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Wat is dat raar, als korfbalkind ben ik toch opgegroeid op het veld, 
maar afgelopen zaterdag kon ik geen acte de présence geven. Het 
zaterdag gevoel was bij mij dus niet aanwezig, maar dat werd in de 
avond ruimschoots gecompenseerd door een ouderwets gezellig 
excelsiorfeest. Waarbij niet alleen de jeugdige leden hun danspasjes 
lieten zien.  
 
Genoeg over mijn sentimenten, tijd voor weer een volgende 
korfpraat. Zo kunt u verderop lezen dat de grote clubactie weer voor 
de deur staat. Dit jaar heeft Excelsior een leuke motivator om zo veel 
mogelijk loten te verkopen. Dus leden jong en oud, verzamelt u en 
verkoop. 
 
Er is mij ook ter oren gekomen dat er een heus (niet) slaapfeest op 
de agenda staat. Dus geef je op en zet het in je agenda, want dit wil 
je gewoon niet missen. 
 
Natuurlijk zijn de gebruikelijke stukjes ook weer aanwezig 

- Barrooster 
- Senioren, door willeke 
- Junioren, twee verslagen van Pieter S. (onze serie-alchmist) 
- Pupillen/ aspi’s door pauline en twee wedstrijdverslagen 

van oud-redacteur Juan (Maar goed dat je het al op 
zaterdagavond klaar had) en de trotse vader van Inger 

 
Als laatste nog een paar wijzigingen 
Joke schram is tot 5 oktober op vakantie (zou ik ook wel willen) voor 
het afbellen moet je zijn bij: 
D & E Lisanne Halbe  (telnr zie mailkorfpraat) 
F Sharmaine Jansen  (telnr zie mailkorfpraat) 
 
Ook nog een wijziging in de vertrektijden van Excelsior 1 & 2, jullie 
mogen een kwartiertje eerder weg. 
 
 
Veel leesplezier 
Bob 

D E VER E NIG I NG  

DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter:  Leen van den Hooff 
   
Secretaresse: Simone Ruitenbeek 
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Algemene Zaken: Bob van der Leeden 
Technische Zaken 
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, pinguïns:  Erik de Koning 
Activiteiten Zaken: Nicole Buis 
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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  

Senioren scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A spelers  

Elke Reurungs  

Junioren A scheidsrechters  

Wouter le Comte  

Junioren A autorijders  

Anja Verwolf 
 

Hans ‘t Hart 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Aspiranten B, C autorijders  

Vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Joke Schram  

  

Pupillen D, E,  scheidsrechters  

Anne-Linde vd Pijl  

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf  
 

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

 

* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

Redactiepraat 
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Het was een hele drukke korfbalweek voor Excelsior 1 t/m 4. Op dinsdag of woensdag moesten 

de inhaalwedstrijden van 30 augustus worden gespeeld, terwijl voor de eerste 3 teams ook de 

trainingen (in rustige vorm) doorgingen. Gelukkig was het heerlijk nazomerweer, zodat de omstandigheden uitstekend 

waren. 

Excelsior 1 en 2 speelden op woensdag thuis tegen Pernix 1 en 2. Excelsior 2 had weinig in te brengen tegen Pernix 2, dat 

wel heel gemakkelijk scoorde en zo met een 12-21 overwinning het 2e op nul punten hield.  

Excelsior 1 speelde een spannende, aantrekkelijke wedstrijd tegen Pernix 1, liep in de tweede helft uit naar een kleine 

voorsprong, maar Pernix wist toch langszij te komen. Door fanatiek uitverdedigen maakte Pernix fouten, en dat leverde 

dan weer nieuw balbezit voor Excelsior op en heel vlak voor tijd het winnende doelpunt van Lisanne, waardoor de punten 

met 15-14 in eigen huis werden gehouden. 

Excelsior 3 speelde op dinsdag in Nieuwerkerk tegen Nieuwerkerk 5, en moest de overwinning net aan de thuisploeg 

laten met 13-11.  

Excelsior 4 reisde naar De Lier met Renate en Marilyn als invallers, plus Simone en Erik als reserves, en versloeg daar Valto 

4 heel gemakkelijk met 10-18. 

 

Afgelopen zaterdag was het een zomerse septemberzaterdag, en was Excelsior 5 vrij en speelden Excelsior 1 en 2 

opnieuw thuis.  

Al vroeg in de ochtend speelde Excelsior 6 in Maasland tegen ODO 6, met Fleur als reserve. In de eerste helft ging het 

gelijk op met een 5-5 ruststand, maar in de tweede helft miste het 6e teveel kansen, terwijl ODO in één vak twee sterke 

heren had die net in de eindfase het verschil wisten te maken waardoor het 6e met 10-8 verloor. 

Ook Excelsior 3 en 4 speelden uit. Excelsior 4 maakte er met Erik, Mario en Esther (lekker ritje op de fiets naar Spijkenisse) 

als invallers tegen Olympia 3 een hele spannende wedstrijd van, die door de routiniers in de eindfase met 16-17 op het 

nippertje werd gewonnen. 

Excelsior 3 had het grootste deel van de wedstrijd in Voorburg tegen VEO 4 het betere van het spel, maar maakte juist in 

de eindfase toch een paar onnodige foutjes, waardoor VEO 4 alsnog de overwinning kon pakken met 18-17. Daardoor 

staat het 3e na 3 wedstrijden nog steeds op één mager puntje. Hopelijk kan daar zaterdag thuis tegen OZC 4 verandering 

in komen. 

Excelsior 1 en 2 speelden dus opnieuw thuis, tegen Fiks 1 en 2, en wisten daaruit de volle 100% score te halen. Excelsior 2 

was de betere ploeg, en liep in de loop van de tweede helft rustig uit naar een 13-9 voorsprong. Maar door soms te 

gemakkelijk verdedigen werd het toch nog 13-13, en volgde een hele spannende eindfase. Eén punt voor, en weer gelijk, 

maar vlak voor tijd schoot Sabine gelukkig toch de winnende treffer (15-14) erin, waardoor het tweede de eerste punten 

binnen heeft. 

