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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 

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. Afbellen op za-

terdag???: Bel dan af bij de dagdienst (tel.nr in het programma). 

Senioren spelers  

Willeke Alberts 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

Senioren scheidsrechters 

vacant 

Junioren A spelers 

Elke Reurings 

Junioren A scheidsrechters 

vacant 

Junioren A autorijders 

vacant 

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Erik de Koning* 

Aspiranten B, C autorijders 

vacant 

Pupillen D, E, F spelers 

Thijs Arkesteijn* 

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. 

Na de viering van het 19e lustrum enkele weken 

geleden was er afgelopen zaterdag wederom reden om 

een een feestje te vieren: Excelsior C1 werd kampioen! 

Mark, Mark, Nico, Paul, Rick, Sydney, Dieuwke, Isa, Liekke, Linsey, Lucia, Sander en 

Wouter, van harte gefeliciteerd! Het wedstrijdverslag is hier te lezen. 

Korfballen bij onze gezellige vereniging is natuurlijk elke training, elke wedstrijd, 

elke week een feest, zo ook komende zaterdag wanneer Excelsior A3 de 

mogelijkheid heeft zich bij de C1 te voegen als kampioenen. Uw redacteur heeft 

vernomen dat de spelers en topcoaches (ja, wij van de redactie zijn buitengewoon 

objectief) er een waar spektakel van gaan maken, dus u bent er om half tien toch 

ook bij? Koffie van Margreet en een hele dag vol wedstrijden in het vooruitzicht, 

wie wil dat nou niet? 

Verder… 

- Is Leen dinsdag te gast bij Stadsradio Delft; 

- Laat uw smaakpapillen een feestje vieren tijdens de traditionele 

wijnproeverij verzorgt door Piet Ekelmans; 

- Kunnen we allemaal loten gaan kopen voor de Grote Clubactie; 

- Gaat de KNKV mee met haar tijd; 

- Is er weer een mooi wedstrijdverslag van onze A1; 

- En is er een slaapfeestje voor de jeugdleden. 

Veel leesplezier, 

Redactie de Korfpraat 

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
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Leen te  gast  b i j  S tadsrad io  De l f t  

▪ Wijn  proeven  b i j  Exce l s io r  

▪ Steun  Exce l s ior  en  w in  fant ast i sche  

pr i j zen  

▪ Dig i taa l  wedst r i j dformu l ie r  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter schema  

Train ing  

▪ Tra in ingst i jden  ve ld  na jaa r  

▪ 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 Nathan op den Kelder 

Lay-out: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Sandra Koppert - Juan Zondervan 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
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, Willeke, Jos, Piet, Job, Pieter, Sandra 

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 

Leen te gast bij Stadsradio 

Delft 

Voorzitter Leen van den Hooff is dinsdag 29 september te gast in de live ra-

diouitzending van Stadsradio Delft, bij het programma Sportcafé. Leen is hier 

te gast om het te hebben over het 95-jarig jubileum van onze mooie vereni-

ging. Klik hier om Stadsradio Delft te luisteren. 

 

Programma Sportcafé 29 september 

Het eerste uur: 20:00 uur tot 21:00 uur: 

- Yolanda Heijdel met Jos van Meeuwen sportambassadeur+ junior sportambas-

sadeur 

- Geert de Joode vanuit Aikido Delft over de sport en het open huis dat is ge-

weest 

- Leen van den Hooff vanuit CKV Exelsior in verband met 95 jarig bestaan 

 

Het tweede uur: 21:00 uur tot 22:00 uur: 

- Guus Heemskerk, nieuws vanuit de Sportraad 

- AV 40 Linda Van Berkel 75 jarig bestaan. 
 

Wijn proeven bij Excelsior  

Het is zo langzamerhand een traditie aan het worden: de jaarlijkse wijnproefavond 

bij Excelsior.  Dus ook dit jaar staat er weer een dergelijke avond op de Excelsior-

kalender gepland, en wel op vrijdagavond 13 november a.s. In samenwerking 

met de Martin Panis PLUS-markt kunnen we opnieuw met  zeer tot zeer aange-

name wijnen van allerlei kleur en smaak kennis maken. We proeven ditmaal ruim 

voor de dan nakende feestdagen, zodat er voldoende tijd rest om de juiste wijn bij 

de juiste feestspijs te regelen. De proeverij is voor zowel diegene, die de eerste 

stapjes wil zetten op het enigszins glibberige wijnpad, als voor de al wat meer ge-

vorderde proever van het edele druivennat. Kortom iedereen, die in wat voor vorm 

dan ook betrokken is bij Excelsior,  is van harte welkom.  Deze avond zullen we 

hopelijk ook beleven met veel leden van de club “vrienden van Excelsior”.  

Wil jij meer van wijnen te weten komen? Meld je dan (naam, email, aantal personen) 

asap aan bij mij onder het motto: “velen zijn geroepen, doch slechts weinigen uit-

verkoren”. Dit vanwege de locatie “clubhuis: Het Veld”, dat fysieke beperkingen op-

legt aan het aantal deelnemers. De kosten bedragen als vanouds € 5 p.p. 

 

Ik kijk er naar uit, en hopelijk jij ook. 

