
F2013 

18 juni 2016 

 

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

nummer 44 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  44 2 

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 zaalcommissaris (tel.nr in het pro-

gramma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummerss 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

Elke Reurings  

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. 

 

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 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIE S  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL M EDIA  

   

Beste lezer, 

Op de cover siert de laatste foto van het 

Dubbelschiettoernooi afgelopen seizoen.     

Komende zaterdag is het tijd voor een 

nieuwe ronde. Naar verluid zijn Buurman 

en Buurman er ook weer bij, dus zorg dat 

je er bent, laat je mooiste acties zien, po-

seer*, kijk serieus, geniet, lach, spring of 

dans, en wie weet sier jij komend jaar de 

korfpraat. (*Ook zonder te poseren kan niet 

uitgesloten worden dat de korfpraat papa-

razzi verdekt met hun camera’s klaar staat. 

)  

Afgelopen zaterdag was het schoolkorfbal 

toernooi, waarvoor dank aan alle vrijwil-

ligers. 

Verder is de bestuurskamer weer opge-

ruimd en netjes en is de tweede trai-

ner/coach van Excelsior A2 bekend. 

Aankomende week is het donderdag 23 

juni tijd om de sponsorkleding in te leveren. 

Een dag later treden Sharmaine & Reinier in het huwelijk. 

Weer een dag later is het dubbelschiettoernooi met de aansluitende bbq. 

Tot slot wil ik de aandacht vestigen op de aankondiging van de nieuwe korfpraat-

redactie voor volgend seizoen. Martine bedankt, en succes Marco. 

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
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
http://www.facebook.com/ckvexcelsior
http://www.twitter.com/ckvexcelsior
http://instagram.com/ckvexcelsior
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ Sponsork l ed ing  in l eve ren 23  juni  

▪ Bes tuu rskamer  en  kan t ine  

▪ Kor fp raat redact i e  2016/2017  

▪ Schoolkor fba l  18  j un i  2016  

▪ Asp i ranten  en  pup i l l entoernooi  

▪ Dubbel sch ie t toernooi  

▪ Huwel i j k sp raat  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Kalenders en roosters  

▪ Act i v i t e i t enka lender  

▪ Schoonm aakro os te r  
 

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 Juan Zondervan 

 Nathan op den Kelder Peter de Block 

Coverfoto: Cristhian Almeida-Rivera 

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, Linda, Job, Sham&Rein 

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 

Sponsorkleding inleveren 23 

juni 

Het korfbalseizoen loopt weer ten einde. Voordat we echter de korfbal-va-

kantie gaan vieren vraagt de Sponsorkleding commissie nog wel om de spon-

sorkleding weer in te komen leveren. Hier is net als vorig seizoen maar één 

mogelijkheid voor. 

Hierna kan de sponsorkleding commissie weer een inventarisatie maken van de 

sponsorkleding. Dit om er ook voor te zorgen dat alle teams er ook volgend seizoen 

weer mooi bij lopen.  

Het inlevermoment is dit seizoen op donderdag 23 juni 2016. 

18.30 - 19.30 uur Pinguins, F, E, D,C en B-teams  

19.30 - 20.30 uur A-teams en Senioren 

Wij willen jullie vragen om de sponsorpakken + inschietshirt gewassen in een plas-

ticzak met je naam erop in te leveren. 

Shirtjestas, graag gewassen en compleet inleveren met hierin een papiertje met 

vermelding van het team die de shirts heeft gebruikt. 

De oranje shirts die zijn uitgedeeld zonder sponsor erop - die eigendom zijn 

van Excelsior - hoeven niet ingeleverd te worden behalve als je je lidmaat-

schap voor volgend seizoen hebt opgezegd. 

Om het overzicht niet te verliezen is het helaas niet mogelijk om je kleding al eerder 

in te leveren, het neerleggen achter de bar of in de bestuurskamer is dus niet de 

bedoeling. 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar Simone Ruitenbeek, 

slruitenbeek@gmail.com. 

