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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 telefoonnummers 

 

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  

Technische Zaken 

senioren/junioren: Maarten Taffijn 

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  

   

Een van pijn verbeten Reinier op de cover, jagend op 

de bal. Hoewel geblesseerd, was hij afgelopen zaterdag 

toch beschikbaar voor het eerste om het team naar de 

overwinning te helpen. Reinier, dat is een taaie! 

Maar ook een van pijn verbeten Denise in de wedstrijd van A3. Onverwachts geveld 

door een zeer nare blessure moest ze in een ambulance ’t Veld vroegtijdig verlaten. 

Gelukkig gaat het goed met haar. Denise, hou je taai! 

Zo kan het gaan op een willekeurige zaterdag op ’t Veld. Het ene moment excelle-

ren we, raken we in euforie, omdat we met het effectief inzetten van onze beste 

middelen het maximale resultaat behalen. Maar het volgende moment hebben we 

een reality check, omdat het een universele wet is dat het pad naar resultaat en 

succes nooit en te nimmer zonder slag of stoot gaat. 

De kunst is om de slag en stoot niet te ontwijken, maar om ze om te buigen. Zodat 

ze in ons voordeel werken. Het Excelsiorprogramma is zo’n instrument om dat voor 

elkaar te krijgen. Met het eerste blok van experttrainers achter de rug mag er een 

eerste voorzichtige balans worden opgemaakt: we zijn op weg! Voor het ene team 

een lange weg te gaan, voor het andere team een onafgebroken sprint. Maar we 

zijn in beweging en gaan allemaal dezelfde kant op: naar voren! 

En terwijl wij naar voren gaan, zorgt de ledenwerfcommissie voor nieuwe talenten 

die aan de meet van toekomstig succes zouden kunnen staan. Ook weer zo’n prach-

tig instrument, de Vriendjestraining. Met een prachtige flyer (kuddo’s Frank!) wor-

den potentiële talentjes uitgenodigd om “een keertje mee te doen”. Hopelijk zal 

het niet bij “een keertje” blijven. 

We zijn relatief een klein cluppie in korfballand (en dat vinden we fijn, lekker knus!). 

Maar ondanks dat we klein zijn, liegt onze professionaliteit er niet om. Neem nou 

onze website. Qua vormgeving, informatiehoeveelheid, geliktheid… we steken met 

kop en schouders uit boven andere korfbalverenigingen (kuddo’s Coco). En dat 

doen we met velen… zo ook met Marieke en Cristhian. Beiden zorgen voor spelers- 

en teamfoto’s, zodat de website binnenkort weer helemaal up-to-date is. 

Tot slot, heb je wat tijd over, ga dan de deuren langs of ga fietsen. Daarmee hou je 

de vereniging financieel gezond, of om in jeugdtermen te spreken: grijp die doe-

koe! 

Veel leesplezier! 

De redactie
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Praatjes en mededelingen 

Denise, beterschap! 

Zaterdagmiddag ging er een 

schok over sportpark Bies-

land. Denise Glaser (A3) 

raakte tijdens haar wedstrijd 

geblesseerd. 

Terwijl de bal in het andere 

vak was, zakte Denise naar 

de grond met enorme pijn 

aan haar rug. Ondanks dat 

het op zo'n moment een 

eeuwigheid li jkt te duren, 

was de ambulance snel ter 

plaatse. Na onderzoek in de 

ambulance en in het zieken-

huis blijkt Denise een spier-

scheuring te hebben in haar 

rug (spit) . Naar omstandig-

heden maakt Denise het 

goed. 

Wij wensen Denise een voorspoedig herstel en 

hopen haar snel weer terug te zien op het korf-

balveld! 

 

Vriendjestrainingen 

Afgelopen donderdag hebben alle kinderen van 

de D, E en F een kaartje van de ledenwerfcom-

missie ontvangen, waarmee ze een vriendje of 

vriendinnetje kunnen uitnodigen voor de 

Vriendjestrainingen. 