 

Piet Ekelmans 

p.ekelmans@ziggo.nl 
 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.radiodelft.nl/
mailto:p.ekelmans@ziggo.nl
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Praatjes en mededelingen 

 

 

 

Steun Excelsior en win fantastische prijzen 

Bestel vanaf nu loten voor de Grote Clubactie online! Een lot kost € 3,- waarvan maar liefst € 2,40 naar 
Excelsior gaat. Hiermee sponsor je dus de vereniging en maak je zelf ook nog kans op fantastische 
prijzen, bijvoorbeeld een reis, een fiets of de hoofdprijs van € 100.000,- (bekijk alle prijzen)! 
 
 - Een lot kost € 3,00, waarvan € 2,40 voor Excelsior is! 
 - De betaling gaat via een eenmalige incasso in oktober of november. Het lotnummer staat op het bankafschrift. 
 - Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs.  

 - De trekking is op 10 december, check op www.clubactie.nl of je prijs hebt. 
 

  

Digitaal wedstrijdformulier  

Communicatie Mdwf (afkorting DWF: digitaal wedstrijd formulier) 

De implementatie van het DWF gaat volgens verwachting. Elke week worden er steeds meer wedstrijden digitaal afgehandeld. De 

statistieken zijn terug te vinden op de site: 

http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/statistieken-mdwf/  

Regelmatig worden er op de website updates/tips geplaatst over het DWF: 

http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/  

Tevens kunt u de laatste updates volgen op twitter: @DWF_KNKV 

 

Planning mDWF 

Met ingang van de zaalcompetitie is het DWF volledig verplicht in het top- en wedstrijdkorfbal (zaal Excelsior 1 tm 4, A1 en B1).  

Dan gaat de afwikkeling van spelerskaarten ook via de app. Excelsior heeft van alle spelende leden de pasfoto’s reeds gescand. 

Excelsior is dus al klaar voor de volgende stap: na de junioren zullen de aspiranten en pupillen volgen. 

 

Met ingang van de zaalcompetitie wordt het DWF beschikbaar gesteld voor de senioren in het breedtekorfbal (zaal: Excelsior 5 en 6). 

Invoering in deze klassen wordt verplicht per 1 december 2015.  

Per 1 december 2015 wordt het DWF ook beschikbaar gesteld voor de A-jeugd breedtekorfbal, waarbij de verplichting daar op 1 

januari 2016 effectief wordt (Excelsior A2 en A3). 

 

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/statistieken-mdwf/
http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/523-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/523-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
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Praatjes en mededelingen 

Verenigingsscheidsrechters 

Elke scheidsrechter die een wedstrijd fluit, zal zichzelf moeten registeren binnen de app om 

wedstrijden af te handelen. 

(https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SCS/Registreren+en+inloggen) 

Met ingang van de zaalcompetitie wordt het ook mogelijk om vooraf via Sportlink Club de verenigingsscheidsrechters toe te voegen 

aan de wedstrijden. 

Vooralsnog voegt u verenigingsscheidsrechters op de volgende manier toe: 

Bij elke wedstrijd wordt bij het openen van het mDWF de actuele scheidsrechter opgehaald uit de database. Er zijn aantal scenario's 

mogelijk waarbij een official gewijzigd moet worden: 

1. De scheidsrechter komt niet opdagen; 

2. De scheidsrechter valt uit; 

3. Er is een verenigingsnaam als scheidsrechter aangewezen i.v.m. inschrijving op wedstrijden of voor scheidsrechters in opleiding (in 

programma staat dan SR verenigingsnaam); 

4. Er is geen scheidsrechter aangewezen 

In alle gevallen kan de scheidsrechter gemuteerd worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken, en de vragen te beant-

woorden. Scheidsrechters kunnen afgemeld worden door te kiezen voor niet opkomen. Nieuwe scheidsrechter kiezen gaat vervolgens 

op basis van relatiecode. Dit kan gedaan worden door de mensen gekoppeld aan het thuisteam, op de wedstrijddag. 

Voor de situatie onder 3 is van toepassing dat er onder water gecheckt wordt of er sprake is van een SNO of van juiste vervanging. 

Hier hoeft dus geen extra actie voor ondernomen te worden. 

 

 

 

https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SCS/Registreren+en+inloggen
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Kampioenswedstrijd Excelsior A3 

Aanstaande zaterdag speelt de A3 hun kampioenswedstrijd. Bij winst is de A3 kampioen!! 

3 okt. 9:30 uur: Excelsior A3 - Avanti A5 
De stand per heden is: 

Veld | A5E | Najaar 

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

1 Excelsior (D) A3 4 6 3 1 0 42 28 14 

2 VEO A4 4 4 1 1 2 31 30 1 

3 Avanti (P) A5 4 3 1 2 1 24 31 -7 

4 Weidevogels A3 4 3 1 2 1 30 38 -8 

 
 

Jeugdsecretariaat  

Bericht voor B kinderen 

Vanaf de B sta je opgesteld om schoon te maken (let even op het rooster wanneer je staat ingepland) en wellicht eens een wedstrijd 

te fluiten. Dat kan best wel even lastig zijn dat fluiten, wat zijn de regels? Wanneer doe ik wat? Hoe zit dat met ouders langs de lijn? 