Tot donderdag 23 juni. 
 

Bestuurskamer en kantine 

Afgelopen zaterdagmiddag is na het schoolkorfbal de bestuurskamer helemaal op-

geruimd. Het leek namelijk wel een opslaghok geworden. Nu is alles weer netjes 

neergelegd in de kasten (promotiemateriaal apart gelegd, informatieboekjes). Alles 

wat niet in de bestuurskamer hoort, is eruit gehaald. De pupillen ballen liggen nu 

tijdelijk in de scheidsrechterskleedkamer en alle sponsorkleding zal  komende don-

derdag worden opgeruimd. 

Ook in de kantine lag naast de bar van alles en nog wat. Ook dit is opgeruimd. Je 

kunt nu ook weer aan de bar aan de zijkant zitten. 

Komende week zullen de gevonden voorwerpen weer worden gedeponeerd in een 

kledingbak waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. Dus ben je iets kwijt: 

kijk dan deze week in de bak met gevonden voorwerpen want anders gaat het de-

finitief naar een goed doel! 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:slruitenbeek@gmail.com
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En dan nog belangrijker: het is nu bijna vakantie. De bestuurskamer is gemaakt om te vergaderen. Zorg 

ook dat het bestuur of andere commissies gewoon kunnen vergaderen zonder dat zij eerst alles aan de 

kant moeten schuiven! Kortom: als je iets gebruikt bij Excelsior ruim het dan daarna weer op en ruim het op 

een plaats waar je hebt gevonden! En om de slogan te gebruiken die Job afgelopen zaterdagmiddag vaak heeft gebruikt: hoort dit 

thuis in de bestuurskamer?? 
 

Korfpraatredactie 2016/2017 

Nadat de afgelopen twee weken de indelingen van de competitieteams zijn bekend gemaakt, is het de hoogste tijd om de indeling 

van nog een team aan de goegemeente te presenteren: de Korfpraatredactie seizoen 2016/2017. 

De Korfpraatredactie zal in het komende seizoen twee mutaties ten opzichte van het afgelopen seizoen bevatten. Martine Graafland, 

die naar eigen zeggen het afgelopen anderhalf jaar erg veel plezier heeft beleefd aan haar deelname aan de redactie en het verzorgen 

van de Korfpraat, zal de redactie helaas verlaten. 

Martine, namens de vereniging ontzettend bedankt voor je inzet, bijdrage en de altijd vrolijke afbeeldingen die de Korfpraat opfleurden! 

Dat was het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat Marco van der Linden, vader van Ryanne uit D1, de redactie vanaf volgend 

seizoen komt versterken! 

Marco, namens de vereniging ontzettend veel plezier met het samenstellen, verzorgen en verspreiden van de Korfpraat. 

Verder zal de redactie bestaan uit de oudgedienden Nathan op den Kelder (Excelsior 5), Peter de Block (vader van Thijs uit D2) en 

Juan Zondervan (vader van Julia uit D2). 

Na deze Korfpraat volgen er nog twee Korfpraten om het seizoen af te sluiten. Na de zomervakantie volgt op zondag 14 augustus 

de eerste Korfpraat van seizoen 2016/2017. De redactie kijkt uit naar de vele bijdragen van de gehele vereniging, om deze samen te 

stellen tot het leukste weekblad van Nederland! (op de voet gevolgd door het weekblad van Donald Duck ) 
 

Schoolkorfbal 18 juni 2016 

Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse schoolkorfbal gehouden. Dit jaar was de 62e editie.  

In de kantine werd om 7:30 al druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Om 8:30 kwamen de eerste deelnemers en coaches 

aan en Annemarie en Linda gaven de coaches een programmaboekje. 