Deze zullen plaatsvinden op donderdag 22 en 

29 september en 6 oktober. Met deze trainingen 

hopen we dat er nog meer kinderen enthousiast 

gaan korfballen bij Excelsior!  

Iedereen die een nieuw lid aanbrengt, ontvangt 

een mooie Excelsiorpet en het nieuwe lid ook! 

De ledenwerfcommissie is bij de Vriendjestrai-

ningen aanwezig en zorgt voor koffie/thee voor 

alle ouders. De kinderen krijgen na afloop iets 

lekkers en een kleine verrassing. 

Nemen jullie allemaal iemand mee?  

INHOUD  

Redact iepraat  

Praat jes en mededel ingen  

▪ Den i se ,  be te r schap !  

▪ Vr iendjes t ra in ingen  

▪ Update  Exce l s iorp rog ramma:  Wauw!  

▪ Teamfoto ’ s  

▪ F ie t s  ge ld  b i j  e l kaar  voor  Exce l s ior !  

▪ De Grote  C lubact i e  

▪ Haagse  Kor fba ldagen  

Secretari (pr)aten  

▪ Sen ioren  & jun iorensecre tar i aat  

▪ Jeugdsecre tar i aat  

Wedstri jden  

▪ Ui t s l agen  

▪ Wedst r i jdve rs l agen  

▪ Opste l l i ngen  

▪ Programm a  

Train ingen  

▪ Tra in ingsschema ve ld  na j aar  

▪ Schema E xce l s iorp rog ramm a  

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: Juan Zondervan Nathan op den Kelder 

 Peter de Block Marco van der Linden 

 Martine Graafland 

Coverfoto: Hetty de Graaf 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Maarten Taffijn 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Nicole Buis-van den Hooff 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Jos, Job, Nicole, Bart, Pieter, Gerrie, Renzo, 

Desiree 

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  

Denise, beterschap! 

Zaterdagmiddag ging er een schok over sportpark Bies-

land. Denise Glaser (A3) raakte tijdens haar wedstrijd geblesseerd. 

Terwijl de bal in het andere vak was, zakte Denise naar de grond met enorme pijn 

aan haar rug. Ondanks dat het op zo'n moment een eeuwigheid lijkt te duren, was 

de ambulance snel ter plaatse. Na onderzoek in de ambulance en in het ziekenhuis 

blijkt Denise een spierscheuring te hebben in haar rug (spit). Naar omstandigheden 

maakt Denise het goed. 

Wij wensen Denise een voorspoedig herstel en hopen haar snel weer terug te zien 

op het korfbalveld! 
 

Vriendjestrainingen 

Afgelopen donderdag heb-

ben alle kinderen van de D, 

E en F een kaartje van de le-

denwerfcommissie ontvan-

gen, waarmee ze een 

vriendje of vriendinnetje 

kunnen uitnodigen voor de 

Vriendjestrainingen. 

Deze zullen plaatsvinden 

op donderdag 22 en 29 

september en 6 oktober. 

Met deze trainingen hopen we dat er nog meer kinderen enthousiast gaan korfbal-

len bij Excelsior!  

Iedereen die een nieuw lid aanbrengt, ontvangt een mooie Excelsiorpet en het 

nieuwe lid ook! 

De ledenwerfcommissie is 

bij de Vriendjestrainingen 

aanwezig en zorgt voor 

koffie/thee voor alle ou-

ders. De kinderen krijgen 

na afloop iets lekkers en 

een kleine verrassing. 

Nemen jullie allemaal ie-

mand mee?  

Als je nog meer kaartjes wilt, kun je hierom vragen bij: 

Desiree (moeder Britt (E3), Elize (F1)), Deborah (moeder Killian (E2)), Karen (moeder 

Stefan (F1)), Gaby (moeder Romy (E1)), Patricia (moeder Justin (E3)) en Malika (moe-

der Inger (C1), Pjotr (E2)). 

Zij zijn herkenbaar aan hun petje. 