Etc. Wij, Excelsior, helpen je graag met het fluiten van een goede wedstrijd. Meld je als je hulp nodig hebt bij mij (Linda Heemskerk) 

en wij zorgen voor begeleiding/voorzien je in de regels. En als ouders ook willen en kunnen fluiten: laat dit dan ook aan de jeugd-

commissie weten. Het komt soms voor dat er bij een wedstrijd de aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen. Afgelopen zaterdag 

heeft de vader van Maya, Ronald, een wedstrijd gefloten. Bedankt nog hiervoor!! 
 

Afmelden voor een wedstrijd (voor D t/m F jeugd) 

Het is gelukt om deze zeer belangrijke functie weer ingevuld te krijgen!!! Thijs Arkesteijn is het afbeladres voor de D tot en met F 

teams!! Dus als je in de D tot en met F speelt en je kunt niet spelen dan moet je afbellen bij Thijs Arkesteijn op woensdag tussen 

18:00-20:00 en niet meer bij de trainers. Ben je op vrijdagavond ziek en kan je zaterdag niet spelen? Dan kun je ook bellen naar Thijs 

Arkesteijn. Ben je op zaterdagochtend ziek? Dan kun je bellen naar de dagdienst. In de digitale versie zijn de 06 nummers opgenomen. 
 

Nieuwe leden 

Wouter Netto en Abel van Hagen zijn deze week lid geworden! Beiden hebben vorige week al gespeeld en Abel heeft zelfs gescoord! 

Wouter gaat in de D spelen, Abel in de E. Fara traint ook al een paar weken mee en is ook lid geworden. Fara speelt in de F2. Alle 

drie: welkom bij CKV Excelsior en veel korfbalplezier! 
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 8 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk 

korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust mee naar de training. Als je 5 en 6 jaar bent dan wordt er op zaterdagochtend getraind van 

11:00-12:00 bij de pinquins. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een peuterprettraining die wordt gehouden op zaterdagochtend van 11:00-

12:00. Ben je 7 jaar? Dan wordt er getraind op dinsdagen en donderdagen van 18:00-19:00. Alle trainingen vinden plaats op sportpark 

Biesland. 
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Secretari(pr)aten 

Kampioenschap C1 

Afgelopen zaterdag speelde de C1 hun kampioenswedstrijd. In deze wedstrijd lieten jullie zien duidelijk de 

beste in jullie poule te zijn. Er werd gewonnen en de voorzitter kon de snoepzakken uitreiken. C1 GEFELICITEERD!!! 
 

Trainingen veld en zaalcompetitie 

Nu de laatste veldwedstrijden gespeeld gaan worden, is de TC alweer druk bezig met de zaalperiode. De zaalcompetitie begint op 7 

november. Op zaterdag 31 oktober worden oefenwedstrijden gespeeld door B2 en D1. Voor C1 zijn wij nog druk bezig om een 

oefenwedstrijd te regelen. Alle E en F teams zullen een toernooitje spelen dat gehouden wordt bij Excelsior van 9:30-11:30 op zater-

dag 31 oktober ook de B1 doet mee aan een toernooi bij Oranje Wit in Dordrecht en zal 3 wedstrijden spelen. De B3 zal een oefen-

wedstrijd spelen op 4 november en de D1 een oefenwedstrijd op 3 november. De B1 speelt ook een oefenwedstrijd op 24 oktober 

(laatste zaterdag van de herfstvakantie). 

De eerste zaaltrainingen zullen starten in de week vanaf maandag 26 oktober. De trainingstijden zullen volgen in een latere editie 

van de korfpraat. 

In de week vanaf maandag 5 oktober tot en met donderdag 8 oktober wordt gewoon getraind op de bekende tijdstippen op het 

veld. In de week vanaf maandag 12 oktober tot en met 15 oktober WORDT ALLEEN GETRAIND OP 15 OKTOBER op het veld. In 

de week vanaf maandag 19 oktober tot en met donderdag 22 oktober wordt helemaal niet getraind. Het is dan herfstvakantie. Zorg 

dat er op 15 oktober getraind wordt want dan zullen de teams de ballen voor de zaal ontvangen van Erik. Erik heeft namelijk geen 

zin om in de eerste week langs alle zalen te rijden om iedereen van ballen te voorzien. 

Net als afgelopen jaren ontvangt ieder team een tas met ballen. Als je op zaterdag thuis speelt dan moet je minimaal 2 ballen 

meenemen. Komende zaterdag speelt een aantal teams hun laatste veldwedstrijd: als je ballen meeneemt naar de uitwedstrijd zorg 

dan dat ze na afloop weer in de kast worden gelegd en niet in de shirtjestas blijven zitten want anders heb je tijdens de zaalperiode 

minder ballen om mee te trainen.  
 

Slaapfeest 

Speciaal voor de jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober een slaapfeest georgani-

seerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugd spelers en speelsters hierbij aanwezig zijn. Hieronder vind je alle informatie en 

aanmelden kan op de site!  

 

Op vrijdag16 oktober is iedereen vanaf 19.00 uur van harte in onze eigen kantine op 't Veld. Hier zullen voor de jeugdleden alle-

maal leuke activiteiten worden georganiseerd die te maken hebben met ons thema: In the Army! 