Excelsior 1  had het lastig tegen Fiks 1, dat door achterverdedigen er vrij goed in slaagde om het tempo uit de aanvallen 

van Excelsior te halen. Gevoegd bij het feit dat de bezoekers geen door-de-weekse wedstrijd in de benen hadden, maakte 

dat Excelsior heel veel moeite had met scoren. In de tweede helft stond nog de magere stand 6-3 op het scorebord, en via 

10-5 werd uiteindelijk een 11-7 overwinning geboekt. 

Daarmee is Excelsior wel na 3 wedstrijden de enige ongeslagen ploeg in deze poule, en kan zich opmaken voor de lastige 

uitwedstrijd tegen HKC in Hardinxveld-Giessendam aanstaande zaterdag. 

 

Iedereen heel veel succes gewenst. 

 

Willeke  

Senioren 
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ODO A1 - Excelsior A1 
Maasland, dinsdag 9 september 20:30. Deze ''eerste' competitiewedstrijd van Excelsior A1 werd op deze doordeweekse 
avond ingehaald. Eigenlijk stond deze wedstrijd anderhalve week geleden gepland, maar door de late vakanties in 
Midden-Nederland was deze wedstrijd in onderling overleg verplaatst, zodat de ploegen iets fitter aan de competitie 
zouden kunnen beginnen. 
 
Bij Excelsior ontbraken Charlotte (blessure) en Pim (die ruim 70 jaar na de invasie van de geallieerden, nu met 4 Havo de 
stranden van Normandie onveilig maakte. 
 
ODO toonde tijdens het warmlopen al veel energie en snelheid bij zowel heren als dames, terwijl de Excelsiorspelers wat 
rustiger warmdraaiden. Na het openingssignaal schoot ODO uit de startblokken en nam binnen een kwartier een 5-0 
voorsprong met veel doelpunten vanuit de paalzone (1-0 afstandschot, 2-0 korte kans, 3-0 strafworp, 4-0 korte kans, 5-0 
strafworp). De Excelsior-verdediging was niet scherp genoeg rond de korf en trok ter correctie dan ook nog eens hard aan 
de noodrem: een niet zo'n slimme strategie in het eerste kwartier van de wedstrijd. Je loopt meteen achter je 
tegenstander (en jezelf!) aan. En ODO was voorlopig niet te stoppen, die ging op hoog tempo gewoon door. Na veel 
mandloze schoten en 1 schotsaanvallen in de Excelsioraanval wist Mart na 19 minuten toch met een korte kans te scoren 
(5-1). 
 
Bij ODO zakte het tempo en de scherpte in de verdeging nu in en kon Excelsior wat langere aanvallen spelen. Of het nu 
kwam door de Maaslandse polderduisternis (hoewel de gele korven toch goed zichtbaar oplichtten in het kunstlicht), of 
door 'polderblindheid' van de zwart-witten, de ballen raakten ''wal nog mand' in de zwart-wit aanval. Toch kon deze 
reporter nog wat wapenfeiten noteren: Britte (voor een avondje toch uit Amsterdam komen afzakken) wist een mooie 
doorloop te scoren, maar deze werd als verdedigd afgekeurd. Ook Maarten wist na een aantal scherpe loopacties er een 
aantal afstandschoten uit te persen. Eentje kwam weer irritant uit de mand teruggedraaid. Zijn laatste (en meer een 
wanhoops-) poging werd direct daarna door zijn tegenstander spektaculair geblokt. Aangemoedigd door het Maaslandse 
publiek hervond ODO zich hierdoor weer en scoorde op slag van rust nog de 7-1 (doorloop) en 8-1 (strafworp). Toch weer 
geklopt in de paalzone! 
 
Na de rust wist Excelsior het tij niet meteen te keren. ODO ging vrolijk door: 9-1,10-1,11-1. De verdienste van de 
Excelsiorspelers en -speelsters was zeker, dat ze toch het beste uitzelf bleven halen en niet op te geven. Het was 
onvoldoende om echte tegenstand te bieden. Het was duidelijk dat de tegenstanders al veel meer trainingen in de benen 
en schoten in de armen hadden. 
 
Door een tikbal wist Jikke 12 minuten na rust dan toch de hatelijke 1 van het scorebord te krijgen (11-2), maar ODO 
tekende ook weer direct de 12-2 aan. 
 
Luuk bracht met nog 20 minuten te spelen Sander in voor Maarten en Nienke voor de uitgebluste Dominique. Deze verse 
krachten brachten weer direct meer 'spirit in het spel'. Het was een belangrijke impuls die ervoor zorgde dat de laatste 20 
minuten van de westrijd Excelsior dan toch eindelijk de meest scorende ploeg was. ODO scoorde 15 minuten voor tijd 
hun laatste doelpunt van de wedstrijd (13-2), waarna Nienke en weer Mart de stand op 13-4 brachten. Dat Excelsior nog 
wat trainingsachterstand had bleek ook uit de krampklachten van Fabian en de vele mandloze schoten in de laatste 
minuten. Merit scoorde tenslotte uit een mooie doorloop de 13-5 (maar toen zat ODO al lang en breed met hun 
gedachten in de kleedkamers). 
 
Na twee wedstrijden twee behoorlijk ruime nederlagen. De potentie is zeker aanwezig en de positieve instelling ook. 
Samen er flink tegenaan en de benodigde trainingsarbeid opbrengen. Als het goed is is het dieptepunt van het seizoen 
gewoon nu al bereikt en kan het vanaf nu alleen nog maar bergop gaan. Of dit a.s. zaterdag al voldoende zal zijn om bij 
Korbis in Waddinxveen de overwinning op te gaan halen? Uw reporter zal het u spoedig berichten. 
  

