeend de opstellingen vroeg te 

plaatsen, zodat we zaterdag 28 juni nog een toernooi kunnen 

houden in de nieuwe opstellingen. Ook de laatste trainingen 

van dit seizoen op de donderdagen zullen in deze samenstel-

ling zijn.  

Een aantal teams zullen gaan trainen in groepen en een aantal 

in hun vaste samenstelling.  

We hebben weer een aantal nieuwe trainers bereid gevonden 

training te geven. Dit zijn de zogenaamde ‘trainers in oplei-

ding’. Dit zijn trainers die net beginnen en het jaar onder be-

geleiding zullen staan van de jeugd TC. Dat zijn Jazz Heems-

kerk, Anouk de Vreede, Hannah van Dam, Charlotte vd Pijl, Sven 

de Vreede, Sander Rensen. Welkom bij de trainersgroep! 
 

Opstellingen 

 

De opstelling/groepen voor de komende periode zijn: 

 

B1 

Trainers Nikki Koster & Ron Heemskerk 

Tijdstip 19.00-20.00 uur 

Dames Heren 

Anouk de Vreede Floris van Willigen 

Gina Atzei Jop de Boo 

Isabella van der Mast Timo Popering 

Jazz Heemskerk Tjarko van Batenburg 

Kayleigh Verhagen  

B2/B3 groep  

(jullie trainen de komende periode als groep – uit deze groep 

worden 2 teams geselecteerd) 

Tijdstip 19.00-20.00 uur 

Trainers B2 - Shera Desaunois & Wouter Kamps 

Trainers B3 – Nathan op den Kelder, Erik Kramer & Wesley Nolet 

Dames Heren 

Denise Glaser Jasper Koops 

Femke Rijpkema Daan Timmerman 

Fleur van der Burgh Hugo van de Ster 

Joanne Maartense Reinier Koole 

Lonneke van Halem Rik Schrier 

Noa Jorritsma Sydney Moria 

Özlem Sen Wesley Timp 

Robin de Roo  

Sanne Kleiborn  

Stefanie Dijkgraaf  

Veerle Muller  
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Secretaripraten  

C  

(traint als groep) 

 

C1 – trainers Vito Heemskerk & Jill Koster 

Tijdstip 18.30 – 19.30 uur  

Dames Heren 

Danielle Razab-Sekh Arjan Pel 

Geeske van Batenburg Dirk van Leipsig 

Indi Jorritsma Timon Kuijper  

Myrthe Sevinga Wouter de Boer 

 

C2 – wordt nog gezocht (en zal de komende periode als C 

groep gezamenlijk trainen) 

Tijdstip 18.30 – 19.30 uur  

Dames Heren 

Chimène Schut Mark Jansen 

Iris Heemstede Mark Sijbring 

Nadine van Gorp Nico Herman 

Nathalie van de Ham Rick Herman 

D1 

Trainers Simon vd Berg & Job vd 

Berg 

Tijdstip 18.30 – 19.30 uur 

Dames Heren 

Aniek Jansen Beau Posthumus 

Inger van Dieteren Eelco de Jong 

Lucía Almeida Carrion Joshua Mangert 

 Paul Sijbring 

 Thom van der Drift 

 

 
 
E 

(traint als groep – uit deze groep worden 3 E-teams gevormd) 

Tijdstip: 18.00-19.00 uur 

Trainers: Okker van Batenburg, Jikke Been, Hanna van Dam, Ma-

rieke Zelisse & Sander Rensen 

Dames Heren 

Annelin Tretmans Joran van Eecken 

Cristina Almeida Carrion David Mangert 

Demi van der Reijken Roy Schut 

Eva Silvis Tygo Dijkshoorn 

Julia Zondervan  

Lindsey Pieterse  

Maud van der Gaag  

Renske de Jong  

Romy Verschoor  

Ryanne van der Linden  

F 

(traint als groep waar 3 F-teams uit worden gevormd) 

Tijdstip 17.30 – 18.30 uur 

Met als trainers Pauline Valkenburg, Lisette Ekelmans, Domini-

que Verhagen, Sven de Vreede, Jazz Heemskerk, Charlotte vd 

Pijl, Anouk de Vreede 

Dames Heren 

Aretha Boorsma Adam Szaip 

Britte Albers Gijs  

Eline Terlouw Luuk Heemskerk 

Fenna vd Berg Martin Plomp 

Hennieke Tretmans Pieter Hoogedam 

Kilian Frenken Sam el Absali 

Mara Scheurwater Sten Berghout 

Zoë Ekelmans Thijs de Block 

 

Door naar de A 

De volgende spelers gaan het komend seizoen door naar de 

junioren. Wij wensen jullie een goede sportieve tijd toe. Deze 

spelers worden tussen nu en 26 juni op de donderdag om 

20:00 verwacht bij de training van de A-groep. Dit geldt ook 

voor de junioren van nu die ook volgend jaar in de A spelen. 