 

Wat we allemaal gaan doen houden we nog even geheim. We zullen het slaapfeest (na vast en zeker heeeel veeeel slapen) op za-

terdagochtend, na een heerlijk ontbijt om ongeveer 9.30 uur afsluiten. Dit slaapfeest mag je niet missen, zorg dat je er bij bent! 

 

Slaapfeest Excelsior  

- Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! 

- Van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober (geen competitie korfbal) 

- Kosten: € 5,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 

- Leuke activiteiten! 

- Energie drank verboden! 

- Opgeven uiterlijk op 10 oktober via formulier op de site van Excelsior. 

- Vragen? EC@ckv-excelsior.nl  
 

 

Belangrijke data: 

- 13 oktober: geen trainen voor B tm F teams 

mailto:EC@ckv-excelsior.nl


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  07  8 

Secretari(pr)aten 

- 15 oktober: laatste veldtraining B tm F teams 

- 19 tm 22 oktober: geen training B tm F teams 

- 24 oktober: oefenwedstrijd B1 

- Vanaf maandag 26 oktober: start zaaltrainingen 

- 31 oktober oefenwedstrijden 

- 7 november: start zaalcompetitie 
 

 

Namens de jeugdzaken TC 

Erik de Koning 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

26 september 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

OKD 1482 Excelsior 1 - GKV/Enomics 1 19 27   

R1G 4876 Excelsior 2 - Korbis 2 14 8   

R3T 3225 Excelsior 3 - NIO 2 16 11   

A1F 7292 Excelsior A1 - Valto A1 11 12   

A3A 2288 Excelsior A2 - ONDO A2 9 11   

B1L 8305 Excelsior B1 - DeetosSnel B2 11 19   

B5E 679 Excelsior B3 - Avanti B7 6 1   

C5A 2564 Excelsior C1 - Achilles C3 11 3   

D2D 3414 Excelsior D1 - Dijkvogels D1 6 7   

E3L 487 Excelsior E2 - Fortuna/My Collections E7 6 11 7   7 

F3E 797 Excelsior F2 - Fortuna/My Collections F4 3 9 5   5 

klasse nr wedstrijd Uitslag   

R4M 4839 Avanti 5 - Excelsior 4 16 12   

R6H 1430 De Meervogels 5 - Excelsior 5 11 12   

A5E 2373 VEO A4 - Excelsior A3 8 12   

B3B 2813 Dijkvogels B2 - Excelsior B2 5 7   

E1F 3169 Avanti E1 - Excelsior E1 12 9 2   4 

E1L 52 Weidevogels E2 - Excelsior E3 8 6 3   2 

E3K 3581 Valto E6 - Excelsior E4 15 0 3   2 

F1F 525 Avanti F1 - Excelsior F1 11 9 1   3 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Het laatste weekeinde van september gaven de weergoden ons zonnig en windstil weer, 

ideaal om buiten  te sporten. Excelsior 1, 2 en 3 speelden thuis, te beginnen met het 3e tegen 

het Rotterdamse NIO 2.  

Het 3e had een vliegende start wat leidde tot een 4-0 voorsprong, maar liet NIO door slor-

digheden weer terugkomen in de wedstrijd. Pas na 9-8 gaf Excelsior 3 weer gas, en won de 

wedstrijd gemakkelijk met 16-11. Daarmee heeft het 3e de koppositie gepakt, en met nog 2 

wedstrijden tegen middenmoters voor de boeg ziet de stand er heel veelbelovend uit.  

Excelsior 2 ontving Korbis 2, en wist deze ploeg eenvoudig te verslaan. De eindstand werd 

14-8, nuttig om aansluiting te houden bij de bovenste plaatsen. 

Koploper GKV  uit Gorinchem bleek voor Excelsior 1 een te sterke tegenstander. Hoewel 

Excelsior met Leanne als invalster een goede wedstrijd speelde, scoorden enkele spelers van 

GKV wel heel gemakkelijk en werd het een 19-27 nederlaag, waarmee Excelsior 1 nog steeds 

met nul punten de laatste plaats deelt met het Zeeuwse Tjoba, de tegenstander in de laatste 

competitieronde over 2 weken. 

 

Excelsior 5 speelde uit in Zoetermeer tegen De Meervogels 5 met Annelinde en Charlotte als reservedames. Na een ruime 3-8 voor-

sprong halverwege werd het toch nog spannend, maar het 5e pakte met 11-12 de zwaar bevochten winst, en nam daarmee de eerste 

plaats in de poule over. 

 

 

 

 

 

 

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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Hierna gingen er twee auto’s naar de wedstrijd in Pijnacker van Excelsior 4. Het 4e speelde tegen het 

ook laag genoteerde Avanti 5 een leuke en bij vlagen prima wedstrijd, en kwam heel sterk terug na een 

achterstand van 5 punten. Toen de gelijkmaker bij 12-11 in de lucht hing, liep Avanti toch weer 2 punten uit, 

en werd het een 16-12 nederlaag.  

 

Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis en ontvangen dan Tempo 1 en 2. Met weer een goede wedstrijd kan Excelsior 

1 dan hopelijk de eerste punten behalen. 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de zaalcompetitie in volle gang. Het veldcompetitieprogramma loopt tot en met zaterdag 10 

oktober. Zaterdag 17 oktober is dan nog een eventueel inhaalweekeinde. 