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

rechters kwamen zich aanmelden en Peter begon met het omroepen van de eerste 

wedstrijden. Het weer was redelijk alleen tijdens ronde 4 moest even worden gestopt 

door regen. Uiteindelijk is ronde 4 gewoon uitgespeeld en het toernooi volgens het 

schema afgemaakt. Ook het luchtkussen was weer in trek en een aantal kinderen werd 

geschminkt in de kantine. 

De eerste uitslagen werden gemeld en konden worden ingevoerd. De ochtend vor-

derde en om 13:45 was de prijsuitreiking. Dit jaar hadden 50 teams zich aangemeld 

verdeeld over 13 scholen. Excelsior had 26 teams verdeeld over 6 scholen. 

De ledenwervers hebben weer een groot aantal promotiemateriaal aan nieuwe leden 

uitgedeeld en de eerste aanmeldingen zijn al binnen om een keer met ons mee te 

mogen trainen. Trainers en coaches: door jullie grote inzet tijdens het toernooi zijn de kinderen enthousiast geworden over korfbal 

en vooral korfbal bij Excelsior! 

 

Iedereen die zich als coach, scheidsrechter, ledenwervers, schminkers, trainers, bij het wedstrijdsecretariaat of achter de bar heeft 

ingezet voor het schoolkorfbal: hartelijk bedankt! 

Op de foto staat Bernadette Mariaschool 

1 (BMS 1), met o.a. Excelsiorianen Marco 

van der Linden (coach) en Juan Zonder-

van (coach). BMS1 is tweede in de poule 

geworden. 
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De eindstanden waren: 

De eerste plaatsen waren voor de: Bonte Pael 1, Max Havelaar 1, Widar 2, BMS 2, PMS 

3, Mozaïek 1, Talent 1, Talent 2, Eglantier 1, Gabriel 6, De Bron 7. 

De tweede plaatsen waren voor de: BMS 1, Widar 1, Bonte Pael 3, Titus Brandsma 1, 

De Bron 4, PMS 4, De Bron 5, Gabriel 3, Parkschool 2, De Bron 6, Max Havelaar 5 

De strafworpen werden gewonnen door Max Havelaar met 60 en 2e werd De Bron 6 

met 41. 

Voor de statistieken: er werden in totaal 657 strafworpen gescoord en 611 doelpunten! 

Er werden 150 wedstrijden gespeeld verdeeld over 11 poules.22 wedstrijden eindigde 

in een gelijkspel. Er deden dit jaar ongeveer 300 kinderen mee aan het toernooi dat 

werd georganiseerd door de 3 Bieslandverenigingen: DES, DKC en Excelsior. 

Volgend jaar zal de 63 editie georganiseerd gaan worden! Wederom door de 3 Bies-

landverenigingen: DES, DKC en Excelsior. 

 

 

  

Op de foto staat BMS2, met o.a. Excelsio-

rianen Nynke Sevinga (coach), Cas van 

der Voort (D1) en Julia Zondervan (D2). 

BMS2 is eerste in de poule geworden. 
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Aspiranten en pupillentoernooi  

Op 27 augustus organiseren wij voor de tiende maal een aspiranten- en pupillentoernooi. Dit jaar wordt het 

toernooi weer eind augustus gehouden.  

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen daarom de senioren en junioren (dat zijn uiteraard de leden die 

niet coachen op het toernooi) 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 niet aankomen op vrijdag 26 augustus!!! 

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2016-2017 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, DKC, Dijkvogels, Weidevogels, Valto, KZ Danaïden, ONDO, Phoenix, Merwede GKV 

en NIO zich al ingeschreven met in totaal 137 teams, zie hieronder!  

