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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 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

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 

telefoonnummer 

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. 

Het zaalseizoen is aangebroken! Voor de Korpraat 

betekent dit een kleine lay-outwijziging: het zomerse 

groen heeft plaatsgemaakt voor het winterse blauw. 

Beiden hebben zo hun eigen charmes. 

Wat ook is gewijzigd, is de omgeving van de coverfoto, getuige de cover deze week 

met de actie van Dirk (inclusief roze sokken… hihi) tijdens de kampioenswedstrijd 

van C1 afgelopen zaalseizoen. Sierden de afgelopen twee maanden veld- en 

buitenfoto’s de voorkant van de Korfpraat, vanaf nu zal de redactie prachtige 

actiefoto’s die in de zaal worden geschoten op de cover plaatsen. Althans, als jullie 

ons daarbij helpen. Want redactie zijn is één ding, maar mooie plaatjes schieten is 

hele andere koek. Daar zijn wij van de redactie niet zo goed in, dus bij dezen de 

oproep aan alle lezers van de Korfpraat om zaal(actie)foto’s (uiterard 

Korfpraatcoverwaardig) naar het bekende e-mailadres dekorfpraat@ckv-

excelsior.nl van de redactie te sturen. Cristhian, George, Frido… deze oproep spreekt 

de redactie extra luid naar jullie uit, maak ons blij  

Traditioneel wordt er in een uitgave van de Korfpraat tussen twee deelseizoenen 

niet zo heel veel gemeld, en dat is in deze uitgave niet anders. Desalniettemin, 

misschien geen Korfpraatuitgave die uitblinkt in kwantiteit, maar wat er in staat, is 

van hoogstaande kwaliteit. Zoals je mag verwachten en op mag rekenen. 

In deze Korfpraat: 

▪ Zou het scanderen van “Ballen te koop, ballen te koop! Mooie ronde ballen! Een 

beetje gebruikt, maar ze stuiteren nog steeds als de beste! Maak ons los voor 

slechts 5 pietermannen per bal, bijna gratis, maak ons los! Ballen te koop! K5, K4, 

maar geen K3, want die gaan uit elkaar, haha, snappie ‘m! Ballen te koop!” 

gepast zijn om deze mededeling aan te prijzen? We proberen het gewoon  

▪ Met Sinterklaas en Kerstmis in aantocht enerzijds en een verenigingskas die niet 

vies is van wat aanvulling anderzijds stellen we onszelf uiteraard allen dezelfde 

vraag: hoe kan ik consumeren en tegelijkertijd mijn vereniging laten floreren? 

Een hele legitieme vraag, die nog rijmt ook. Nou, je gelooft het bijna niet, maar 

het antwoord staat gewoon hier in deze Korfpraat  

▪ Het zaaloefenprogramma heeft een kleine update gehad. Kijk dus goed of er 

voor jou iets gewijzigd/toegevoegd. 

▪ Het nieuw gevormde team E5 heeft een plekje (twee zelfs) in het 

zaaltrainingsschema. 

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
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ Oude ba l len  te  koop  

▪ Doe mee  met  de  zaa louder t ra in ing !  

▪ S interk laas  en  de  Ke rstman  kopen  

in  v ia  Exce ls io r  

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

pr i j zen  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma zaa l toe rnooi  

▪ Oefenprogramma zaa l  

Train ing  

▪ Tra in ingst i jden  zaa l  

▪ Oudert ra in ing  ve ld  

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 

Coverfoto: Frido Kuijper  

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, Job 

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 

Oude ballen te koop 

Afgelopen donderdag heeft de TC de ballen uitgereikt 

aan de teams en verder geïnventariseerd welke ballen er over zijn. Bij deze inven-

tarisatie is ook gekeken welke ballen afgeschreven zijn. Deze ballen kun je kopen 

voor € 5. Wij hebben K5 en een beperkter aantal K4 ballen. Wil je een bal kopen? 

Meld je dan bij Erik de Koning. Je ontvangt de bal na overhandiging van € 5 contant. 
 

Doe mee met de zaaloudertraining!  

Na wederom een ontzettend leuk trainingsseizoen op het veld staan de ouders van 

de oudertraining te popelen om eind oktober de zaal in te gaan. Want samen korf-

ballen met mede”lotgenoten” – ouders van korfballende kinderen bij Excelsior – is 

gewoon te leuk! Ben jij die jeugdouder die nog niet meedoet met de oudertraining? 