De zaaltrainingen voor de 1e selectie beginnen op dinsdag 20 oktober, voor de overige teams in de week van 26 oktober. 

Voor Excelsior 1 start het toernooi De Haagsche Korfbaldagen op vrijdag 23 oktober. 

Voor de meeste andere seniorenteams zijn er oefenwedstrijden op zaterdag 31 oktober.  

Op zaterdag 7 november begint dan de zaalcompetitie. Het programma van de zaalcompetitie is nu nog niet bekend, dat zal nog 

wel een paar weken duren. 

 

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – Valto A1: 11-12 

Vandaag, op Nikki’s verjaardag, stond op Biesland het treffen met Valto A1 op het programma. Het ‘herfstzonnetje’ kwam al aardig 

warm voor de dag en het leek een aangename korfbal-  en feestdag te gaan worden. Er werd gestart zonder coach Luuk (werk), Pim 

(reservebeurt) en Anouk (geblesseerd). 

 

Valto A1 is een ploeg waar Excelsior het keer op keer moeilijk tegen heeft. Het vaak zeer fysieke spel van de De Lierenaren (m/v)  is 

vaak debet aan opborrelende irritaties en kopieergedrag. In de oefenwedstrijd aan het begin van het seizoen in de Lier liep het fysiek 

zodanig uit de hand dat de KCC-scheidsrechter na het herhaaldelijk waarschuwen van spelers, aanvoerders én coaches, 15 minuten 

voor het einde de ploegen het oefenpotje zelf liet uitspelen. Excelsior, dat toen revanche wilde nemen voor de monsterscore in de 

thuiswedstrijd vorig seizoen, ging er toen dik af, terwijl ze van plan waren om met de oranjehemden eens een appeltje te gaan 

schillen. 

 

Vandaag leken de De Lierse appels lange tijd rijp voor de pluk en het schillen! De scheidsrechter leek goed geïnformeerd over de 

recente ontmoetingen tussen beide ploegen en hield het spel zeer strak. Dit leverde Excelsior al direct een flink aantal vrije ballen en 

strafworpen op: 1-0 vrije bal Mart, 2-0 afstandschot Merit, 2-1 Valto, 3-1 vrije bal Char, 4-1 vrije bal Mart, 5-1 strafworp Mart.  En dit 

allemaal binnen 10 minuten. Valto wist zich geen raad met deze situatie en haalde zichzelf door irritaties volledig uit de wedstrijd. 

Excelsior kon eigenlijk ook niet lekker in hun spel komen maar profiteerde maximaal van het terecht afstraffen van het fysieke spel. 

Excelsior leek het fysieke sparren toch wel te missen en trok in de verdediging ook maar eens goed aan de noodrem. Tot 3 maal toe 

faalde Valto vanaf de stip. De wet van Murphy bleek weer eens van kracht. Tjarko blokte zijn tegenstander en dat was voor Excelsior 

het teken om in de aanval verder door te drukken. Via een doorloop van Do  en twee schoten van de broertjes Van Batenburg 

(waarvan de laatste door Tjarko uit een hele mooie aanval tot stand kwam) stond het een paar minuten voor rust al 8-1, een onge-

kende tussenstand in deze competitie. Valto A1 leek! rijp voor de knock-out en zou Excelsior eindelijk het ‘appeltje schillen’ met Valto 

kunnen uitvoeren. De laatste minuten voor de rust leek er, niet geheel onverwacht, een zweem van misplaatste onoverwinnelijkheid 

en nonchalance over de ploeg van Excelsior neer te dalen. Er was dus werk aan de winkel in de rust, voor beide coaches! 

 

Na de rust trok Valto zich op aan het “Lewandovski”-syndroom. De voetbalaanvaller van Bayern die afgelopen week een 0-1 achter-

stand binnen 15 minuten na rust omboog naar een 5-1 voorsprong diende mogelijk als voorbeeld? Terwijl Excelsior zich al verheugde 

op de verjaardagstaart (appel?) van Nikki, schoot Valto zoals kon worden verwacht, uit de startblokken. Excelsior, dat even was 
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vergeten dat fysiek ingrijpen niet getolereerd werd, trok aan dameszijde weer twee keer flink aan de 

noodrem. Valto blééf de stippen natuurlijk niet missen en als een feniks herrezen stond het na 2 minuten 

al 8-3. Nikki voelde de bui al aankomen en stuurde Kayleigh en Pim weg voor hun warming-up. Na de 9-3 van 

Maarten (van afstand) was de koek op bij Excelsior en begon men de zojuist geschilde appels niet in de appeltaart van Nikki te 

stoppen maar op een presenteerblaadje aan te bieden aan de ploeg uit De Lier. De verdediging liet veel te veel ruimte voor afstand-

schoten, stond te makkelijk doorbraken toe en vertikte het soms gewoon om met uitverdedigen het tempo uit de wedstrijd te halen, 

de duidelijk hoorbare aanwijzingen van Nikki ten spijt. Dit was wellicht hét moment geweest om de aanstormende trein op een 

zijspoor te rangeren middels de reeds opgewarmde wissels die de ploeg mogelijk weer nieuwe energie en focus konden geven. 

