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

nummer 43 
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AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen ge-

publiceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Willeke Alberts 

Senioren scheidsrechters 

Wouter le Comte 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

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 van der Pijl 

Pupillen F scheidsrechters 

Marit Nieuwerf 

Pupillen D, E, F autorijders 

Laura Baks 

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

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Montgomerylaan 196 

 2625 PT Delft 

ACCOMMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webredactie: Wesley Toet 

  

Redactiepraat  

Zo aan het einde van het seizoen is het tijd om de 

balans binnen de vereniging op te maken. Spelers ver-

trekkken, maar nieuwe talenten komen, mede dankzij 

het schoolkorfbaltoernooi (trainers, vergeet de geleende oranje inschietshirts niet 

terug te brengen!). Het is mooi om te zien dat zo veel leden vrijwillig helpen met 

het organiseren van dit toernooi, het geven van training (vond je het leuk, de Jeugd-

TC is nog op zoek naar nieuwe trainers), het bemensen van de kantine, het klaar-

zetten/opruimen van de palen en met meer zaken die ik hier ongetwijfeld vergeet 

te benoemen. 

Bij de gastvrijheid van onze vereniging 

hoort ook een schoon clubhuis, en laat 

een paar leden dat nou net even verg-

eten zijn zo vlak voor de vakantie. Niet 

getreurd, aanstaande vrijdag kunnen 

jullie alsnog al jullie schoonmaaktalent 

kwijt. 

Voordat de korfbalvakantie definitief 

begint, rest (een deel van) de jeugd 

nog één training en het HKV/OE toer-

nooi en de ouders nog een wedstrijd. 

Vergeet niet je sponsorkleding in te le-

veren, aanstaande donderdag, zodat 

ook de sponsorkledingcommissie met 

een gerust hart op vakantie kan. 

Veel leesplezier, 

De redactie 

 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:bob.vanderleeden@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.vandervoort@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://zantmanglas.nl/
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redact iepraat  
Praat jes  en mededel ingen  

Schoonmaken c lubhu i s  
Schoolkor fba l  20  jun i  2015  
In leve ren  sponsork leding  
Asp i ranten-en- pup i l lentoernooi  

Secretar i (pr)a ten  
Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  
Jeugdsecreta r i aat  

Training  
Tra in ingst i jden  se izoense inde  
Oudert ra in ing  

Kalenders  en roosters  
Act iv i te i tenka lender  
Schoonmaakroost er  

 

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland Peter de Block 

 Juan Zondervan Pim Swinkels 

 Nathan op den Kelder 

Vormgeving: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Cristhian Almeida-Rivera 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 59!!!  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Nicole, Simone, Linda 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

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

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

Schoonmaken clubhuis 

Afgelopen vrijdag stonden Jill en Veerle alleen om de 

kantine schoon te maken. In de weken ervoor hadden ook al een aantal schoonma-

kers verstek laten gaan. Het schema staat al weken in het clubblad dus de schoon-

maakbeurt komt niet ineens aanwaaien. De kantine is ons visitekaartje en aangezien 

er nog getraind wordt, wordt de kantine ook nog gebruikt. Komende week wordt 

de sportdag van de Max Havelaar op ons veld gehouden en in de eerste twee we-

ken van de schoolvakantie gebruikt de vakantieschool in iedere geval de kleedka-

mers. De schoonmaakploeg van 19 juni krijgt aanstaande vrijdag een herkansing 

(uiteraard zijn Jill en Veerle niet nogmaals ingedeeld) en de personen die eerder 

niet zijn geweest. Er kunnen dan extra taken worden gedaan want de ploeg is extra 

groot. De schoonmaakploeg voor 26 juni bestaat dan uit: 

 

26 juni 2015 

  Job van den Berg Janna Buitenrust Hettema 

Koen van Domburg Emily Janssen 

Reinier Koole Maaike Westerman 

Mart de Boo Hugo ’t Hart 

Linda van der Burgh Kayleigh Verhagen 

Fleur van der Burgh Özlem Sen 

Tjarko van Batenburg Sander de Hoog 

    

Regels schoonmaken: 

▪ Je kunt niet afbellen;  

▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ 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. 
 

Schoolkorfbal 20 juni 2015 

Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse schoolkorfbal gehouden. Dit jaar was de 61e 

editie.  

In de kantine werd om 7:30 al druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Het 

wedstrijdsecretariaat had dit jaar een extra uitdaging: op vrijdag werden nog 3 

teams teruggetrokken waardoor het wedstrijdprogramma gewijzigd moest worden 

en dit stond uiteraard niet meer in het programmaboekje. Maar door inlegvellen 

werden de teams geïnformeerd. 