Dan is hier je kans om je op te geven voor de zaaloudertraining! 

Tijdens de oudertraining word je op een gezellige manier ingewijd in alles wat er 

bij het geweldige korfbalspelletje komt kijken. Je leert de spelregels, de technieken, 

de tactieken en meest belangrijk, hoe je als team samenspeelt. Na een paar trainin-

gen zal je als ouder langs de lijn de wedstijd van je kind veel intenser beleven. En 

doordat je daarbij ook zelf aan het sporten bent, is de oudertraining ook voor jezelf 

een goede keuze. 

De trainingen worden gegeven door zeer enthousiaste seniorenspelers en korfbal-

coryfeeën van Excelsior met decennialang korfbalervaring. Een deelseizoen (veld 

najaar/zaal/veld voorjaar) wordt afgesloten met een echte wedstrijd tegen een ge-

legenheidsteam van onze vereniging of een recreantenteam van een andere club. 

Alles wat je tot dan hebt geleerd, kun je in praktijk brengen. En dat kan tot je eigen 

verrassing meer zijn dan je had gedacht. 

Vanwege de zaalhuur wordt aan deelnemers van de zaaloudertraining een kleine 

financiële bijdrage gevraagd: EUR 5,- per maand, voor een periode van 6 maanden. 

De zaaloudertraining is wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 21:00 in 

sporthal de Buitenhof. Elke jeugdouder mag meedoen met de oudertraining, het 

maakt niet uit of je wel of geen korfbalervaring hebt. 

Gebruik het formulier op de site om je aan te melden voor de oudertraining zaal 

2015/206. Nadat je je hebt opgegeven, is meedoen aan de oudertraining vrijblij-

vend, maar we gaan er wel vanuit dat je je participatie serieus neemt. Hoe meer 

ouders, hoe leuker de training! Tot in de zaal! 
 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  10 4 

Praatjes en mededelingen 

Sinterklaas en de Kerstman kopen in via Excelsior  

De feestdagen staan weer voor de deur. Dit betekent dat Sinterklaas en de Kerstman weer op zoek 

moeten naar de leukste cadeaus. Steun Excelsior door je bestelling bij Bart Smit, Media Markt of één 

van 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, terwijl jij dezelfde 

prijs betaalt en het je dus niets extra kost. 

Alle beetjes helpen, dus steun Excelsior en bestel via de site bij je favoriete webwinkel. 

 
  

Reeds opgebracht:  