  

 

Dames Heren 

Dominique Verhagen Daan Arkesteijn 

Jikke Been Fabian Mastenbroek 

Lisa Groot Maarten de Boer 

Lisa Juyn Mart de Boo 

Maaike Westerman  
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Secretaripraten  

Belangrijke data 

Nogmaals de belangrijke data: 

Donderdag 12 juni 2e training in groepen in jullie 

nieuwe team/groep 

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 samenstel-

ling 

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

Zaterdag 6 september  1e competitiedag 

Trainers gezocht 

Wij zijn nog op zoek naar: 

▪ Een paar schoolkorfbaltrainers; 

▪ Trainers voor de C2. 

Meld je aan! 
 

Contact 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Linda 

Heemskerk, hoofd Jeugdzaken (contactgegevens in de e-

mailuitgave). 

 

Namens de Jeugdzaken TC: 

Lisanne Halbe, Laura Baks, Pauline Valkenburg, Sharmaine 

Janssen, Simone Ruitenbeek (nog even, is aangesteld als se-

cretaresse van Excelsior en zal de TC gaan verlaten), Linda 

Heemskerk, Erik de Koning, Leon Posthumus, Vito Heems-

kerk en Henk Halbe 
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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. 

Programma zaterdag 

Op zaterdag hebben wij allemaal leuke activiteiten staan die in het teken staan 

van sport en spel. Zaterdagochtend vindt er een korfbal clinic plaats. Iedereen 

(van jong tot oud) die het leuk vindt om mee te doen kan meedoen. De clinic 

wordt gegeven door de Excelsior-selectie. Hiernaast staan er 's middags nog 

veel meer sport- & spel-activiteiten op het programma. Voordat het entertainment van zaterdagavond begint, zal er heerlijk 

worden gebarbecued. 

Consumptiekaarten 

Het gehele weekend kunnen consumpties die 

buiten het arrangement vallen worden be-

taald met de welbekende consumptiekaar-

ten. Deze zijn nu al te verkrijgen bij de bar, dit 

voorkomt dat je het gehele weekend geld bij 

je moet dragen. 

NOG ÉÉN DAG OPGEVEN! 

De evenementencommissie van Excelsior wil via deze weg nogmaals bena-

drukken dat het erg belangrijk is dat iedereen die aanwezig wil zijn tijdens (een 

deel van) Camping Excelsior zich op dient te geven via het daarvoor bekende 

formulier. Dit geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld alleen op zaterdag wil-

len komen! Je kunt je nog één dag opgeven, vandaag 8 juni, hierna moeten we 

de inschrijving helaas sluiten. Meld je dus snel aan voor Camping Excelsior! 

 

GEEF JE OP! 

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-juni-banner
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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Strippraat 

 

Donderdagavond 5 juni was het dan zover. Na weken beulen 

en trainen konden de ouders eindelijk laten zien wat ze waard 

waren. Op het programma stond namelijk de oefenwedstrijd 

Excelsior 4 tegen Excelsenior 1. Fantastisch natuurlijk dat het 4e 

tijd wilde vrij maken om de ouders hun moment-of-fame te 

gunnen, echter ze (het 4e, niet de ouders, die waren in overvol-

ledige sterkte aangetreden) moesten er wel versterking bij ha-

len. Naast Lisette, Erik, Nelis, Mario en Simon van het 4e vielen 

Sharmaine en Shera uit het 2e in, werd korfbalcoryfee Linda 

Heemskerk ingevlogen en alsof dat nog niet genoeg was, droe-

gen ook de sterjuniorspelers Nynke, Marieke en Nathan hun 

steentje bij. En laten we Job niet vergeten, de meest fanatieke 

van het stel! “Boeiûh…!”, dachten de ouders. Een varkentje dat 

gewassen moet worden, blijft een varkentje. Afijn, misschien 

hebben de ouders het varkentje niet 

helemaal kunnen schoon krijgen, maar de 12-6 (of iets derge-

lijks, ik heb echt geen flauw idee wat de eindscore was) in het 

voordeel van het 4e was enigszins geflatteerd. Want als wij, de 

ouders, er 7 meer hadden gescoord, dan hadden we gewoon 

gewonnen. Ik bedoel maar.  