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

Update Excelsiorprogramma: Wauw! 

Drie weken geleden zijn we gestart met het Excelsiorprogramma: een programma om middels doelgerichte(re) 

trainingen de korfbalpotentie van onze jeugdteams volledig tot bloei te laten komen. Eén keer per week worden experttrainers inge-

zet, die samen met de vaste trainers/coaches van een team binnen een kader van vier pijlers het beste uit onze jeugdspelers halen. 

Deze pijlers zijn beschreven in het “Handvest Excelsiorprogramma”, een prachtig boekje dat aan elke trainer, coach en gezin is/wordt 

verstrekt. 

De experttrainers worden ingezet in blokken van drie weken. Afgelopen dinsdag eindigde het eerste blok, komende dinsdag begint 

het tweede blok. Per team brengen de experttrainers, de vaste trainers/coaches en de coördinatoren jeugd TC elkaar op de hoogte 

van de vorderingen en de gewenste verbeteringen van het team in diverse appgroepen. 

Het is druk in de appgroepen. Heel druk. Een korte impressie van wat er zoal in de appgroepen is voorbij gekomen: 

B1 (Ronald): “Waar ik heel erg mee bezig ben geweest, is goed schieten. Afstand, doorloop, korte kans, maar ook strafworp. Ik heb steeds 

gehamerd op goed gooien en vangen. Ook onder de korf: 3 keer stuiteren mag en kan niet, spel moet sneller. Iedereen kan doelpunten 

maken maar je moet ermee bezig zijn en niet de bal wegmieteren.” 

B2 (Piet): “Er is te weinig aandacht voor de schottechniek. Ik heb er op gehamerd te schieten om te scoren. Dit leek een eye-opener. Veel 

op 't schot getraind, zoals alle spelers een eigen bal en schieten maar. Hierbij scoringsspelletjes gedaan om de druk enigszins op te 

voeren. Ook de manier van doorloopnemen geoefend...” 

B3 (Sander): “Ik heb gewerkt aan spelinzicht, aanvallende acties en 1 tegen 1. Ik heb de schijngooi geïntroduceerd, die moet nog veel 

terug gaan komen binnen spelvormen en partijtje.” 

E2/E3 (Renzo): “Bij de meesten van de E3-spelers moet technisch gooien hoog op het verbeterlijstje staan, bij de E2 is sneller gooien een 

verbeterpunt. En voor beide teams is het belangrijk om te leren om een aanval op te zetten: looplijnen en gericht aanvallen.” 

Conclusie: er wordt serieus en keihard gewerkt! De betrokkenen nemen hun taak in het Excelsiorprogramma ontzettend serieus! De 

experttrainers, de vaste trainers/coaches, de jeugd TC-coördinatoren en uiteraard de spelers… iedereen gaat ervoor! En dat is ook de 

enige manier om te bereiken wat we willen bereiken: excelleren! Want dat zijn we onze verengingsnaam verplicht! 

Linda en Juan 
 

Teamfoto’s  

Het nieuwe seizoen is nu echt van start! Nu ontbreken op de teampagina’s op de site echter nog de teamfoto’s. Hiervoor hebben wij 

Marieke Zelisse en Christian Almeida-Rivera bereid gevonden om deze te gaan maken. Wij hebben een planning gemaakt, wanneer 

alle teams op de foto worden gezet. Een aantal teams zijn al gekiekt, hieronder de planning voor de resterende teams. 

team datum/tijdstip team datum/tijdstip 

4 Zaterdag 24 september 14:30 uur B2 Dinsdag 20 september 18:15 uur 

5 Zaterdag 24 september 15:00 uur B3 Dinsdag 20 september 18:45 uur 

6 Zaterdag 24 september 16:00 uur C1 Dinsdag 20 september 18:45 uur 

A2 Zaterdag 24 september 13:45 uur D2 Donderdag 22 september 17:45 uur 

B1 Dinsdag 20 september 18:45 uur E3 Zaterdag 24 september 12:30 uur 

Het is belangrijk dat: 