€978,84 

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
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1&shop=Dinnersite.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRm0uZGlubmVyc2l0ZS5ubCUyRnNwb25zb3JrbGlrcyUyRnNlYXJjaC5waHAlM0ZwYXJ0bmVyX2lkJTNENDAwOSUyNkNpdHklM0REZWxmdCUyNmJwcyUzRFNLXzQwMTUlMjZtYyUzRHNr
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=4&shop=Thuisbezorgd.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENzYlMjZsaSUzRDc3ODExJTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=53&shop=Wehkamp&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjA5ODM5JTI2YSUzRDIxNjM0ODQlMjZnJTNEMjA2Nzg3NzQlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=26372&url=http://www.bol.com&f=TXL&name=bericht
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=110&shop=HEMA&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzMzQxNjg2QzE3NTE4OTM0VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=56&shop=Zalando&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzE3NjkxQzY0NzQ1NzQ3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=11&shop=Bodyshop&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjEwMTYxJTI2YSUzRDIwNzM0MzUlMjZnJTNEMjAzMjg5MDIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=15&shop=Booking.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ib29raW5nLmNvbSUyRmluZGV4Lm5sLmh0bWwlM0ZhaWQlM0QzNDczOTIlMjZsYWJlbCUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2158&shop=Media+Markt&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjMwMjc0Mjk4QzExNzgxNDQyNjFUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2163&shop=Shoeby&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIxMDY2MzkzQzUwOTYwNzU5VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=55&shop=Yves+Rocher&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTg0MzklMjZhJTNEMjA3MzQzNSUyNmclM0QxNjQ2NjM2NiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTUr
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=118&shop=V%26D&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1OTMzNjk1QzQwMTU5NzdUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=136&shop=LOI&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNENTcxODklMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxNzQ1NTc2MCUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=104&shop=Aktiesport.nl&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWt0aWVzcG9ydC5ubCUyRndlYnNlcnZpY2VzJTJGdHJhZGV0cmFja2VyJTJGJTNGdHQlM0QzODlfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRCUyNTJG
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2092&shop=Bart+Smit&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNzU3ODIwQzY3OTgzNDY2JTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=718&shop=Groupactie&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ncm91cGFjdGllLm5sJTJGYWN0aWUlMkYlM0Z0dCUzRDY1MTRfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=10&shop=Blokker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzAxOTg0Qzk0NDIzNTk4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1824&shop=C%26A&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkYxNDExMSUyRjIxNjYlMkYlM0ZsaW5raW5mbyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=85&shop=Expedia&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTgxNDYlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxOTcyMTU2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=113&shop=Hunkem%C3%B6ller&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNDU4Mzc5QzczMzYxNzNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2049&shop=IkenIk&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY1NjU2JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=324&shop=kleertjes.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmtsaWtzLmFmZmlsaWF0ZTR5b3UubmwlMkY2NTI0JTJGMjE2NiUyRiUzRmxpbmtpbmZvJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=124&shop=KLM&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTI4NCUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDE5MzIyNzYyJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=66&shop=Vodafone&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENDI3JTI2bGklM0QxNTEwMTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=152&shop=Amazing+Kids&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIyNjY3NjYyQzU5NjI1NDFUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=14&shop=BonPrix&link=K2h0dHAlM0ElMkYlMkZjbGsudHJhZGVkb3VibGVyLmNvbSUyRmNsaWNrJTNGcCUzRDIyNDQ5JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTk2ODE2ODIlMjZFUEklM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=719&shop=Fashion+for+Home&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIxMjA1MzAwQzc2MzM1NDU1JTI2enBhcjklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=125&shop=Hotels.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjAxMzIlMjZhJTNEMjA0MDk4MyUyNmclM0QxNzYzMDM2MiUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=107&shop=Leen+Bakker&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTkxOTM3JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTg4ODc5NjYlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=208&shop=Nuon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMjAzNiUyNmxpJTNEMTE2NTE0NSUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1931&shop=Redcoon&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIzNjAyNDUyQzIwODI1MDUzNDZUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=150&shop=Independer.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsaWNrcy5tNG4ubmwlMkZfYyUzRmFpZCUzRDEyMTczJTI2YWRpZCUzRDY2ODg4NyUyNjRka24lM0RTS180MDE1JTI2NGRzaWQlM0Qx
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1797&shop=Conrad&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jb25yYWQtZWxlY3Ryb25pYy5ubCUyRnR0JTJGJTNGdHQlM0Q5MjBfMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2cg==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2066&shop=Expresso&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QzNDM2JTI2bGklM0QxMTY4NjE0JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2053&shop=Light+In+The+Box+&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjE3MzQ5JTI2YSUzRDIwNzM0MzYlMjZnJTNEMjA3NDcwNjIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=48&shop=Viking&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzQwMzgyQzU1Mzg1MTA0N1QlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2027&shop=Webprint.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMDIwJTI2bGklM0QxMjM5OTYlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=149&shop=Avantisport&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NDkzNzc4Qzg4NjY0NDIxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2051&shop=Bax&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5iYXgtc2hvcC5ubCUyRnRyYWRldHJhY2tlciUyRiUzRnR0JTNEMTY4N18xMl85NTQ3MV9TSzQwMTUlMjZyJTNEJTI1MkY=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2038&shop=Subsidesports.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zdWJzaWRlc3BvcnRzLm5sJTJGbmwlMkZTaGlydCUyRiUzRnR0JTNEMjkzNl8xMl85NTQ3MV9TSzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1869&shop=Centralpoint&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxNzk0JTI2bGklM0QxMDk4ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=9&shop=Ben&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzE1NzkwQzMwODY0ODQ4VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=30&shop=ICI+PARIS+XL&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMTk1OTE1JTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMTkwNTM4MzIlMjZFUEklM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2126&shop=Inktweb.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2MDU4MTA4QzUzODQ1NDNUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2033&shop=Lensway.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMTUxMCUyNmxpJTNEOTUxMTQlMjZ3cyUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2114&shop=MedionShop&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QyMzU4JTI2bGklM0QxMjA5MzY4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2055&shop=MS+Mode&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEMjE1MTIzJTI2YSUzRDIwNDA5ODMlMjZnJTNEMCUyNkVQSSUzRFNLXzQwMTU=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=2136&shop=Planet+Sports&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI1NjQzODY1QzM1Mzk0MDYxVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=63&shop=Score&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzU4MDQwQzc0NTE2MDg3VCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=46&shop=Tijdschriften&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDEwODEzJTI2c2klM0QxMjklMjZsaSUzRDc1Njg4JTI2d3MlM0RTS180MDE1
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=169&shop=Tonershop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50b25lcnNob3AubmwlMkZ0b25lcnMlMkYlM0Z0dCUzRDEzMTZfNjkzMTJfOTU0NzFfU0s0MDE1JTI2ciUzRA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=108&shop=vanHaren&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEMzQ1NyUyNmxpJTNEMTE3NDQxOCUyNndzJTNEU0tfNDAxNSUyNmRs
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1830&shop=Sneltoner.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjI2NTU2OTU3QzgwMzYzMDU0NlQlMjZ6cGFyMCUzRCU1QlNLXzQwMTUlNUQ=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1954&shop=Inkclub.com&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmNsay50cmFkZWRvdWJsZXIuY29tJTJGY2xpY2slM0ZwJTNEOTU0NiUyNmElM0QyMDQwOTgzJTI2ZyUzRDUyNTQzJTI2RVBJJTNEU0tfNDAxNQ==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=1924&shop=inktpatroonshop.nl&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRnRjLnRyYWRldHJhY2tlci5uZXQlMkYlM0ZjJTNEMzg1OSUyNm0lM0QxMiUyNmElM0Q5NTQ3MSUyNnIlM0RTS180MDE1Kw==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=18&shop=Center+Parcs&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMzUwODEzQzM4ODI4OTIzVCUyNnpwYXIwJTNEJTVCU0tfNDAxNSU1RA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=71&shop=Simpel&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNEODU4JTI2bGklM0QxMzA3ODglMjZ3cyUzRFNLXzQwMTUlMjZkbA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=77&shop=Phonehouse&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmRzMS5ubCUyRmMlMkYlM0Z3aSUzRDE1MDYzOCUyNnNpJTNENTk3JTI2bGklM0QxMTYyMDU5JTI2d3MlM0RTS180MDE1JTI2ZGw=
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=119&shop=Simyo&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwNTI5OTU1QzY5NjU0MzUwVA==
http://sponsorkliks.com/link.php?club=4015&shop_id=27&shop=hollandsnieuwe&link=aHR0cCUzQSUyRiUyRmFkLnphbm94LmNvbSUyRnBwYyUyRiUzRjIwMjYzNDE2Qzk0Mjc4MTBUJTI2enBhcjAlM0QlNUJTS180MDE1JTVE
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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. 
 