Junioren 



 
 

 

 

 

Korbis A1 - Excelsior A1 
Vandaag stond alweer de 3e competitiewedstrijd voor onze A1 op het programma. Na twee 
verloren wedstrijden waren de Excelsiorspelers/speelsters vastberaden om na het seizoensdieptepunt 
van afgelopen dinsdag (2 verloren wedstrijden op rij - 't lijkt wel 't Nederlands voetbalelftal) de weg omhoog snel in te 
slaan. Ook dit keer weer een uitwedstrijd tegen Korbis A1, in Waddinxveen aan de rand van het nieuwe 
megakassengebied. Er waren zoveel supporters die de wederopstanding van onze A1 wilde meebeleven (of waren er 
gewoon weinig auto's dit keer?), dat er zelfs vaste supporters teleurgesteld moesten worden. Gelukkig had uw reporter 
besloten om op de fiets naar Waddinxveen af te reizen en de 'groene loper' tussen Delft en Zoetermeer te verkennen en 
ook een deel van het groene hart mee te pikken. Door de wind arriveerde hij wel pas 10 minuten na het startsignaal. Hij 
zag Pim nog net een vrije bal inprikken, en de vakken wisselen van functie. Hij zag ook een 'oude' vertrouwde coach op 
zijn welbekende wijze gebarend en aanwijzingen geven langs de kant: Krijn de K. Hij zal naast Luuk de A1 waar mogelijk 
ook in komende wedstrijden bijstaan. Verder was ook Charlotte weer terug na haar blessure. Het doelpunt van Excelsior 
bleek de 2-4 al te zijn, dus Excelsior was de eerste 10 minuten goed gestart. Uw reporter werd snel door de andere 
supporters ingefluisterd over de eerste scores (hoewel er toch nog diep gegraven moest worden in de geheugens: 1-0 
Korbis, 1-1 Pim (doorloop), 1-2 en 1-3 door Charlotte (vrije bal) en Okker (strafworp). Korbis moest blijkbaar al snel aan de 
noodrem. Tot de rust bleef het verschil 1 tot 3 doelpunten. Na een kwartier werd het eerst 3-4 door Korbis, maar Okker 
(korte kans) 3-5 en Merit mooi uitgespeeld tot een afstandschot maakte 3-6. Korbis toch maar weer eens 4-6. Excelsior 
speelde hierna mooie aanvallen met veel schoten, maar de scherpte was er nog niet helemaal. De verdediging gaf geen 
krimp, sterker nog die deed Korbis de moed in de schoenen zakken. Mart had veel verdedigende rebounds, Jikke en Merit 
pakte veel afvallende ballen en Pim was de kleefplaag van de hoofdaanvaller. De Excelsior aanval kreeg daardoor 
ruimschoots de kans om de score uit te bouwen. Charlotte verzilverde weer een vrije bal 4-7, en toen was het met een 
lekker gevoel de kleedkamers opzoeken. RUST 
 
In de tweede helft moest de verdeging dan toch nog een afstandschot toestaan 5-7, en Korbis putte hieruit nog een 
laatste sprankje hoop. Ze benutten nog een vrije bal 6-7, maar dat was 30 minuten lang hun laatste wapenfeit. Pim 
scoorde direct van afstand de 6-8, en de rest van de wedstrijd leken de Waddinxveners of verdwaald op het wad of in het 
veen weggezakt. Charlotte was weer trefzeker met een vrije bal 6-9. De verdediging ging hun suprematie steeds meer 
etaleren, met als hoogtepunt Jikke die het afstandschot van haar tegenstander in de ruimte blokte. Uit aanval die volgde 
wist Charlotte ook nog een korte kans te benutten: 6-10. 
 
Een prachtige combinatie leverde in het ander vak een tikbal naar Jikke op, die deze er koeltjes inlegde: 6-11. Merit 
scoorde ook direct van afstand: 6-12. Daarna bracht het andere vakken onder aanvoering van een energieke Britte en nog 
energiekere Fabian eerst Okker in stelling (6-13 van afstand) en hij liet daarna zien ook van de stip te kunnen scoren (6-14, 
strafworp). Daarna zakte het bij de Excelsior in aanval in. Zij hadden veel energie in het verdedigen gestoken, en hadden 
volgens mij onderling besloten om niet meer naar het verdedigingsvak terug te keren. Er werden nog maar weinig goede 
aanvallen geproduceerd: Het weer vonden ze prima, de zon scheen er lekker op los en ook de voorsprong was lekker 
ruim. Tijd dus om freewheelend en zonder blessures op te lopen naar het einde te spelen. Mart ging nog even door een 
'eenzijdig ongeval naar de grond', maar het was niet nodig om Maarten in te brengen. Er werd zodoende aan 
Excelsiorzijde niet meer gescoord. Korbis had daardoor het laatste woord: 7-14 door een afstandschot. 
 
Excelsior A1 heeft de weg omhoog weer gevonden. Goed uitgespeelde aanvallen waren er te zien, waarbij iedereen actief 
meedoet, meeschiet en meescoort. Iedereen blijft elkaar helpen en steunen (ook de reserves zijn zeer actief betrokken bij 
de wedstrijd). Korbis zal waarschijnlijk wel een van de zwakkere tegenstanders in deze poule blijken, dus we moeten niet 
te snel tevreden zijn. Maar dit is een mooie opsteker op het goede moment. Met het vizier omhoog moet de komende 
weken van nog meer ploegen gewonnen kunnen worden. Ga zo door! 
  



 
 

 

 

 

 

 

Het gras was nog nat op de vroege zaterdagochtend, maar het beloofde een hele mooie korfbaldag te worden. Omdat iedereen tegelijk 

speelde was het wel heel moeilijk om alles rond te krijgen. Met name de scheidsrechters werd even een probleem. Gelukkig wilden 

Dingeman, Vito, Reinier en Wouter ons helpen met de oplossing van dit probleem. Bedankt mannen! 

Op het hoofdveld begon deze zaterdag de B2 tegen GKV B1. Het werd een zeer spannende wedstrijd waarbij het de vraag was of de 

punten in Delft bleven. Gelukkig werd er met 1 punt verschil gewonnen. 11-10, goed gedaan! 

De E1 had het ontzettend moeilijk met hun tegenstander. De kinderen waren veel groter en beter. Wat is het dan moeilijk om tegen te 

spelen zeg. Jullie maakten wel 1 heel mooi doelpunt. Helaas maakte de tegenstander er 26. Volgende keer beter, hou vol! 