Om 8:30 kwamen de eerste deelnemers en coaches aan en Annemarie en Linda 

gaven de coaches een oranje t-shirt en een programmaboekje. 

Ondertussen werd het bij het wedstrijdsecretariaat ook drukker: de teams en 

scheidsrechters kwamen zich aanmelden en Peter begon met het omroepen van de 

eerste wedstrijden. Het weer was prima. 

 

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

Nieuw dit jaar was dat er ook een peuter/kleuter training georganiseerd was van 10:00-11:00. Ook het 

luchtkussen was weer in trek en een aantal kinderen werd geschminkt (waarvoor Lisanne zich namens 

Excelsior had aangemeld). 

De eerste uitslagen werden gemeld en konden worden ingevoerd. De ochtend vorderde en om 13:45 was de prijsuitreiking. Dit jaar 

hadden 46 teams zich aangemeld verdeeld over 13 scholen. Excelsior had 28 teams verdeeld over 7 scholen. 

Ook de ledenwerfcommissie had succes: in iedere geval 3 nieuwe leden en een groot aantal kinderen heeft een informatieboekje van 

Excelsior opgevraagd. 

Iedereen die zich als coach, scheidsrechter, ledenwervers, schminkers, trainers of achter de bar heeft ingezet voor het schoolkorfbal: 

hartelijk bedankt! En tot volgend jaar.  
 

Oranje inschietshirts graag terugbrengen! 

Afgelopen woensdag is er schoolkorfbaltraining gegeven. Er zijn oranje t-shirts uitgedeeld, maar er zijn er 2 niet ingeleverd. 

Daarbovenop, afgelopen zaterdag zijn er inschietshirts van de firma Frölings uitgedeeld. Ook van deze shirts ontbreken er 2. Willen 

de betreffende trainers/coaches de shirts aanstaande donderdag inleveren? Waarschijnlijk zijn ze door hen mee naar huis genomen. 
 

Inleveren sponsorkleding 

Beste leden & ouders, 

Het seizoen loopt ten einde en dat betekent dat de sponsorkleding en de shirtjestassen weer ingeleverd moeten worden. Er is maar 

één avond waarop de spullen kunnen worden ingeleverd:  

 

Donderdagavond 25 juni: Inleveren sponsorkleding en shirtjestassen 

18:30 – 19:30 uur Pinguïns, F-, E-, D-, C- en B-teams  

19.30 – 20.30 uur A-teams en de senioren 

Sponsorpakken: schoon in een plastic zak met je naam en team erop. 

Shirtjestas: graag in de tas een papiertje met het team erop en graag aangeven of er shirts missen.  

Helaas kun je niet eerder je spullen inleveren of achter laten in de bestuurskamer of bij de bar. Kun je de kleding niet inleveren op 25 

juni, dan moet je zelf ervoor zorgen dat iemand anders dat voor jou kan doen.  

Heb je vragen en of opmerkingen, mail gerust naar Simone Ruitenbeek, simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl. 

Hartelijk dank voor jullie medewerking allemaal! 

Groeten, 

Sponsorkledingcommissie 
 

  

mailto:simone.ruitenbeek@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Aspiranten-en-pupillentoernooi 

Op 22 augustus organiseren wij voor de negende maal een aspiranten en pupillentoernooi. Dit jaar wordt 

het toernooi weer eind augustus gehouden. Zaterdag 22 augustus is wel de laatste zaterdag van de schoolvakantie. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. Er worden rond de 230 wedstrijden gespeeld waarvan er 115 door andere 

verenigingen worden gefloten. We zullen daarom de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die niet coachen op het toer-

nooi) 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 aankomen op vrijdag 21 augustus!!!! 

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2015-2016 gespeeld. 

De volgende verenigingen nemen deel aan het toernooi Excelsior (12 teams) , DES (10 teams), DKC (4 teams), Merwede (15 teams), 

Valto (20 teams), ONDO (22 teams), KZ Danaïden (8 teams), Korbis (4 teams), Phoenix (7 teams), Fortuna (4 teams), Dijkvogels (8 

teams) en Die Haghe (1 team). 

Volgende week zullen de namen van de scheidsrechters worden gepubliceerd 

Erik de Koning en Nicole Buis 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretar iaat 

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Zo de 61ste editie van schoolkorfbaldag zit er weer op. Het was een succes mede door alle trainers en coaches, scheidsrechters en 

barcommissieleden en andere vrijwilligers, waarvoor alle dank.  

Aanstaande donderdag is de laatste training en ik hoop jullie allemaal nog te zien zodat we het seizoen goed kunnen afsluiten en 

elkaar een goede vakantie kunnen wensen.  
 