Erik de Koning en Nicole Buis 

8 teams 15 teams 10 teams 9 teams 13 teams 13 teams 12 teams 11 teams 24 teams 12 teams 5 teams 3 teams 

Dijkvogels B1 Valto B3 DES B1 Nio B1 KZ Danaïden B1 Weidevogels B1 Phoenix B1 Excelsior B1 ONDO B1 Merwede B1 GKV C1 DKC C1 

Dijkvogels B2 Valto C3 DES B2 Nio B2 KZ Danaïden B2 Weidevogels B2 Phoenix B2 Excelsior B2 ONDO B2 Merwede B2 GKV C2 DKC D1 

Dijkvogels C1 Valto C4 DES C1 Nio C1 KZ Danaïden B3 Weidevogels B3 Phoenix C1 Excelsior B3 ONDO B3 Merwede B3 GKV C3 DKC E1 

Dijkvogels C2 Valto D1 DES C2 Nio C2 KZ Danaïden C1 Weidevogels C1 Phoenix C2 Excelsior C1 ONDO B4 Merwede C1 GKV D1 DKC E2 

Dijkvogels D1 Valto D2 DES C3 Nio D1 KZ Danaïden C2 Weidevogels C2 Phoenix D1 Excelsior D1 ONDO B5 Merwede C2 GKV E1   

Dijkvogels D2 Valto D3 DES D1 Nio E1 KZ Danaïden C3 Weidevogels D1 Phoenix D2 Excelsior D2 ONDO C1 Merwede C3     

Dijkvogels E1 Valto D4 DES E1 Nio E2 KZ Danaïden D1 Weidevogels D2 Phoenix D3 Excelsior E1 ONDO C2 Merwede D1     

Dijkvogels F1 Valto E1 DES E2 Nio E3 KZ Danaïden D2 Weidevogels E1 Phoenix E1 Excelsior E2 ONDO C3 Merwede D2     

  Valto E2 DES F1 Nio F1 KZ Danaïden D3 Weidevogels E2 Phoenix E2 Excelsior E3 ONDO C4 Merwede E1     

  Valto E3 DES F2   KZ Danaïden E1 Weidevogels E3 Phoenix E3 Excelsior F1 ONDO D1 Merwede E2     

  Valto E4     KZ Danaïden E2 Weidevogels E4 Phoenix E4 Excelsior F2 ONDO D2 Merwede E3     

  Valto E5     KZ Danaïden E3 Weidevogels E5 Phoenix F1   ONDO D3 Merwede E4     

  Valto E6     KZ Danaïden F1 Weidevogels F1    ONDO D4       

  Valto E7             ONDO E1       

  Valto F1             ONDO E2       

 Valto F2         ONDO E3       

          ONDO E4       

          ONDO E5       

          ONDO E6       

          ONDO E7       

          ONDO F1       

          ONDO F2       

          ONDO F3       

          ONDO F4       
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Dubbelschiettoernooi 

52e editie, 25 juni 2016 

Wie sleept dit jaar de wisselbeker van de 52e editie van het traditionele Excelsior dubbel-

schiet-toernooi in de wacht?  

Aansluitend wordt er weer een heerlijke BBQ verzorgd. 

Behouden Sander Rensen en Wouter Kamps hun felbegeerde wisseltrofee of gaat een 

ander duo met de eer strijken? Wie wint er in de pupillenpoule? En bij de aspiranten? 

Welke ouders schieten zich in het zweet samen met hun pinguïn of pupil? 

Komt dat zien, komt dat zien!  

Loten zullen verkocht worden, BBQ's aangestoken en messen geslepen. 

Ook indien je niet gaat dubbelschieten ben je van harte welkom voor aanmoediging langs de kant en bij de BBQ. 

Wat: 52e editie Dubbelschiettoernooi  

Wanneer: zaterdag 25 juni 2016 

Deelname: gratis  

Melden om: 11:30 uur (zorg dat je er dan ook bent) 

Start: 12:30 uur  

Duur: 10 minuten per ronde 

Einde: 17:00 uur  

Start BBQ: 17:30 uur 

Kosten BBQ: pinguïns/pupillen €4,- p.p. 

overigen €6,- p.p. 

Loten: €0,25 voor fantastische prijzen 

Ook indien je niet gaat dubbelschieten ben je van harte welkom voor aanmoediging langs de kant en bij de BBQ.  