De F2 moest tegen Valto. Dit was een hele gekke wedstrijd waarbij beide teams een keer een superspeler moesten inzetten. De F2 vond 

het erg moeilijk om te blijven concentreren en fanatiek de tegenstander het moeilijk te maken. Uiteindelijk scoorde Thijs het winnende 

doelpunt en werd het 10-9.  

De F1 had het een stuk makkelijker met hun tegenstander. Er werd snel rond gegooid en goed de ballen er tussenuit gehaald. Met weer 

een fantastische uitslag werd het 18-6. Goed gedaan! 

De E2 heeft het al een aantal wedstrijden erg moeilijk en kregen heel veel doelpunten tegen. Deze week waren de coaches heel 

tevreden. De kinderen hebben erg hard gewerkt. Helaas werd er wel met 0-5 verloren, maar jullie hebben wel erg je best gedaan. Het 

ging al een stuk beter dan de vorige keer. Trots op jullie! 

De D1 was het laatste team van de jeugd dat een thuiswedstrijd had. Ook jullie maakten het spannend voor het publiek. Gelukkig wisten 

jullie wel te winnen met 4-3. 

De C1 vertrok naar Scheveningen. Niet om lekker aan het strand te gaan liggen met dit mooie weer, maar om een goede wedstrijd te 

spelen. De C1 was stukken beter dan KVS en de doelpunten werden mooi afgemaakt. Volgens de coach was er zeker ook een hoop lol. 

Hopelijk volgen er nog een hoop van dit soort leuke wedstrijden. 

Ook de B1 had geen moeite met de tegenstander. Een hoop mooie doelpunten en er werd goed verdedigd. De eindstand 6-20 winst, 

fantastisch! 

De F3 had veel afmeldingen deze week en van de zes kindjes bleven er nog maar drie over. Gelukkig wilde Luuk uit de F2 wel meedoen 

zodat de wedstrijd toch door kon gaan. Er werd goed gespeeld en het was een leuke wedstrijd. De wedstrijd werd gewonnen met 3-10.  

De E3 reisde af naar Rijswijk. Het was even spannend wat de wedstrijd zou brengen nu er een klasse hoger gespeeld werd. Maar de E3 

had geen moeite met de tegenstander. Er werd zo goed verdedigd dat de tegenstander niet eens een doelpunt kon maken! Er werd 

gewonnen met 0-9! 

Al met al een mooie zaterdag met mooie uitslagen. Deze week weer flink trainen en goed luisteren naar de coaches en dan op naar de 

volgende wedstrijden.  

Deze week zijn de boekjes ook uitgedeeld voor de grote clubactie, als je nog geen boekje hebt gekregen vraag er dan even een op de 

training aan je coach. 

 Tot de volgende week! 

Groetjes 

Pauline namens de Jeugd TC 

Excelsior D1 – Achilles D2 

Toen de wedstrijd begon bekroop me al snel het gevoel dat onze D1 het niet makkelijk zou krijgen. Sterker,  ik hard er een hard hoofd in 

of ze wel gingen winnen. Dit alles daar Achilles de druk er aardig op wist te houden en als eerste dit ook om te zetten in scoren.  Zo 

keken we naar een paar minuten tegen een achterstand van 0-1 aan. Toen Achilles ook nog een strafworp kreeg werd het nog 

spannender, maar die wisten ze gelukkig niet in de korf te werpen. Excelsior speelde ook goed maar de verdediging van Achilles leek niet 

te doorbreken. Vlak voor de vakwissel schreef ik dan ook al vakwissel in mijn aantekeningen. Maar zie daar Inger wist toch door de 

verdediging heen te breken en bracht de scoren op 1-1. Toen was het toch tijd voor de vakwissel. In de volgende 12,5 minuten werd er 

door beide zijden goed verdedigd. Julia probeerde het nog enkele keren maar wist toch niet te scoren. Achilles werd het leven echter 

ook niet makkelijk gemaakt waardoor enkele pogingen net op tijd verdedigd werden. Zodoende gingen we met een  gelijke stand van 1-

1 de pauze in. 

Ik weet niet wat de coaches allemaal gezegd hebben in de pauze of wat er in het drinken zat maar Beau wist binnen een minuut de stand 

op 2-1 te brengen. Daarna waren beide partijen weer goed aan elkaar gewaagd maar leek er bij Excelsior wel beter rond gespeeld te 

worden. Na de vakwissel wist Achilles een kleine verslapping in de verdediging om te zetten in een gelijke stand 2-2. Dat was natuurlijk 

niet de bedoeling, Lucia liet dit niet op zich zitten en bracht de stand weer snel op 3-2. Dat Julia in de gaten gehouden moest worden 

had de tegenstander al lang door, dus haar dame zat er bovenop. Achilles verslapte niet en bracht de stand weer op 3-3. Het zal ons toch 

niet gebeuren dat alsnog gaan verliezen. Beide kanten probeerden nog uit alle macht te scoren en Mark wist dit voor Excelsior nog te 

doen. Zodoende wist onze D1 toch nog met 4-3 te winnen. Alle spelers van de D1 en Mark bedankt voor deze mooie wedstrijd en het 

goede teamspel. 

De trotse vader van Inger 

Aspiranten & Pupillen  



 
 

 

 

 

 

Refleks E3 – Excelsior E3 

Wat ben ik toch een ongelooflijke domkop! Je zou toch zeggen dat ik intussen beter zou moeten weten, maar niets is 

minder waar. Ik heb geblunderd, ben van m’n geloof afgevallen en elke straf die je zou kunnen bedenken, zou niet zwaar 

genoeg zijn. Mijn misdaad opgebiecht: bij aanvang van de wedstrijd van onze E3-kanjers tegen Refleks liet ik de volgende 

gedachte in mijn hoofd toe: “Oei, Refleks heeft bij elkaar heel wat meer lengte dan de E3, dat gaat een lastige worden…”. 