Aan alle ouders, zoals jullie hier kunnen lezen, wordt de ouder-

training volgend seizoen geprolongeerd. Echt, als je de kans 

hebt, laat dit niet schieten en geef je op! Het is gewoon te leuk! 

Uiteraard werd er flink gekorfbald in de wedstrijd, maar er ge-

beurde nog meer. Veel meer. Dat blijkt wel uit het volgende 

fotoverslag (of “strippraat”, hoe je het ook wilt noemen). Met 

dank aan Marco van der Linden voor de foto’s. 

  

  
  

En nu? 

Geen flauw 

idee! 

Eerst de tactiek en strategie bespreken  De supporters zorgen voor de mentale ondersteuning 

Nonchalant doen, Rob… 

Dan ziet dat chickie je 

misschien… 

Ouders hebben altijd een waakzaam oog voor hun kroost 

Wat is er, jochie? 

Ben je gevallen? 

De eerdere prestaties van het ouderteam zijn ongekend 

Écht waar! Zo 

groot was die vis! 
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Strippraat 

 

 

 

 

  

  

  
  

De outfit is tot in de puntjes verzorgd 

Hee, psst…mooie 

groene sokken heb 

ik, hè!? 

Een wedstrijd vol bloedstollende acties 

TJAKKKAAAA!!! 

De ouders verbazen zichzelf… 
Hoe kèn dát nou!? De 

bal is én in mijn han-

den, én in de lucht… 

Asjemenou! 

 

…om hun eigen vaardigheden. 
Hee allemaal!!! Kijk 

eens wat ik kan!? 

Vet, hè!? 

Hee! Jij daar! Wil je 

daarmee eens ophouden!? 

Het is hier geen circus! 

Uitslover, pfff… 

 

De strijd ter titanen was af en toe grimmig… 

Had je wat of zo!? 

Moet ik even bij 

je komen, waus!? 
MAMMIEEEEE!!! 

♫♪ Riooo, wij gaan 

winnen, Riooo, oh, 

oh ♪♫ 

…maar over het algemeen was het erg gezellig! 

Oe, gezellig, Jo-

ling… ik doe mee! 

Rióóó…♫ 
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Strippraat 

 

 

 

  
 

  
 

  
 
En er zijn nog meer foto’s.  

Heul gezellig!!! 
Ja, de vogeltjesdans, 

ken je die niet? Zo 

gaat ie: na-na-nà-na-

na-na-nà… 

Saaaaiiii… wanneer 

mag ik alsjeblieft 

naar bed? 

Het korfballen werd wat minder serieus… 

Hé, Ed! Kort ver-

dedigen, man! Hoezo kort!? Ik 

verdedig, toch! 

…een stuk minder serieus! 

Hee Robert, trek ‘ns 

aan m’n vinger, heh 

heh, heh heh… 

Wat waren we ook alweer aan het doen? Bowlen, toch…? 

Als ik nou goed mik en 

ze alle vijf omver werp, 

maak ik een strike… 
Wegwezen! 

Bowlen??? Nee joh, line dancing! 
Kom op, Patricia…syn-

chroon, zei ik toch!… 

Ja sorry… lienks, rechts, 

ies moeilijk! 

Eééééén balletje voor nummer 

242! Wie had er een balletje be-

steld? 242, je balletje is 

kláááár!!! 

Einde wedstrijd… tijd om te nassen! 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/292-wedstrijdfotos-ouders-1---excelsior-4-van-5-juni
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Schoolkorfbalschema 
 

Trainingsschema 

 