 Alle spelers, speelsters en trainers aanwezig zijn (de foto wordt ook genomen als niet iedereen er is); 

 Iedereen in wedstrijdtenue aanwezig is op het genoemde fotomoment (incl. sponsorshirtjes (geen inschietshirts), broekjes en 

rokjes); 

Alle teams klaar staan op het ingepland tijdstip (zie onderstaand schema). We hebben in onderstaand schema zoveel mogelijk reke-

ning proberen te houden met wedstrijdtijden en trainingstijden. Let op! Het kan wel zo zijn dat we je vragen om iets eerder of langer 

aanwezig te zijn. 
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Praatjes en mededelingen 

Fiets geld bij elkaar voor Excelsior! 

Op zondag 25 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. De Sponsorfietstocht is een 

initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden, die het lokale verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets 

in beweging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen. 

Excelsior heeft zich aangemeld voor de Rabobank Sponsorfietstocht! De club kan middels deze fietstocht een bedrag van 500 euro 

bij elkaar fietsen. In deze moeilijke tijden zijn dit soort bedragen altijd zeer welkom voor de club! 

Aanmelden kan via: 

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/715-geef-je-op-fiets-geld-bij-elkaar-voor-excelsior 

Wat houdt de fietstocht in? 

De lengte van de routes bedraagt ongeveer 30 of 60 kilometer. Er is een speciale route voor wielrenners (ca. 85 kilometer). Rabobank 

Zuid-Holland Midden keert een bedrag uit van € 10,- per deelnemer die de fietstocht van circa 30 kilometer heeft uitgereden en een 

bedrag van € 20,- per deelnemer die de fietstocht van circa 60 kilometer of de wielrenroute heeft uitgereden. Daarbij geldt de 

inlevering van een geldige stempelkaart als bewijs. 

Stempelkaart en routebeschrijving 

We starten bij VV Schipluiden, Schipluiden. De vertrektijd is tussen 11.00 - 11.30. Deelnemers aan de wielrenroute en de 60km 

route kunnen starten tussen 10.00 – 11.00 uur. Elke deelnemer ontvangt bij de start een stempelkaart en een routebeschrijving. Iedere 

deelnemer haalt persoonlijk de stempelkaart op bij de start en laat deze ook persoonlijk bij de stempelpost afstempelen. Elke volledig 

ingevulde stempelkaart die voor 16.00 uur op zondag 25 september is ingeleverd, geeft recht op een vergoeding voor uw club. 

Route 

De route is ook dit jaar weer met veel zorg uitgezet door Toerclub Pijnacker. Deze voert u langs de mooiste plekken in en rond Delft, 

Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Toerclub Pijnacker zorgt er ook voor dat alle routes met pijlen op de grond 

worden aangegeven. Zo weet u zeker dat u de juiste route rijdt. 

Fietsers met een wielrenfiets worden dringend verzocht de speciale wielrenroute te rijden. Dit om gevaarlijke situaties op de andere 

routes te voorkomen. 

Fiets met je hele team of familie! 

We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. 

En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die 

namens onze vereniging deelneemt levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Renzo Berghout en Ronald de Vreede hebben zich al opgeven! Ze kunnen nog best wel wat trappend gezelschap gebruiken! 
 

De Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie gaat op 1 oktober weer van start Deze week worden de inschrijfboekjes weer 

uitgedeeld aan de aspiranten- en pupillenteams. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen. Hieronder een kleine uitleg.  

Een lot van De Grote Clubactie kost €3,- per stuk. Hiervan gaat €2,40 naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. Met De Grote 

Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit jaar.  Met 

ruim 300 leden mogen wij ons dit jaar denk ik ook best een doel stellen als club. Als elk lid gemiddeld 4 loten zou verkopen, zou dit 

een opbrengst betekenen van € 2.880,-. Laten we allemaal dit jaar onze schouders onder deze actie zetten en zorgen dat het een 

succes wordt. Dus junioren en senioren, ook van jullie wordt dit jaar inzet verwacht. 

Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten verkoopt je maar één 

keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer in. Het totaalbedrag wordt dan automatisch 

afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnummer(s). Dit betekent ook dat de kinderen (gelukkig) niet meer met 

contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten om het geld te innen. Veel veiliger dus. Nog even kort op een rijtje:  

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/715-geef-je-op-fiets-geld-bij-elkaar-voor-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

 Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 

 Alles gaat automatisch. 

 Je gaat nooit met geld over straat. 

 Het is veel veiliger geworden. 

 Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. 

 Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen.  

Leuke acties bij Excelsior! 

Verkoop jij 25 loten (of meer)? Dan ontvang je een bioscoopbon! 

En daar weer bovenop: Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan ontvang jij ook nog een mooie extra prijs. 

Meer informatie lees je komende week in een extra Excelsior-nieuwsbrief over de Grote Clubactie.  

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je doen in de brievenbus die in het 

clubhuis hangt.  

Succes met de verkoop! 
 

Haagse Korfbaldagen 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Foto's Excelsior 1 geplaatst 

Afgelopen zaterdag heeft Hetty de Graaf een prachtige serie foto's gemaakt bij Excelsior 1. 

Bekijk de foto's van Excelsior 1 - Vitesse 1 
 

Jeugdsecretariaat 

Afgelopen zaterdag wisten de F1, B1, C1 te winnen en hebben nog volop kampioenskansen. De E3 behaalde een mooie 3-11 over-

winning. De overige teams verloren hun wedstrijd maar hebben gestreden. 
 

Werving 

Wij zijn vooral op zoek naar kinderen tot 15 jaar. Heb je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en wil je ze laten zien hoe leuk 

korfballen bij Excelsior is: neem ze gerust een keer mee naar de training. Op de donderdagen 22 en 29 september en 6 oktober is er 

een vriendjes-/vriendinnetjestraining bij de D, E en F. 
 

Schoonmaakrooster 

Vanaf vrijdag 26 augustus wordt er weer wekelijks in retourbeurt schoongemaakt. Alle B-ers t/m senioren worden ingedeeld om 

schoon te maken. Afbellen kan niet; ruilen mag uiteraard. Het begint om 19:00 en duurt ongeveer een uurtje. Het schoonmaakschema 

is verderop in het clubblad opgenomen.   
 

Bardiensten 

Ook dit jaar is het de bedoeling dat de bardiensten tussen 9:00-13:30 door ouders worden ingevuld. Het programma is bekend en je 

kunt je inschrijven op de CKV Excelsior site onder kopje organisatie kantinerooster is te zien welke plaatsen nog ingevuld moeten 

worden. Het gaat om 7 zaterdagen tussen 3 september en 15 oktober. Aanstaande zaterdag zijn er nog open plekken tussen 11:30-

14:00. 
 

Afmelden spelers / speelsters B1 tm F2 

Als je een keer niet kunt spelen, dan kun je afbellen. Afbellen voor wedstrijden gaat NIET via de trainers maar via een coördinator. 

Als je nu al weet dat je op een zaterdag tussen 3 september en 15 oktober niet kunt spelen en je speelt in de B of C: dan kun je op 

woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 afbellen bij Erik de Koning. Speel je in de D, E of F dan kun je op woensdagavond tussen 18:00 

en 20:00 afbellen bij Thijs Arkesteijn. De telefoonnummers van Erik en Thijs vind je op pagina 2 van de e-mailuitgave van de Korfpraat. 
 

Fietsen op het sportpark 

Het pad dat loopt vanaf het parkeerterrein naar de kantine is een VOETPAD!! Je kunt jouw fiets stallen op de parkeerplaats in de daar 

geplaatste fietsenrekken. Wil je jouw fiets stallen achter de kantine: dan dien je af te stappen bij het hek en met de fiets aan de hand 

naar de kantine te lopen of via het fietspad te komen dat loopt vanaf de Korftlaan naar het Excelsiorhek. Op dit pad mag je fietsen: 

het is immers een FIETSPAD. 
 