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/523-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  10 6 

Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

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? 

Et cetera. Wij, Excelsior, helpen je graag met het fluiten van een goede wedstrijd. Meld je als je hulp nodig hebt bij mij (Linda Heems-

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

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

Voor het toernooitje voor E en F op 31 oktober hebben wij ingedeeld: Dirk van Leipsig, Jasper Koops, Noa Jorritsma, Wesley Timp, 

Kayleigh Verhaghe, Indi Jorritsma. De begeleiders die dag zullen zijn: Linda Heemskerk, Carolien Noorlander en Erik de Koning. 
 

Scheidsrechters 

Het zaalprogramma is nog niet bekend maar zal rond 28 oktober verschijnen. Dat is dan voor de wedstrijden vanaf 7 november tot 

en met 12 maart. In de zaalperiode zal het indelen van de scheidsrechters op een iets andere wijze gaan plaatsvinden. Vooraf zal er 

gekeken worden welk team er een wedstrijd zal moeten fluiten. De aanvoerders van de senioren- en juniorenteams zullen van de 

aanwijzers bericht ontvangen wanneer hun team aan de beurt is. Bij de B-teams zal in dit overleg gebeuren met het hele team 

inclusief de coach. De aanwijzers zullen dan langskomen zodat er in het programma namen vermeld kunnen worden. 
 