Trainingsavond 17 juni    

trainer team tijd bal 

Wouter Kamps De Bron 1 19-20 K4 

Hanna van Dam en Lisa Juijn De Bron 2 18-19 K4 

Leanne Ruitenbeek De Bron 3 18-19 K4 

Bo Verbeek De Bron 4 18-19 K4 

Myrte en Isabella De Bron 5 18-19 K3 

Marit en Denise Glaser De Bron 6 18-19 K3 

Maarten de Boer Titus Brandsma 1 19-20 K4 

Rachelle Janssen Titus Brandsma 2 19-20 K4 

Zwaan en Linda De Regenboog 1 18-19 K4 

Nikki Koster De Regenboog 2 19-20 K4 

Lisette Ekelmans Het Talent 1 18-19 K3 

Shera Desaunois Bernadette Mariaschool 1 18-19 K4 

Sander de Hoog Bernadette Mariaschool 2 18-19 K4 

Danique Halbe Bernadette Mariaschool 3 18-19 K3 

Danique Halbe Bernadette Mariaschool 4 18-19 K3 

Stefan Dijkgraaf Prins Maurits 1 19-20 K4 

Nathan Prins Maurits 2 18-19 K4 

Wesley Nolet en Wesley Timp Prins Maurits 3 18-19 K4 

Jazz en Noa Prins Maurits 4 18-19 K3 

Anouk en Marloes Prins Maurits 5 18-19 K3 

Lonneke en Danielle Prins Maurits 6 18-19 K3 

Britte Heijink Prins Maurits 7 18-19 K3 

Nynke Sevinga Prins Maurits 8 18-19 K3 

Elke Max Havelaar 1 18-19 K4 

  

http://www.batenburgbv.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.koosderoos.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.zantmanbv.nl/
http://www.adminto.nl/
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Schoolkorfbalschema 
 

Toernooidag 

Coaches toernooi 21 juni   Scheidsrechters toernooi 

coach team  scheidsrechter 

Wouter Kamps De Bron 1  Bert-Jan Bron 

Hanna van Dam De Bron 2  Willeke Albers 

Jill Koster De Bron 3  Nelis Bijl 

Vito Heemskerk De Bron 4  Mart de Boo 

Myrte en Isabella De Bron 5  Tjarko van Batenburg 

Marit en Denise Glaser De Bron 6  Dingeman vd Pel 

Wouter de Boer Titus Brandsma 1  Piet Ekelmans 

Ans van Doormaal Titus Brandsma 2  Lisanne Halbe 

Zwaan en Linda De Regenboog 1   

Joris De Regenboog 2   

Lisette Ekelmans Het Talent 1   

Shera Desaunois Bernadette Mariaschool 1   

Sander de Hoog Bernadette Mariaschool 2   

Danique Halbe Bernadette Mariaschool 3   

Nynke Sevinga Bernadette Mariaschool 4   

Stefan Dijkgraaf Prins Maurits 1   

Nathan Prins Maurits 2   

Wesley Nolet en Wesley Timp Prins Maurits 3   

Jazz en Noa Prins Maurits 4   

Anouk en Marloes Prins Maurits 5   

Lonneke en Danielle Prins Maurits 6   

Britte Heijink Prins Maurits 7   

Okker van Batenburg Prins Maurits 8   

Elke Max Havelaar 1   

 

  

http://funnys.eu/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.dekoploper.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Kalenders en roosters 

Trainingstijden seizoeneinde 2013/2014 

  donderdag 

   Kunstgras A Kunstgras B 

18.00-19.00    E en F Groep 

18.30-19.30  C en D Groep  

19.00-20.00    B Groep 

20.00-21.00  A Groep  

 

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

▪ Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
▪  

Activiteitenkalender  

datum activiteit datum activiteit 

13 t/m 15 juni Camping Excelsior 28 juni Jeugdtoernooi 

17 juni Sportdag Mondriaan 2 juli Kantine bezet Linda Heemskerk 

21 juni Schoolkorfbal 6 juli Kantine bezet Lisette Ekelmans 

25 juni Sportdag Max Havelaar   

    

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaresse@ckv-excelsior.nl 
 

Schema oudertraining 

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

maandag 9 juni 2014 Geen training, tweede pinksterdag 

maandag 16 juni 2014 Sharmaine en Reinier 
 

Schoonmaakrooster voorjaar 2014  

13 juni  20 juni  27 juni - opbouw toernooi 

Mario den Boer  Bart Hogeweg  Erik de Koning 

Lars Nieuwerf  Annebertien  Bontekoe  Vito Heemskerk 

Tessa Hart  Corinne vd Pot  Okker Batenburg 

Maarten de Boer  Patrick Rijneveld  Lisa Juijn 

Joris Timmerman  Jesper Wielinga  Nienke Sevinga 

Dingeman Pel  Desiree Dijkstra  Dominique Verhagen 

Mara Landman  Thanim  van Dokkum  Charlotte vd Pijl 

      Danique Halbe 

Regels schoonmaken    Marit Nieuwerf 

Je kunt niet afbellen;  Sander Rensen 

De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine;  Sander de Hoog 

De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;    

De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd;    

Aanvang schoonmaken: 19:00;    

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

 

mailto:secretaresse@ckvexcelsior.nl
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