Trainers 

Wij zijn blij te kunnen melden dat de B3 een 2e trainer heeft, namelijk een bekende van de groep, Stefan Dijkgraaf, de vader van 

Stephanie. 

Ook zijn we blij met de trainer voor de C1, ook een bekende bij de trainers, maar wellicht nog niet bij de groep. Sander Rensen 

(selectiespeler) zal de C1 dit jaar gaan begeleiden.  
 

Trainers gezocht 

Zoals je hieronder kunt zien, zijn wij nog op zoek naar een trainer voor E2 en F1. Ben jij die leuke trainer? Meld je bij l.heems-

kerk@live.nl of iemand anders van de jeugd TC (Erik de Koning, Vito, Lisanne of Okker). 

 

  trainer 1 telefoon trainer 2 telefoon 

B1 Jill 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

Vito 

zie de e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

B2 Danique Shera 

B3 Mario Stefan 

C1 Sander R.  

D1 Merit Fabian 

D2 Nynke  

E1 Jazz Okker 

E2 Sven ? 

E3 Robert Tjarko 

E4 Gina Sander de H. 

F1 Lisette ? 

F2 Charlotte Maarten 
 
 

Contactouder per team 

Alle contactouders van afgelopen seizoen, van harte bedankt voor jullie bijdrage. Wij zijn voor het komende seizoen weer op zoek 

naar contactouders per ieder team. Wat houdt dat in? Wij publiceren de autorijders, maar verzoeken ouders ruilen zelf te regelen. 

Een contactouder houdt dit soort dingen in de gaten. Verder kan de contactouder zaken rondom het team signaleren en aangeven 

aan de trainers of TC. Wil jij contactouder zijn? Meld je aan via l.heemskerk@live.nl, we zoeken voor ieder team 1 ouder.  
 

  

mailto:l.heemskerk@live.nl
mailto:l.heemskerk@live.nl
mailto:l.heemskerk@live.nl
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Secretari(pr)aten 

Agenda 

donderdag 25 juni: trainen in de nieuwe groepen  

zaterdag 27 juni: HKV/OE toernooi voor B selectie, E1. F1 & F2 gaan hier niet heen. 

donderdag 20 augustus: start trainingen B t/m F (tijden volgen nog in de laatste korfpraat) 

zaterdag 22 augustus: Excelsiortoernooi (voor alle B t/m F teams) 
 

Trainingstijden voor 4 juni t/m 25 juni 

D, E & F: 18.00 - 19.00 uur 

C & B: 19.00 - 20.00 uur  
 

HKV/OE toernooi op zaterdag 27 juni 

Er is besloten dat de F1 en F2 niet zullen deelnemen aan het HKV toernooi. Wij betreuren het als commissie om niet op tijd te kunnen 

beschikken over de benodigde informatie van het toernooi. 

Wat we hiermee wel kunnen mededelen is: 

▪ B selectie en E1 vertrekken as zaterdag om 9.00 uur vanaf het veld gezamenlijk (de eerste wedstrijd staat gepland om 10.00 

uur).  

▪ De laatste wedstrijd staat (tot nu toe) zo gepland, dat we om 14.30 uur allemaal klaar zouden zijn.  

▪ Autorijders: 

Okker (E) en Vito (B) zullen via de app-groepen verzoeken om autorijders. Bij de B selectie zijn circa 6 autorijders nodig (ik zeg 

circa, omdat de een meer plaatsen heeft dan de ander ).  
 

Trainingstijden nieuwe seizoen 

Er volgt nog een korfpraat waar de trainingstijden voor het nieuwe seizoen in worden gepubliceerd. Daar wordt nu hard aan gewerkt.  
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Training 

Trainingstijden seizoenseinde 

 

 Donderdag 

 Kunstgras A Kunstgras B 

18.00-19.00 E & F teams D teams 

19.00-20.00 B teams C teams 

20.00-21.00 A teams  

Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld). 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
 

Oudertraining 

Datum Trainer(s) 

Maandag 22 juni Oefenwedstrijd tegen Lynx 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit 

24 juni Kantinereservering avond 

26 juni Afsluiting E-teams 

28 juni / 5 juli  Kantinereservering Lisette E 

22 augustus Excelsiortoernooi 

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

van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

26 juni 2015 

  Job van den Berg Janna Buitenrust Hettema 

Koen van Domburg Emily Janssen 

Reinier Koole Maaike Westerman 

Mart de Boo Hugo ’t Hart 

Linda van der Burgh Kayleigh Verhagen 

Fleur van der Burgh Özlem Sen 

Tjarko van Batenburg Sander de Hoog 

      

  Regels schoonmaken: 

▪ Je kunt niet afbellen;  

▪ De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ 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:secretaris@ckvexcelsior.nl
http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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