Ja, errug, hè… ik weet het, ik schaam me kapot. Hoe kan ik zoiets denken!?? Alsof onze E3 zich daar ook maar één 

moment druk over zou maken? Wat bezielde me? Ik hoop dat de E3 en verwanten mij dit ooit zullen vergeven, sterker 

nog, ik hoop dat ik het mezelf ooit kan vergeven. Want wat had ik het mis! 

Met Demi, Cristina, Annelin en David op het veld en Julia aan de kant trok de E3 ten strijde met maar één doelstelling: de 

eindzege. Normaliter hou ik de stand van de echte kansen bij, u weet wel, vrije schotkansen die net over of voorlangs 

gaan of van de rand van het mandje weg stuiteren, maar in de eerste tien minuten waren er zoveel kansen voor de E3, dat 

ik maar ben opgehouden met turven. Een kop groter of niet, Refleks had niks te vertellen. De inspanningen en het 

overwicht van de E3 werden in de 6e minuut verzilverd door Demi door een hele fijne doorloop. En wat Demi kan… dat 

kan Demi nog een keer! Met een fraai opgezette aanval, waarbij Annelin de rol van aangever vervulde, scoorde Demi in de 

12e minuut, wederom met een doorloop, de 0-2. De score had na het eerste kwartier hoger kunnen zijn, omdat de 

scheidsrechter tot zeker 4x toe verzuimde de E3 een stip te geven. Wij, de coaches, ouders én zelfs een paar ingevlogen 

en trotse grootouders, zagen het wel, maar goed, enige vorm van objectiviteit kun je niet van ons verwachten. Een 

dubbele rebound met een zeer attente Cristina zorgde in de 17e minuut voor de 0-3. De 0-4 door David in de 19e minuut 

maakte deze wedstrijd bijna tot een slapstick. Ik heb het zelf niet meegekregen, omdat ik druk zat te pennen, maar ik heb 

me laten vertellen door de andere (groot)ouders dat dit doelpunt ongeveer zo tot stand kwam: De tegenstander van 

David (een als jongetje spelend meisje) stond netjes tussen hem en de paal, zoals het hoort en moet. David zag vanuit zijn 

ooghoek dat hij aangespeeld zou kunnen worden, mits hij vrij wist komen te staan. Ik had het al over “een kop groter”, 

dus een fysieke poging om haar voorbij te lopen, zou weinig kans van slagen hebben gehad, dat snapte David. Wat David 

ook snapte, en zijn tegenstander dus niet, is de kracht van de afleiding. Dus David riep zachtjes naar haar: “Hee, kijk daar 

eens…”. Waarop zij gehoorzaam gehoor gaf aan zijn opdracht… 1 seconde later liep David langs haar, de volgende 

seconde kreeg hij de bal toegespeeld en met een zeer uitgekiende doorloop, waar hij alle tijd voor had en nam, maakte 

hij de 0-4. Rust. 

Elke slapstick bevat wel een bananenschil of een losse veter. Zo ook deze slapstick, de punchline van de losse veter 

ontvouwde zich in de 5e minuut van de tweede helft. Maar eerst dient nog vermeld te worden dat twee minuten daarvoor 

de E3 ein-duh-luk een stip kreeg toegewezen, helaas werd die gemist. De losse veter: het spel werd stopgezet vanwege 

een losse veter bij Refleks, met op dat moment de E3 aan de bal. Nadat de veters weer waren gestrikt en de scheids het 

hervattingsfluitje liet klinken, spurtte Julia weg uit de kluwen spelers richting paal. Weet even niet meer wie op dat 

moment de bal in handen had, maar zij/hij zag dat Julia zich vrijliep, wierp direct de bal naar haar en met een goed 

gemikte afstandsschot was de 0-5 een feit. Het afstandsschot van Demi in de 8e minuut, de doorloop van David in de 12e 

minuut en het zuivere schot van Annelin in de 15e minuut bracht de stand op 0-8. Met werkelijk waar een beauty van een 

afstandsschot van David in de 17e minuut werd de wedstrijd beslecht met een 0-9 overwinning voor de E3! En Refleks… 

in de 19e minuut schoten ze voor de aller-allereerste keer deze wedstrijd op de paal, door een klein slordigheidje in de 

verdediging van de E3. Met een 0-9 eindscore hoef ik niet te vertellen dat deze mis ging. 

De strafworpen eindigden gelijk: 2-2. De koek was bij de E3 blijkbaar een beetje op, maar wie neemt ze dat kwalijk…? 

Met z’n vijven hebben ze gestreden, maar met z’n zevenen hebben ze gewonnen. Want ook de coaches van de E3, 

Marieke en Sander, mogen deze overwinning opeisen. Want, jeminee, wat kunnen die twee langs de kant coachen en 

blèren… als generaals, die hun leger keer op keer in stelling brengen. In het vorige verslag waarschuwde ik u met de frase 

“Hoed u voor de E3”. Deze keer voel ik me verplicht, lichtelijk paniekerig, hier een schepje bovenop te doen: pak wat je 

pakken kunt, en ren, rén, rééén zo hard als je kunt! 

De E3 kent geen medelijden. 

 

   



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

  

Schoonmaakrooster najaar2014 
 
 
Datum 29-aug   Datum 5-sep   Datum 12-sep 

Naam   Naam   Naam 
Jesse Ekelmans   Dannie Hoogeveen   Simon Bolle 

Rachelle Janssen   Marit Nieuwerf   Simon van de Berg 
Jill  Koster   Nynke Sevinga   Shera Desanouis 
Janna Buitenrust-Hettema   Sander de Hoog   Koen van Domburg 
Fabian Mastenbroek   Okker van Batemburg   Maaike Westermand 

Lonneke Van Halem   Sanne Kleiborn   Denise Glaser 
Noa Jorritsma   Joanne Maartense   Femke Rijpkema 
                
Datum 19-sep   Datum   26-sep   Datum 3-okt 

Naam   Naam   Naam 
Marilyn de Kruijff   Nathan op den Kelder   Nelis Bijl 

Dieter Bos   Erik van de Kramer   Micke Vrolijk 
Roy van Leusden   Lars Nieuwerf   Annebertien Bontekoe 
Joris Timmerman   Wesley Nolet   Desiree Dijkstra 
Koen Timmerman   Lisa Juyn   Maarten de Boer 