Nieuw E-team 

In de zaal zal er een extra E5 team bijkomen. Voor dit team hebben wij ook al twee nieuwe trainers gevonden: Kayleigh en Jop zullen 

de E5 gaan coachen en trainen geven. Komende week zal de E5 geïnformeerd worden over de teamsamenstelling. De trainingstijden 

van de E5 zullen zijn: woensdag van 18:00-19:00 in de sporthal Buitenhof en donderdag 17:30-18:30, ook in sporthal de Buitenhof. 
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 8 jaar. Op zaterdag 7 november is er een open training in de Brahmslaan. Ben je tussen de 

3 en 7 jaar? Kom dan gerust langs! 

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 pinguïns. De eerstvolgende 

training is op zaterdag 31 oktober in de gymzaal aan de Brahmslaan. Ben je 3 of 4 jaar dan is er een peuterprettraining die wordt 

gehouden op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerstvolgende training is op zaterdag 31 oktober in de gymzaal aan de 

Brahmslaan. Ben je 7 jaar? Dan wordt er vanaf maandag 26 oktober getraind op maandag in sporthal de Buitenhof van 18:00-19:00; 

of woensdag in sporthal de Hoornbloem van 18:30-19:30. 

Maar ook 8- of 9-jarigen zijn welkom bij een E team. 
 

Trainingen zaalcompetitie 

De zaalcompetitie begint op 7 november. Op zaterdag 31 oktober worden oefenwedstrijden gespeeld door B2 en D1. Alle E- en F-

teams zullen een toernooitje spelen dat gehouden wordt bij Excelsior in sporthal Kerkpolder van 9:30-11:30 op zaterdag 31 oktober; 

ook de B1 doet mee aan een toernooi bij Oranje Wit in Dordrecht en zal 3 wedstrijden spelen. De B3 zal een oefenwedstrijd spelen 
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Secretari(pr)aten 

op 4 november en de D1 een oefenwedstrijd op 3 november. De B1 en D1 spelen ook een oefenwed-

strijd op 24 oktober (laatste zaterdag van de herfstvakantie). De C1 zal een oefenwedstrijd spelen op 

woensdag 28 oktober om 19:00. 

De eerste zaaltrainingen zullen starten in de week vanaf maandag 26 oktober. De trainingstijden staan verderop in het clubblad. 

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

teams hebben afgelopen week de tas met ballen ontvangen voor de zaaltrainingen. Bij de D- t/m F-teams is er één bal per kind. Let 

dus op bij het weggaan na de training dat al jouw ballen weer worden meegenomen. 

De pinguïns en peuterpret trainen niet op 24 oktober i.v.m. herfstvakantie. De eerste zaaltraining is op zaterdag 31 oktober: 

Brahmslaan van 11:00-12:00. 
 

Grote clubactie 

De boekjes zijn uitgedeeld en kunnen worden ingeleverd in de twee dozen die op de bar staan. Omdat het veldseizoen ten einde is, 

mag je de boekjes ook geven aan jouw trainer. De trainers zullen dan zorgen dat de boekjes weer terecht komen bij Leen of Erik. 
 

Belangrijke data 

19 t/m 22 oktober geen training B t/m F teams 

24 oktober oefenwedstrijd B1 en D1 

28 oktober oefenwedstrijd C1 

vanaf maandag 26 oktober start zaaltrainingen 

31 oktober oefenwedstrijden 

7 november start zaalcompetitie 
 

Zaal 

In de zaal wordt op andere schoenen gespeeld dan op het veld. Zaalkorfbalschoenen zijn te koop bij Maltha Sport aan de Oude 

Langendijk 23 te Delft. Als je zegt dat je van CKV Excelsior bent, ontvang je 10% korting op jouw aankoop. In de zaal mag je niet 

lopen op schoenen die ook al buiten zijn gebruikt. 
 

Uitwedstrijden tijdens de zaalperiode 

Vanaf maandag 26 oktober zal onze thuisbasis op zaterdag weer sporthal de Buitenhof zijn. Dit houdt in dat de teams vertrekken 

vanaf sporthal de Buitenhof en niet meer vanaf het clubhuis. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

12 oktober 

klasse nr wedstrijd uitslag  strafworpen 

R6H 1487 Excelsior 5 - Fiks 5 13 4  
 

Opstellingen 

24 oktober 2015 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

 

Jasper (B2) 

B2 vrij  

B3 vrij  

C1 vrij  

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

Joran, Thom, Johua, Roy, Wouter 

 

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  
 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden 