 

En ook deze wedstrijd van de A1 liet weer zien hoe verrassend, meeslepend en emotioneel sport is. Valto kwam via fraaie aanvallen 

en schoten als volgens dienstregeling langszij bij 9-9, zonder dat Excelsior daar ook maar iets tegenin kon brengen. Na 9-9 werden 

de wissels dan toch één voor één ingebracht (Pim voor Tjarko , Jop voor Maarten en Kayleigh voor Do). Excelsior leek toen nog net 

op tijd aan te kunnen haken en nam zelfs nog een keer de leiding: 10-9 door Okker (strafworp). Maar Valto maakte 10-10 met 

een  vrije bal, en 10-11 betekende de eerste voorsprong voor Valto. 11-11 pareerde Excelsior via Pim (afstand) en dit leek een paar 

minuten lang de eindstand te worden. Excelsior had nog een paar goede mogelijkheden om de winst naar zich toe te trekken door 

afstandschoten van Jop en een vrije kans van Okker onder de paal maar de sportwetten leren dat als je dit niet afmaakt, je het deksel 

op de neus krijgt. Vanuit de verste hoek en uit een onmogelijke positie scoorde Valto (op zo’n moment natuurlijk tegen onze eigen 

‘man of the match’, Mart) in de laatste minuut de 11-12 binnen en waren de druiven en de appels plotseling wel heel erg zuur voor 

Excelsior! Valto werd voor een zeer spectaculaire inhaalrace beloond met twee punten! De aanhouder wint!  

Excelsior nam even een pauze om het verlies te laten bezinken, zodat ze – door de zure appels heen bijtend – samen met Nikki toch 

de verjaardagstaart  konden delen. 

 

Zoals uw reporter al eerder heeft gemeld is ook deze competitie superspannend, hoewel dat vandaag niet zo leek in de eerste helft, 

maar schijn bedriegt en het is echt zo dat iedere wedstrijd van onze A1 voor spektakel zorgt (hetgeen ook niet altijd in eigen voordeel 

uitpakt).  

 

We kijken daarom alweer uit naar volgende week, het thuistreffen met ODO A1. Hoe zal het ons team deze komende week vergaan? 

Hoe gaan ze deze ervaring verwerken? Hoe gaan de coaches met het team de komende week aan de slag? Mijns inziens is het zaak 

vooral vooruit te kijken en lering te trekken uit deze wedstrijd. Ik denk dat het voor de trouwe supporter ook eens heel leuk kan zijn 

om te kijken hoe men dit op de trainingen aanpakt! Helaas is uw reporter komende week in het buitenland en zal hiervan daarom 

geen verslag kunnen doen. We moeten ODO natuurlijk ook niet wijzer maken dan ze al zijn. 

  

Veel succes!! 
 

Excelsior C1 – Achilles C3: 11-3 

Afgelopen zaterdag was het dan zover: zou de C1 zijn ongeslagen status handhaven tegen de nummer 2 en op deze manier kampioen 

worden? De spanning in huize Sijbring was hoog: toch wel spannend, zeker ook omdat het de eerste keer voor Mark zou zijn dat hij 

kampioen wordt. 

 

Ruim op tijd vertrokken beide mannen (Mark en Paul) naar het veld. Blijkbaar was de spanning bij meerdere mensen hoog, want 

iedereen was op tijd! Helaas kon Liekke vandaag bij deze belangrijke wedstrijd niet aanwezig zijn en werkt de knie van Mark J nog 

niet helemaal mee. Paul stond de eerste helft reserve. In de aanval begonnen Sidney, Mark S, Lucia en Dieuwke, terwijl in de 1e 

verdediging de gebroeders Herman (Nico en Rick), Linsey en Isa stonden. Beide coaches hadden ook wat last van de zenuwen, maar 

waren vol goede moed en hebben het team de gehele wedstrijd van goede tips voorzien. Aan het spel van C1 was duidelijk te merken 

dat de zenuwen een kleine rol speelden, want het duurde deze keer tot de 9e minuur eer het eerste doelpunt viel: Lucia stond prachtig 

vrij na wat schijnbewegingen, maar werd gehinderd tijdens haar schot, resultaat strafworp. Sidney neemt hem en raak! De stand staat 

1-0 voor de C1. In de 11e minuur staat Lucia vrij voor de korf en … doelpunt, 2-0 voor de C1. Inmiddels komt de C1 aardig op dreef 

en in de 13e minuut een strafworp voor Excelsior, helaas gemist door Isa, maar niet getreurd, in de 14e minuut maakt Achilles een 
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fout waardoor Rick door middel van een prachtige doorloop zorgt voor de 3-0. In de 19e minuut neemt 

Isa revanche: zij scoort een prachtig doelpunt en zorgt voor de 4-0. Direct na de uitworp (in de 20e minuut) 

lukt het Achilles om te scoren waardoor de stand 4-1 wordt. Langzamerhand ontstaat in de wedstrijd weer het 

beruchte prijsschieten: als de C1 al zijn kansen weet te benutten zouden alle uitslagen nog hoger uitvallen. In de 25e minuut staat 

Lucia vrij achter de korf en weet met een prachtig schot de 5-1 op het scorebord (wat er niet was) te zetten. 