Jasper Koops   Reinier Koole   Özlem Sen 
Wesley Timp   Stefanie Dijkgraaf   Robin de Roo 

                
Datum 10-okt   Datum 17-okt   Datum 24-okt 

Naam   Naam   Naam 
Lisanne Halbe   Wesley Toet   Mario den Boer 
Bertjan Bron   Elke Reurings   Job Van de Berg 
Marieke Zelisse   Leanne Ruitenbeek   Emily Janssen 

Ryan Heemskerk   Daan Arkesteijn   Charly de Bruin 
Lynn Heemskerk   Mart de Boo   Jikke Been 
Fleur van de Burgh   Hugo van de Ster   Rik Schrier 
Veerle Muller   Sydney Moria   Daan Timmerman 
                

Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerst genoemde moet voor een sleutel zorgen 
Afbellen kan niet; je moet zelf ruilen 
De eerstgenoemde noteert ook de namen van alle opgekomen schoonmakers 
De eerstgenoemde is ook eindverantwoordelijke. 
Als eerst genoemde ruilt met iemand dien je dit door te geven aan de korfpraat 



 
 

 

 

 

De Grote Club Actie is van start gegaan! 
De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is weer gestart! Afgelopen zaterdag zijn de inschrijfboekjes uitgedeeld 
aan de aspiranten en pupillen teams. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen. Hieronder een kleine uitleg. 
 
Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,- per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. Met De 
Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten 
(ver)koopt dit jaar. 
 
Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten verkoopt je 
maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer in. Het totaalbedrag 
wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnummer(s). Dit betekent ook dat 
de kinderen (gelukkig) niet meer met contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten om het geld te 
innen. Veel veiliger dus. Nog even kort op een rijtje: 
 
- Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 
- Alles gaat automatisch. 
- Je gaat nooit met geld over straat. 
- Het is veel veiliger geworden. 
- Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. 
- Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen. 
 
Leuke acties bij Excelsior! 
- Verkoop jij 20 loten (of meer)? Dan ontvang je een gratis entreekaart voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland. 
  Daar boven op: 
- Verkoop jij 25 loten (of meer)? Dan ontvang je ook nog een bioscoopbon! 
  En daar weer boven op: 
- Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan mag je een mooi horloge uitzoeken op Horloge.com. 
Bekijk hier de complete actie! » 
 

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je doen in de 
brievenbus die in het clubhuis hangt. De eerste boekjes zijn al weer ingeleverd! 
 
Succes met de verkoop! 

 

  

http://horloge.com/
http://www.ckv-excelsior.nl/uploads/groteclubactie.pdf


 
 

 

 
 
Slaapfeest voor jeugdleden Excelsior! 
Speciaal voor jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 24 op zaterdag 25 
oktober een slaapfeest georganiseerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugd spelers en 
speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie en kun je je  direct aanmelden!  
 
Op vrijdag 24 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte in onze eigen kantine op 't Veld. Hier zullen voor alle 
jeugdleden binnen de hekken van Sportpark Biesland allemaal leuke activiteiten worden georganiseerd. Waarna er voor 
de oudere jeugdleden zelfs een heuze dropping op de planning staat! 
 
Wat we verder allemaal gaan doen houden we nog even geheim. We zullen het slaapfeest (na vast en zeker heeeel veeeel 
slapen) op zaterdagochtend, na een heerlijk ontbijt om ongeveer 9.30 uur afsluiten. Dit slaapfeest kan je niet missen, zorg 
dat je er bij bent! 
 
Slaapfeest Excelsior  
 - Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! 
 - Van vrijdag 24 op zaterdag 25 oktober (geen competitie korfbal) 
 - Kosten: € 4,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 
 - Leuke activiteiten! 
 - Dropping voor de oudere jeugdleden! 
 - Energie drank verboden! 
 - Opgeven uiterlijk op 17 oktober via www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest  
 - Vragen? EC@ckv-excelsior.nl 

 

 
 

  

http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest
mailto:EC@ckv-excelsior.nl?subject=Slaapfeest
http://www.ckv-excelsior.nl/slaapfeest


 
 

 

  



 
 

 

Mededelingen 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

  

Bardienst 20 September 
 

Bardienst 
13 september 

9.00 11.30 Oscar de Boer(A1/C1) Tessel de Boer, 
ouder Myrthe Sevinga (C1) 

11.30 14.00 Peter Sijbring (C2/D1) Ingeborg 
Schrier(A3/C3) ouder Daan 
Timmerman (B3) 

14.00 16.45 Excelsior A3 

16.45 19.30 Excelsior 5 

 

 
Rabobank Fietstocht 
 
Op zondag 21 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. De Sponsorfietstocht is een initiatief van 
Rabobank Zuid-Holland Midden, die het lokale verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in 
beweging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen. 
 
Excelsior heeft zich aangemeld voor de Rabobank Sponsorfietstocht! De club kan middels deze fietstocht een 
bedrag van 500 euro bij elkaar fietsen. In deze moeilijke tijden zijn dit soort bedragen altijd zeer welkom voor de 
club! 
 
Wat houdt de fietstocht in: 
 
De lengte van de routes bedraagt ongeveer 30 of 60 kilometer. Er is een speciale route voor wielrenners. Rabobank 
Zuid-Holland Midden keert een bedrag uit van € 10,- per deelnemer die de fietstocht van circa 30 kilometer heeft 
uitgereden en een bedrag van € 20,- per deelnemer die de fietstocht van circa 60 kilometer of de wielrenroute heeft 
uitgereden. Daarbij geldt de inlevering van een geldige stempelkaart als bewijs. 
 
Fiets met je hele team of familie! 
 
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In de eerste plaats door zelf 
mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, 
buren, opa’s en oma’s. Iedereen die namens onze vereniging deelneemt levert geld op, dus hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
 
 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/319-fiets-geld-bij-elkaar-voor-excelsior


 
 

 

 

 

 
 

Verdien geld voor Excelsior 

 
Steun Excelsior door je bestelling bij onderstaande webwinkels te plaatsen via 

onze website. Er zijn zelfs nog meer webwinkels, klik hier voor alle deelnemende 

webwinkels. Voor iedere bestelling die je plaatst, ontvangen wij als vereniging een 

commissie. Alle beetjes helpen, dus steun Excelsior! Kortom, je bestelt zelf bij je 

favoriete webwinkel. 