Programma zaaltoernooi  

zaterdag 31 oktober 2015 

ronde wedstrijd veld scheidsrechter 

1 Pernix E1 - Excelsior E1 1 Indi Jorritsma 

1 Pernix E3 - Excelsior E2 2 Jasper Koops 

1 Pernix F1 - Excelsior F1 3 Wesley Timp 

2 Pernix E2 - Excelsior E3 1 Indi Jorritsma 

2 Pernix E4 - Excelsior E4 2 Jasper Koops 

2 Phoenix F2 - Excelsior F2 3 Wesley Timp 

3 Avanti E1 - Pernix E1 1 Wesley Timp 

3 DKC E2 - Pernix E3 2 Indi Jorritsma 

3 Phoenix F1 - Pernix F1 3 Jasper Koops 

4 DKC E1 - Pernix E2 1 Dirk van Leipsig 

4 Avanti E8 - Pernix E4 2 Jop de Boo 

4 DKC F1 - Phoenix F2 3 Kayleigh Verhagen 

5 Excelsior E1 - Avanti E1 1 Dirk van Leipsig 

5 Excelsior E2 - DKC E2 2 Kayleigh Verhagen 

5 Excelsior F1 - Phoenix F1 3 Jop de Boo 

6 Excelsior E3 - DKC E1 1 Jop de Boo 

6 Excelsior E4 - Avanti E8 2 Dirk van Leipsig 

6 Excelsior F2 - DKC F1 3 Kayleigh Verhagen 
 

Rondetijden 

ronde van-tot 

1 09:30-09:48 

2 09:50-10:08 

3 10:10-10:28 

4 10:30-10:48 

5 10:50-11:08 

6 11:10-11:28 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden 
 

Oefenprogramma zaal  

vrijdag 23 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Weidevogels 1 - Excelsior 1 20:00 21:25 Denise n.v.t. Boswijk, Den Haag regelt Nelleke 

zaterdag 24 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

HKV/Ons Eibernest/Refleks/Futura A1 - Excelsior A1 8:30 9:30 Luuk/Nikki toernooi (t/m 14:00 uur) De Schilp, Rijswijk dient Nikki nog te regelen 

Valto B1 - Excelsior B1 16:30 17:45 Vito/Jill n.v.t. Vreeloo, De Lier Isabella, Jop, Timo 

Fortuna D6 - Excelsior D1 aw 8:45 9:00 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Fortunahal, Delft eigen gelegenheid 

maandag 26 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Valto 1 - Excelsior 1 19:30 20:45 Denise n.v.t. Vreeloo, De Lier regelt Nelleke 

dinsdag 27 oktober 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? - Excelsior 1         De Veur of Essesteijn afhankelijk van resultaat in de poule 

woensdag 28 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior C1 - Fortuna C4 18:30 19:00 Sander/Wouter Sander van Vliet Buitenhof  

donderdag 29 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 2 - Valto 2 19:45 20:30 Robbert Erik de Koning Buitenhof   

Excelsior B1 - Excelsior B2 18:15 18:30 Danique/Shera/Vito/Jill Roy van Leusden Buitenhof B1 in inschietshirts onderling 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? - Excelsior 1         De Veur of HKV/Eibernesthal bij winst in wedstrijd dinsdag 

  

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Wedstrijden 
 

zaterdag 31 oktober 2015 

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 2 - VOLGT  11:30 12:30 Robbert VOLGT Buitenhof   

Excelsior 3 - KCC 5 12:45 13:40 Reinier Excelsior 5 Buitenhof   

Excelsior 5 - Excelsior 6 14:00 14:50 Willeke Excelsior 3 Buitenhof   

Excelsior 4 - Paal Centraal 2 15:00 15:55  Excelsior 2 Buitenhof  

Excelsior A3 - Excelsior B2 11:00 11:30 Wesley/Erik/Nathan Excelsior 6 Buitenhof onderling 

Excelsior B2 - Excelsior A3 11:00 11:30 Danique/Shera Excelsior 6 Buitenhof onderling 

Excelsior E1 -  9:00 9:30 Okker/Jazz 9:30-10:30 Jasper Koops Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Avanti E1/Pernix E1 

Excelsior E2 -  9:00 9:30 Sven/Daan 9:30-10:30 Indi Jorritsma Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 DKC E2/Pernix E3 

Excelsior E3 -  9:00 9:30 Robert/Tjarko 9:30-10:30 Wesley Timp Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Pernix E2/DKC E1 