De inschrijving voor senioren tot en met F ouders/kind is gesloten. 

Na afloop is er een overheerlijke barbecue. Ouders, jullie kunnen je ook aanmelden voor alleen de barbecue. Bij de barbecue is er 

geen limiet aan het aantal inschrijvingen. Thans hebben al 188 personen zich opgegeven! Tot en met maandag 13 juni kun jij je 

inschrijven voor de bbq! Hierna zal de slager worden gebeld. 

Het totaal aantal koppels staat nu op 80! 

De volgende koppels hebben zich opgegeven: 

koppel koppel koppel koppel 

Wesley/Erik Liekke/Aniek Okker/Mart Mees/Erik 

Anne-Linde/Marit Demi/Dik Robertjan/Ryan Demi/John 

Thijs/Joris Zoë/Lisette Sander/Sander Demain/Beau/Fleur 

Buurman/Buurman Fenna/Erica Dingeman/Marijn Puck/Barry 

Janna/Roxanne Maud/Carolien Sven/Ronald Lise/Elvira 

Jikke/Ben Sten/Renzo Sander/Wouter Loes/Anne 

Dennart/Lannie Martin/Robert Kayleigh/Jazz Marilyn/Dieter 

Nynke/Lynn Elize/Barry Leanne/Robbert Bertus/Erik 

El/Anneke Tijn/Pauline Wesley/Denise Roy/Li 

Lucienne/Pieter Milou/Maarten Gijs/Paul Jesse/Jill 

Erna/Diederik Sten/Nicole Wouter/Arjen Denise/Johan 

Elvira/Goeg Stefan/Karen Noa/Myrthe Astrid/Marlieke 

Frans/Imre Danique/Charlotte Timon/Dirk Vito/Job 

Wilfred/Judith Anouk/Dominique Sanne/Robin Emiel/Anna 

Ron/Linda Daan/Fabian Wouter/Jadranka Ellis/Gerald 

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
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koppel koppel koppel koppel 

Berry/Alber Hanna/Maaike Ryanne/Marco Christina/Julia 

Lucia/Isa Koen/Marloes Britt/Desiree Roy/Mike 

Nadine/Chimene Merit/Gina Pjotr/Malika Inger/Romy 

Iris/Nathalie Jop/Pim Fara/Sanne Thijs/David 

Mark/Rick Veerle/Linda Paul/Victor Abel/Mirre 

Joshua/Nico    

BBQ-lijst: 

naam naam naam naam naam naam 

Elize Hanna Lynn Beau Paul  Berry 

Barry Pjotr Marloes Demian Gijs Myrthe 

Britt Malika Robertjan Buurman Wouter Nynke 

Desiree Inger Ryanne Sanne Mees Jadranka 

Willeke Gerrie Linda Erik Erik Pim 

Lucia Fam Vito Petra Marit Marlieke 

Cristhian Joyce Merit Riet Buurman Milou 

Cristina Koen Iris Wilfred Wesley  Maarten 

Daan Marloes Alber Wilco Carolien Joris 

Thijs Jesse Roxanne Jill Arjen Wesley  

Gina Sten Sanne Frans Dingeman Hans 

Rob Zoë Fara Ellis Charlotte Pauline 

Okker Lisette Marieke Erik Conno Dennart 

Jikke Denise Sabine Emiel Demi Johan 

Job Jorrith Lannie Anna Dik Andrea 

Nicole Piet Sander Wineke Elvira Dominique 

Wilco Micha Aniek Gerald Lisette Kayleigh 

Leon Jayden Mark Timon Sander Emme 

Erica Maud Judith Bob Robin Laura 

Fenna Denise Daan Dirk Simone Imre 

Sten Nadine Stefan Roy Leanne Romy 

Renzo Mirre Karen Ryanne Liekke Sander 

Tijn Abel Isa Marco Fam Ruiter Anouk 

Wouter Victor Noa Erik Fam Ruiter Sven 

Jop Jonas Wouter Rebecca Fam Ruiter Ronald 

Mart Martine Johan David Demi Puck 

Bertus Lisanne Ineke Joshua John Barry 

Janna Danique  Teis V Fabian Chimene Piet 

Omar Henk Robin Ben Roy Tineke 

Fleur Margreet Fleur  Nikki Julia Maaike 

Robbert Nathalie Veerle Marijn Mike Juan 

Patricia Jazz     
 

  