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

prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

  

Reeds opgebracht:  

€357,21 

Mededeling 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/211-bverdien-geld-voor-excelsiorb
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4015&cn=NL&ln=nl


 
 

Wedstrijden 
 
 

  datum 20 september       

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter KG/G dagdienst 

R3P 3254 Excelsior  3 - OZC 4 10.00 11:00 Ben, Dannie  P. van Nood 1aK60 

 R4J 4918 Excelsior  4 - ODO 4 14.30 15:30    M. verschoor 1aK60 

 R6A 691 Excelsior  6 - Velocitas 8 16.00 17:00 Willeke Annelinde v.d. Pijl 1aK60 

 A1F 6853 Excelsior  A1 - Maassluis A1 13:00 14:00 Wesley & Luuk T. de Boer 1aK60 

 A5F 1399 Excelsior  A3 - ONDO  A4 11.30 12:30 Mario Marit Niewerf 1aK60 

 B1M 8510 Excelsior  B1 - IJsselvogels B1 08:45 09:30 Ron, Nikki M. Kruit 1aK40  

 B5D 1743 Excelsior  B3 - Fortuna/MHIR B3 11:00 11:30 Wesley, Nathan, Erik Daan Beghtel 2K40  

 C2K 9213 Excelsior  C1 - Dijkvogels C1 09:00 09:30 Jill, Vito Scheidsrechter DES 2K40  

 C5A 1971 Excelsior  C2 - Futura C1 10:00 10:30 Maarten Fabian Mastenbroek 2K40  

 E2J 3184 Excelsior  E3 - Refleks E3 09:00 09:30 Marieke, Sander Britte Heijink 4K24  

 F3K 3604 Excelsior  F3 - Die Haghe F4 10:30 11:00 Sven, Charlotte Daan Arkesteijn 4K24  

 klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie KG/G autorijders 

1F 487 HKC (Ha) 1 - Excelsior  1 13.15 16:00 Denise Sportveld Boven Hardinxveld 1aK60  Regelt Nelleke 

R1F 3222 HKC (Ha) 2 - Excelsior  2 12.15 14:15 Leon Sportveld Boven Hardinxveld 1aK60  Regelt Nelleke 

R5B 634 Velocitas 5 - Excelsior  5 12.45 14:15   SportparkDe Bloemerd,Leiderdorp 1aK60  Nelis, Erik, Micke 

A3D 1361 DES  A2 - Excelsior  A2 16:00 17:00 Koen & Ryan Sportpark Biesland  1aK60 op eigen gelegenheid 

B4B 1626 GKV (H) B1 - Excelsior  B2 11:00 12:15 ?? Bezuidenhoutseweg Den Haag 1G  Kleiborn, Koops, Maartense 

D2C 2541 Avanti  D3 - Excelsior  D1 11:00 12:00 Job, Nynke Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3G  Jansen, Mangert, Dieteren 

E2E 3118 ALO E1 - Excelsior  E1 09:45 11:00 Okker, Jikke Bosjes van Pex, Den Haag 1aK60 Silvis, Pieterse  

E3B 3109 ALO E3 - Excelsior  E2 09:45 11:00 Hanna, Marloes Bosjes van Pex, Den Haag 1cK24 van der Linden, vd Gaag 

F2H 3630 Valto F2 - Excelsior  F1 09:00 10:00 Lisette Sportpark De Zwet, de Lier 2aK60 Terlouw, Plomp 

F2J 3626 Valto F3 - Excelsior  F2 08:15 09:00 Pauline, Domique Sportpark De Zwet, de Lier 3K24 Albers, Heemskerk 

klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie KG/G   

C2K 9256 Avanti (P) C2 - Refleks C1 10:00 INSCHRIJVING Job vd Berg Sportpark De Groene Wijdte KG    
C1L 9098 Avanti (P) C1 - Weidevogels C1 11:00 INSCHRIJVING Henk Smienk Sportpark De Groene Wijdte KG    
CHKC 9909 Die Haghe C1 – Achilles C1 9:30 KNKV Wouter le COmte Braambruggestraat 10 KG  

R3S 4764 KCR 5 – Vitesse 4 14:00 KNKV Frido Kuijper Sportpark Sportlaan KG  

A1F 7409 Valto A1 – AchillesA1 12:30 KNKV Jos van Velzen Sportpark de Zwet KG  

          

bardienst  Kunstgras B   

9.00 11.30 Oscar de Boer(A1/C1) Tessel de Boer, ouder Myrthe Sevinga (C1) 
12:00 DES E1* 

 

11.30 14.00 Peter Sijbring (C2/D1) Ingeborg Schrier(A3/C3) ouder Daan Timmerman 
(B3) 13:00 DES E2* 

 

14.00 16.45 Excelsior A3 
14:00 DES D2 

 

16.45 19.30 Excelsior 5 
15:30 DES B4 

 

http://biemondenvanpelt.nl/
http://www.plus.nl/supermarkten/delft/plus-martin-panis/over-ons/openingstijden
http://zantmanglas.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/http:/www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.hoekedelft.nl/


 
 

Opstellingen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

team Opstellingen  20 september reserves 

1 
Elke, Jill, Kelly, Lisanne, Shera 

 Bertjan, Dannie, Reinier, Ryan, Wesley T. 

2 
Charlie, Leanne, Marieke, Sabine, Sharmaine 

 
Jesse, Sander R, Simon Be, Vito, Wouter K. 