Direct daarna fluit de scheidsrechter voor rust. 

 

In het begin van de tweede helft slaan de zenuwen toe bij de C1, zou er wat in de limonade gezeten hebben? Nico begon aan de 

kant en paul kwam er in zijn plaats in. In de 27e en 29e minuut scoort Achilles (de laatste uit een strafworp). Het zal toch niet gebeuren 

dat de C1 vandaag gaat verliezen? Maar gelukkig, Dieuwke houdt haar hoofd koel en scoort in de 30e minuut voor Excelsior en brengt 

daarmee de stand op 6-3. Vanaf dat moment heeft Excelsior heel veel kansen (en mooie kansen), maar lijkt het alsof er een glazen 

plaat over de korf heen zit. Het duurt 10 (!) minuten alvorens er weer gescoord wordt. Na wat gefriemel onder de korf met ongeveer 

8 spelers in één vierkante meter scoort Lucia de verlossende 7-3. Nu mag de winst toch niet uit handen gegeven worden! In de 41e 

minuut mist Achilles nog een strafworp en dan scoort binnen 5 minuten Linsey twee doelpunten, haar eerste (en dus ook tweede) dit 

seizoen. In de 45e minuut zorgt Mark S voor de 10-3, waarna in de 50e minuut Sidney (zo hoopt de schrijfster) zorgde voor het laatste 

doelpunt van Excelsior en daarmee de eindstand op 11-3 bracht. Na het verlossende laatste fluitje van de scheidsrechter vloog 

iedereen elkaar in de armen, werd er uitgebreid gezoend, geknuffeld en handen geschud, want het was gelukt: zonder verlies van 

punten is de C1 kampioen geworden! 

 

Na de wedstrijd volgde de traditionele inhuldiging op de tafels in de kantine. Met prachtige woorden van de voorzitter, leuke muziek 

(“We are the Champions”), een lekkere zak snoep en een prachtige roos (met dank aan Patricia voor het regelen) volgde de inhuldi-

ging. De medailles volgen volgende week. 

Met veel plezier heb ik naar de C1 gekeken: er zit duidelijk progressie in het team. Wat ook opvalt is dat iedereen kansen krijgt en er 

door het hele team ook gescoord wordt. Wat ook opvalt is dat er niet zelfzuchtig gespeeld wordt: als een teamgenoot een betere 

kans heeft, krijgt hij/zij die. Vanaf de zaal speelt de C1 een klasse hoger, dat is zeer welkom, want dan krijg je ook tegenstanders waar 

je iets van kan leren! 

 

De trainers Sander en Wouter dank voor de begeleiding en de inspirerende woorden. Patricia, dank voor de mooie rozen, Cristhian 

voor de foto’s (kijk voor een prachtige compilatie van de afgelopen wedstrijden op http://youtu.be/MrIWYy5hq0k) en alle toeschou-

wers (en dat waren er afgelopen zaterdag veel) voor het aanmoedigen! 

 

Aanstaande zaterdag de laatste wedstrijd dit veldseizoen 

en wel tegen DES. Laten we hopen dat de C1 zijn ongesla-

gen status weet vast te houden! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://youtu.be/MrIWYy5hq0k
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Opstellingen 

3 oktober 2015 

team opstelling reserve 

1/2 
Elke, Jill, Kelly, Leanne, Lisanne, Margot, Sabine, Sharmaine, Shera, Simone 

Bert-Jan, Dannie, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Wesley T, Wouter K 

 

 

3 
Danique, Joyce, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Vito, Wouter C. 

 

 

4 
Annelinde, Annebertien, Ans, Rachelle 

Bob, Erik de K., Joris, Mario, Micke 

Janna, Lynn 

 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

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

 

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

Fabian, Koen, Sander H., Sander V., Sven, Daan (voorlopig geblesseerd) 

 

 

A3 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne 

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin  

 

 

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

 

Arjen (B2) 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi,, Lonneke 

Arjen, Jasper, Reinier, Wesley, Wouter 

 

B3 
Fleur, Iris, Nadine?, Nathalie, Özlem, Robin, Stefanie, Veerle, Chimene 

Rik, Daan 

 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucia, Liekke 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul, Sydney 

 

D1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Thom, Johua, Roy 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan, Cas, Abel 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Britt, Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

 

F2 VRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Programma 

3 oktober 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

OKD 1645 Excelsior 1 - Tempo 1 14:00 15:30 Denise H. Ruitenbeek 1aK60 Lisanne Halbe telnr in e-mailuitgave 

R1G 5157 Excelsior 2 - Tempo 2 13:00 14:00 Robbert B. Gelissen 1aK60   

R4M 5054 Excelsior 4 - DES 5 10:00 11:00   Th. Winters 1aK60   

R6H 1487 Excelsior 5 - Fiks 5 16:00 17:00 Willeke Bob v.d. Leeden 1aK60   

A1F 7399 Excelsior A1 - ODO A1 11:30 12:30 Luuk, Nikki M. Knoester 1aK60   

A5E 2426 Excelsior A3 - Avanti A5 8:30 9:30 Wesley, Erik, Nathan Simon Bolle 1aK60   