 

 

 

 

 

 

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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Huwelijkspraat
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Tweede trainer/coach A2 

Vorige week stond er in de Korfpraat nog een vacante positie bij als trainer/coach van de A2. 

Deze week hebben we definitief de tweede trainster/coach kunnen vinden. Denise Ekelmans 

zal samen met Job van den Berg de A2 gaan coachen en trainen komend seizoen. 

Denise, alvast bedankt voor je inzet en succes komend seizoen! 
 

Jeugdsecretariaat  

Bezetting jeugd TC 

De verdeling van de Jeugdzaken-TC en coördinatoren is komend seizoen als volgt: 

naam rol 

Linda Heemskerk hoofd Jeugdzaken 

Erik de Koning TC lid – bestuurszaken 

Shera Desaunois TC lid – coördinator B jeugd 

Okker van Batenburg TC lid – coördinator C jeugd 

Vito Heemskerk TC lid – coördinator D jeugd 

Lisette Ekelmans coördinator E 

Maarten Taffijn coördinator F 

Robert Jan Heemskerk adviseur TC 

Henk Halbe adviseur TC 
 

Trainersindeling eind seizoen 2016/2016 

Hieronder een overzicht van de trainers voor de komende 2 weken. 

Let op: een aantal trainers die bij de teams geplaatst is, zijn tijdelijke trainers. De Technische 

Commissie is bezig alle trainers op de juiste plaatsen te zetten en heeft een aantal trainers 

gevraagd deze komende 2 weken de groepen te trainen. Dit zijn dus nog niet overal de vaste 

trainers.  

Trainers voor de komende 2 weken zijn: 

team trainers komende 2 weken afbelnummer tijden  

B1 Shera/Wouter 

zie e-mailuitgave voor de 

telefoonnummers 

19.00 – 20.00 uur 

B2/B3 Sander R/Mario 19.00 – 20.00 uur 

C Okker 19.00 – 20.00 uur 

D groep Vito/Nynke 18.00 – 19.00 uur 

E1 Lisette 18.00 – 19.00 uur 

E2 & E3 Jazz 18.00 – 19.00 uur 

F groep Maarten/Isa/Sven/Daan 18.00 – 19.00 uur 
 

Belangrijke data 

Donderdag 23 juni training 

 

 

 

 

 

 

 

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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Secretari(pr)aten 

Zaterdag 25 juni Dubbelschiettoernooi 

Donderdag 30 juni  laatste training 

Donderdag 18 augustus 1e training B1 (laat aan Wouter weten of je dan nog op vakantie bent) 

Dinsdag 23 augustus Start 1e training voor gehele jeugd (met uitzondering van B1) 

Zaterdag 27 augustus Excelsior toernooi (met 137 teams) 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

21 juni 2016 Reservering ROC Mondriaan 

25 juni 2016 Dubbelschiettoernooi 

8 juli 2016 Reservering familie Heemskerk 

11 juli 2016 Reservering DVA (11-15 jul) 

18 juli 2016 Reservering DVA (18-22 jul) 

27 augustus 2016 Aspiranten- en pupillentoernooi 

9 september 2016 Ladies' night 

29 oktober 2016 Korfbalcongres KNKV 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Schoonmaakrooster 

24 juni 

Nathan op den kelder 

Kelly de Koning 

Fabian Mastenbroek 

Jesse Dirkzwager 

Linda van der Burgh 

Wesley Timp 

Reinier Koole 

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
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