Excelsior E4 -  9:00 9:30 Gina/Sander 10:30-11:30 Job de Boo Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Pernix E4/Avanti E8 

Excelsior F1 -  9:00 9:30 Lisette/Carolien 9:30-10:30 Dirk van Leipsig Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 Pernix F1/Phoenix F1 

Excelsior F2 -  9:00 9:30 Maarten/Charlotte 9:30-10:30 Kayleigh Verhagen Kerkpolder Toernooi, driekamp van 9:30-11:30 DKC F1/Phoenix F2 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? - Excelsior 1         HKV/Eibernesthal bij winst in wedstrijd donderdag 

Die Haghe/Oranje Wit/Meervogels B1 - Excelsior B1 11:45 13:30/ 

15:25/ 

16:45 

Vito/Jill n.v.t. Oranje Withal Jazz, Dirk, Myrte 

VIERKAMP BIJ ORANJE WIT DORDRECHT 

Avanti D5 - Excelsior D1 10:45 11:45 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Sporthal Viergang, Pijnacker Eva, Inger, Romy 

dinsdag 3 november 2015 

uitwedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

DKC D1 - Excelsior D1 aw 17:45 18:00 Nynke/Fabian/Merit n.v.t. Sporthal de Buitenhof, Delft eigen gelegenheid 

Avanti E10 - Excelsior E5 aw 17:45 18:00 Jop/Kayleigh n.v.t. Emerald, Delfgauw eigen gelegenheid 

woensdag 4 november 2015  

thuiswedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior B3 - DKC B1 17:30 18:00 Mario/Stefan Excelsior 4 Buitenhof   

Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A3 eenmalig van 18:00-19:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A2 eenmalig van 20:00-21:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober trainen de ouders eenmalig van 21:00-22:00; 

▪ Op woensdag 4 november traint de D1 eenmalig niet; 

▪ Op woensdag 4 november traint de E2/E4/E5 eenmalig in de Hoornbloem van 18:30-19:30.
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Training 

Trainingstijden zaal 

vanaf maandag 26 oktober  

 maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder 2/3 Hoornbloem Buitenhof Buitenhof 

17.30-18.30  B2-C1-E1/E2/E4   C1-D1-E1/E3/E5 

18.00-19.00 A3-E3-F1/F2   D1-E2/E4/E5  

18.30-19.30  A2-B1 B3-F1  B1-B2 

19.00-20.00 S6-B3   A2-A3  

19.30-20.30  S3-A1   S3-A1 

20.00-21.00    S6-Ouders  

20.30-22.15  S1+S2   S1+S2 

21.00-22.00    S4-S5  

 

Zaterdag 11:00-12:00 Brahmslaan: Pinguïns-Peuters (1e training zaterdag 31 oktober) 

Aanpassing trainingstijden i.v.m. oefenwedstrijden 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A3 eenmalig van 18:00-19:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober traint A2 eenmalig van 20:00-21:00; 

▪ Op woensdag 28 oktober trainen de ouders eenmalig van 21:00-22:00; 

▪ Op woensdag 4 november traint de D1 eenmalig niet; 

▪ Op woensdag 4 november traint de E2/E4/E5 eenmalig in de Hoornbloem van 18:30-19:30. 
 

Oudertraining veld 

datum trainer(s) 

maandag 19 oktober Oefenwedstrijd tegen 4e (coach: Reinier; scheids: Job) 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

31 oktober 2015 Reservering Excelsior 5 

13 november 2015 Wijnproeverij (vanaf 19:00) 

14 november 2015 Reservering kantine 

14 november 2015 Feest Junioren/Senioren 

20 november 2015 Reservering kantine 

27 november 2015 Sinterklaasfeest Pinguïns/Pupillen 

18 december 2015 Kerstdiner Pupillen/Aspiranten 

2 januari 2016 Nieuwjaarsborrel 

Februari Feest Junioren/Senioren 

Maart Activiteit Aspiranten en Junioren 

April Feest Junioren/Senioren 

Juni Excelsior festival 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

23 oktober 2015   30 oktober 2015    

Joyce Dijkgraaf   Elke Reurings    

Simon Bolle   Marloes van Egdom    

Shera Desaunois   Kayleigh Verhagen    

Sander van Vliet   Simon van den Berg    

Annelinde van der Pijl   Reinier Koole    

Wouter de Boer   Maarten de Boer    

Jasper Koops   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) 
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