Foto's Excelsior E1 geplaatst 

Afgelopen zaterdag heeft Hetty de Graaf een prachtige serie foto's gemaakt bij Excelsior E1. 

Bekijk de foto's van Excelsior E1 - ODO E1

https://www.facebook.com/pg/CKVExcelsior/photos/?tab=album&album_id=1169275599818180
https://www.facebook.com/pg/CKVExcelsior/photos/?tab=album&album_id=1169279046484502
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Uitslagen 

12 september 2016 

klasse nr wedstrijd uitslag  

A4C 1413 Excelsior A3 - WION A2 8 8 

17 september 2016 

klasse nr wedstrijd uitslag 

1E 1290 Excelsior 1 - Vitesse 1 15 13 

R1F 3572 Excelsior 2 - VEO 3 17 19 

R5C 3373 Excelsior 6 - Gemini 4 23 20 

A1F 10466 Excelsior A1 - KZ Danaïden A1 21 11 

A3D 3996 Excelsior A2 - SDO A1 13 9 

A4C 1414 Excelsior A3 - ONDO A4 8 10 

C5J 1907 Excelsior C1 - Twist C3 6 1 

D3B 2295 Excelsior D1 - ONDO D3 3 9 

E2D 2807 Excelsior E1 - ODO E1 6 8 

F3F 3625 Excelsior F2 - ODO F2 2 12 

klasse nr wedstrijd uitslag 

R3Q 4345 Nieuwerkerk 4 - Excelsior 3 13 10 

R5E 591 Paal Centraal 3 - Excelsior 4 10 10 

B2I 9166 Fortuna/Delta Logistiek B2 - Excelsior B1 13 14 

B5I 1845 Valto B3 - Excelsior B2 10 7 

B5K 1755 Weidevogels B3 - Excelsior B3 6 2 

D1A 2671 KCC/SO natural D2 - Excelsior D2 15 5 

E2L 3040 ONDO E4 - Excelsior E2 18 4 

E3L 3393 Fortuna/Delta Logistiek E7 - Excelsior E3 3 11 

F3E 3720 ONDO F2 - Excelsior F1 7 17 
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Op een opnieuw heel zonnig Biesland ontving Excelsior 2 het geroutineerde en fysiek sterke 

VEO 3. Na een kleine voorsprong in de eerste helft kon het 2e toch niet standhouden tegen 

de kracht van de bezoekers en verloor met 17-19. 

Excelsior 1 startte met Simon op de plek van de licht geblesseerde Reinier flitsend tegen 

Vitesse uit Barendrecht. Na dat goede begin viel het scoren lange tijd stil en kwam Vitesse 

op een ruime voorsprong. In de tweede helft begon het 1e aan een inhaalrace en het werd 

erop en erover, hoewel het lange tijd spannend bleef. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 15-

13 gewonnen. 

De afsluiting van de dag was Excelsior 6 tegen Gemini 4 uit Gouda. Dit werd een spannende gelijk opgaande wedstrijd en ook wel 

die met in totaal de meeste doelpunten, want met niet minder dan 23-20 wist het 6e net te winnen, met Erik als absolute topscorer 

met 13 doelpunten. 

Excelsior 5 was vrij en in de uitwedstrijden waren Excelsior 3 en 4 matig succesrijk.  

 

 

 

 

 

 

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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Excelsior 3, met Lynn als invalster en Bob en Nynke als reserves, maakte het zichzelf onnodig moeilijk 

tegen Nieuwerkerk 4, en verloor helaas met 13-9. 

Bij het TU sportcentrum werd de wedstrijd tussen Paal Centraal 3 en Excelsior 4 heel spannend. Met Roxanne, 

Lars en Thijs als invallers, en Leonie en coach Wouter als reserves ging het na een 4-2 ruststand in de tweede helft steeds gelijk op. 