B3B 2133 Excelsior B2 - Phoenix B1 10:15 11:00 Shera, Danique Simon vd Berg 2K40   

E1F 3201 Excelsior E1 - Phoenix E1 9:30 10:00 Okker Pim Swinkels 3aK40   

E1L 80 Excelsior E3 - Fortuna/My Collections E4 12:00 12:30 Tjarko & Robert Sanne Kleiborn 3aK40   

E3K 150 Excelsior E4 - DES E2 13:00 13:30 Gina & Sander Lynn Heemskerk 3aK40   

F1F 694 Excelsior F1 - De Meervogels F1 9:30 10:00 Lisette & Carolien Margot de Bruijn 3aK40   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie veld autorijders (ouders van) 

R3T 5044 DVS '69 2 - Excelsior 3 12:00 14:00 ?? 
Sportp. Schildman, Hendrik Ido Am-

bacht 
1aK60 regelt Marilyn 

A3A 2292 ODO A2 - Excelsior A2 9:30 11:00 Ryan, Job Sportpark De Commandeur, Maasland 1aK60 Hanna, Fabian, Koen 

B1L 8339 KCC B2 - Excelsior B1 8:00 9:00 Vito, Jill Sportpark Schenkel, Capelle a/d Ijssel 2cK40 INSCHIETSHIRTS, Timo, Timon, Jop 

B5E 2868 Valto B3 - Excelsior B3 13:15 14:15 Mario, Stefan Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 Robin, Fleur, Chimene 

C5A 201 DES C3 - Excelsior C1 aw 8:30 9:00 Sander, Wouter Sportpark Biesland 5bK40 op eigen gelegenheid 

D2D 3422 Weidevogels D1 - Excelsior D1 10:00 11:00 Nynke Sportcomplex Merenveld,Bleiswijk 1K40 Mirre, Joran, Roy  

E3L 3261 VEO E2 - Excelsior E2 10:00 11:00 Sven, Daan Sportcomplex Westvliet, Den Haag 1aK60 Renske, Maya 

                  

barrooster      index veld Biesland 

09:00 11:30 Carolien, Manuela (A3 en B3), Tessa (Lonneke B2)      1aK60, 1bK40: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 Goeg, Patricia (Cristina E1, Lucía C1), ouder Sten (E4), Caro (ntb)      2K40: B-veld (voor palenhok)  

14:00 16:45 4x Excelsior 4      type veld uit 

16:45 19:30 4x Excelsior A1       K: Kunstgras; G: Gras 

 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 03-10-2015 A2J 7386 DES (D) A2 - Dijkvogels A1 12:30 Inkoop Erik de Koning Sportpark Biesland, 5aK60 (des) 

za. 03-10-2015 R4N 4989 DKC 4 - Valto 5 15:30 Inkoop Jos van Velzen Sportpark Biesland, 6aK60 (dkc) 

za. 03-10-2015 R2O 3341 WION 3 - Fortis 2 12:30 KNKV Jos van Velzen Sportcomplex Max Planckplaats, 1aK60 

za. 03-10-2015 A1G 7326 Vitesse (Ba) A2 - Nieuwerkerk A2 17:40 KNKV Wouter le Comte Sportpark De Bongerd, 1K40 

 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Trainingstijden veld najaar 

 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 

18.00-19.00   E1/2/3/4, F1/2  D1 D1, E1/2/3/4 B3, C1 F1/F2 

18.30-19.30    C1     

19.00-20.00     B1/B2  S3 B1/B2 

19.00-20.30   A1, A2   A1, A2   

19.30-20.30     A3, B3   A3 

20.00-20.30    POP 1e selectie     

20.00-21.30 S3        

20.00-21.00  Recreanten       

20.30-21.30    S5 S4  S5 S4 

20.30-22.00   S1/S2   S1/S2   

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

kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 28 september Henk 

maandag 5 oktober Shera & Joyce 

maandag 12 oktober Wouter 

maandag 19 oktober Reinier 
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Activiteitenkalender 

datum activiteit 

27 september Reservering kantine 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

2 oktober 2015   9 oktober 2015   16 oktober 2015   23 oktober 2015 

Christiane Hogeweg   Job van den Berg   Dannie Hoogeveen   Joyce Dijkgraaf 

Ans van Doormaal   Sabine Nolet   Lisanne Halbe   Simon Bolle 

Robin de Roo   Wesley Toet    Bertjan Bron   Shera Desaunois 

Tjarko van Batenburg   Rachelle Janssen   Jesse Dirkzwager   Sander van Vliet 

Wesley Nolet   Sven de Vreede   Dirk van Leipsig   Annelinde van der Pijl 

Pim Swinkels   Wesley Timp   Arjan Pel   Wouter de Boer 

Timo van Poppering   Linda van der Burgh   Sander Rensen   Jasper Koops 

              

30 oktober 2015        

Elke Reurings        

Marloes van Egdom        

Kayleigh Verhagen        

Simon van den Berg        

Reinier Koole        

Maarten de Boer        

Marvin Batenburg        

       

Regels schoonmaken:    

 Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerstgenoemde 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 eerstgenoemde ruilt met iemand, dient hij/zij dit door te geven aan de Korfpraat (korfpraat@ckv-excelsior.nl) 

 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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