3 
Bob(afw 20-09), Dieter, Joris, Roy, Jeroen 

Simon Bo 
Annelinde, Joyce, Marilyn, Simone, Danique, Emily 

4 
Henk, Daan, Simon Bo, Wouter le C,  Simone 

Joris, Jeroen Nicole , Rachelle, Pauline, Esther 

5 
Annebertien, Renate, Willeke, Lynn/Leonie(exc6)  

 Erik K, Mario, Micke, Nelis, Robert 

6 
Erik v/d K, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N   

 Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

A1 
Charlotte, Jikke, Britte, Dominique, Merit 

 
Fabian, Maarten, Mart, Okker, Pim 

A2 
Lisa G, Lisa J, Maaike, Cynthia, Marloes, Hanna 

  Sven, Dingeman, Koen T, Daan, Sander H, Sander V 

A3 
Stella, Ashley, Zwaan, Linda, Josanne 

 
Hugo, Jesse, Marvin, Matthijs, Marijn 

B1 
Kayleigh, Jazz, Anouk, Isabella, Gina 

 Worden gevraagd 
Floris, Timo, Tjarko, Jop 

B2 
Lonneke, Noa, Sanne, Joanne, Denise, Femke   

Arjan Pel (C1) Jasper, Wesley, Reinier 

B3 
Ózlem, Robin, Veerle, Fleur  Daniëlle (C1) 

Wouter(C1) Hugo, Rik, Daan Invallen Denise/Reinier (B2) 

C1 
Myrthe, Daniëlle, Geeske, Indi  Lonneke(B2) 

Wesley(B2) Arjan, Dirk, Timon, Wouter 

C2 
Chimene, Iris, Nathalie, Nadine 

  
Nico, Rick, Mark, Mark  

D1 
Lucia, Aniek, Inger, Linsey, Dieuwke 

  
Joshua, Thom, Paul Eelco, Beau  

E1 
Eva, Lindsey, Romy 

  
Joran 

E2 
Ryanne, Renske, Maud  

  
Roy, Tygo, Max 

E3 
Demi, Julia, Annelin, Cristina 

  
David  

F1 
Eline,  

  
Martin, Thijs, Pieter 

F2 
Britt, Mara 

  
Luuk, Sten, Lars, Pjotr 

F3 
Fenna, Hennieke, Margot 

  
Kilian, Adam, Sami 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.dekoploper.nl/
http://www.koosderoos.nl/
http://www.reno-etib.nl/


 
 

Uitslagen 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

 

 

 

  

  datum 13 september    

klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

1F 1322 Excelsior  1 - Fiks 1 11 7   

R1F 4653 Excelsior  2 - Fiks 2 15 14   

A3D 1337 Excelsior  A2 - DES  A2 10 7   

B4B 1659 Excelsior  B2 - GKV (H) B1 11 10   

D2C 2268 Excelsior  D1 - Achilles  D2 4 3   

E2E 3032 Excelsior  E1 - ALO E1 1 26 1   3 

E3B 3019 Excelsior  E2 - ALO E3 0 5 2   2 

F2H 3588 Excelsior  F1 - Valto F2 19 6 3   3 

F2J 3576 Excelsior  F2 - Valto F3 10 9 1   2 

klasse nr wedstrijd       

R3P 3089 VEO 4 - Excelsior  3 18 17   

R4J 4607 Olympia (S) 3 - Excelsior  4 16 17   

R6A 714 ODO 6 - Excelsior  6 10 8   

A1F 6777 Korbis A1 - Excelsior  A1 7 14   

A5F 1557 ONDO  A4 - Excelsior  A3 2 12   

B1M 8436 IJsselvogels B1 - Excelsior  B1 6 20   

B5D 1758 Fortuna/MHIR B3 - Excelsior  B3 5 1   

C2K 9254 KVS/Maritiem C2 - Excelsior  C1 3 12   

C5A 1923 Futura C1 - Excelsior  C2 9 1   

E2J 3062 Refleks E3 - Excelsior  E3 0 9 2   2 

F3K 3530 Die Haghe F4 - Excelsior  F3 3 10 0   1 

http://funnys.eu/
http://www.speltherapierijswijk.nl/


 
 

 

Trainingstijden 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

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

▪Kunstgras B is het veld voor materiaalhok.  

 

 

 

 
De trainingen voor de B tot en met de F beginnen MAANDAG 25 AUGUSTUS 

  

    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                 
 

    

18.00-19.00           F1/F2/F3     B2 C2  F1/F2/F3 C1 E1/E2/E3  

18.15-19.15             ,E1/2/3   
 

    

18.30-19.30         C1 ,C2     D1   
 

  D1 

19.00-20.00   A3       B3 B2         

19.00-20.30                 A1, A2  S3   

19.15-20.30             B1        B1 

19.30-20.30         A1, A2       
 

  A3, B3 

19.30-20.45                     
 

20.00-20.30           
 

          

20.00-21.00     Recreanten     
  

        

20.00-21.30   S3                   

20.30-21.30             S6   S5     S6 S4 

20.30-22.00         S1/S2       S1/S2     



 
 

 

Agenda 

 

 

Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 

datum activiteit 

 

datum activiteit 

  

 

23 januari Verenigings Evenement  

13 september Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

27  februari Verenigings Evenement  

17 september Selectiewedstrijden U12/U14/U16/U19 

 

6 maart Paasfeest Pupillen 

21 september Rabobankfietstocht  

 

4 / 18 april Excelsior feest Junioren / Senioren 

24 september Selectiewedstrijden U12/U14/U16/U19 

 

9 mei  21+ feest Senioren  

24 oktober Slaapfeest Pupillen / Aspiranten  

 

14 mei Dubbelschiettoernooi 

8 november Excelsior feest Junioren / Senioren 

 

22 t/m 25 
mei 

Kamp 2015!!  

14 november  Verenigings Evenement  

 

13 Juni Verenigings Afsluitdag 

28 november Sinterklaasfeest Pupillen  

 

13 juni Verenigings Feest 

19 december Kerstdiner Pupillen / Aspiranten  

 
20 juni Schoolkorfbal 

3 januari 2015 Verenigings Nieuwjaarsborrel / Gala 

 
22 augustus Excelsior Toernooi 

10 / 17 januari Excelsior feest Junioren / Senioren    

     Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 
secretaresse@ckv-excelsior.nl  

 

mailto:secretaresse@ckv-excelsior.nl