Helaas moest Lars geblesseerd uitvallen maar viel Wouter goed in, en werd de eindstand bepaald op 10-10.  

Willeke 
 

Junioren 

Excelsior A1 – KZ Danaïden A1 

Na het zware weekend vorige week, waar bleek dat we Jop en Kay voorlopig moeten missen en waar we tegen het eerste verlies (13-

9) tegen Weidevogels A1 aanliepen, moest vandaag blijken hoe onze A1 hiermee om zou gaan. Voor het eigen thuispubliek liet de 

A1 zien dat het hiermee prima mee kan omgaan. Tijdens het warmlopen zag je van alle spelers/speelsters al de zin er vanaf spatten 

om een goede pot neer te zetten. Dat het 10 graden koeler was dan de afgelopen weken speelde hier denk ik ook een belangrijke 

rol? KZ Danaïden is een fusievereniging van een fusievereniging uit Leiden, maar volledig onbekend voor onze A1. Ruim gewonnen 

van VEO A1 (dat sorteert in de grootste nederlagen van deze poule) en net verloren tegen Weidevogels A1. Een behoorlijk fysieke 

ploeg – ook aan de dameskant – en ook lengte en reboundkracht. De opening was voor Excelsior door een mooie combinatie achter 

de korf en een ver raak schot van Jazz: 1-0. De KZD-dames zorgden voor veel druk naar binnen en dat leverde een strafworp op: 1-

1. Dat spelletje zette de 2e KZD-aanval door en nam weer een voorsprong: 1-2. De Excelsioraanval zette prima aanvallen op, maar 

moest voor de reboundpositie flink strijd leveren om meerschotsaanvallen mogelijk te maken. Door herhaalde overtredingen onder 

de paal kregen we een strafworp die Mart weer keurig verzilverde: 2-2. Excelsior nam weer de voorsprong door de kansen goed uit 

te spelen en kon Jazz van dichtbij 3-2 maken. In de KZD-aanval waren de dames ook scherp van dichtbij: 3-3. De Excelsiorverdediging 

liet zich verleiden tot overtredingen rond de paal en KZD profiteerde hier van uit een vrije bal: 3-4. De wedstrijd verhardde snel en 

de scheidsrechter probeerde het in goede banen te leiden door het toekennen van nog meer vrije ballen en strafworpen. Anouk werd 

onreglementair gestopt: 4-4 uit strafworp van Mart. Ook KZD kreeg de nodige vrije ballen, maar deze werden niet benut. Excelsior 

deed dat beslist beter: 5-4 (vrije bal Pim). En door een mooie combinatie onder de paal kon Maarten voor het eerst de voorsprong 

naar twee tillen (6-4) en nog 10 minuten te spelen in de eerste helft. KZD wilde nu snel terugkomen, maar nam door de dames teveel 

risico in de verdediging. Uit de vrije bal was het Anouk die 7-4 maakte en na de hoge mandloze afstandsschotscore van Fabian (8-4) 

leek Excelsior zich definitief aan de druk van de tegenstander te hebben ontworsteld. Een moment van onoplettendheid en KZD 

scoorde uit een korte kans (8-5), maar Excelsior ging toch met 9-5 de rust in door een fraaie doorloop van Do, prima uit de ruimte 

aangegeven. 

De eerste aanval na rust prikte KZD een afstandsschot binnen (9-6) en kon Excelsior toch niet eenvoudig de score uitbreiden. De 10-6 

was ook weer een mooie teamtreffer, waarbij de verdediging eerst snel onderschepte en Anouk de fraaie aanval met een afstands-

schot bekroonde. Via een korte kans van KZD en een afstandsschot van Pim ging het om en om scorend naar 11-7. Toen plaatste 

Excelsior weer een lange tussensprint en via twee strafworpen van Mart en afstandsschoten van Pim en Maarten werd KZD definitief 

afgeschud (15-7). KZD kon de energie niet meer opbrengen om de druk naar binnen te geven, maar probeerde het succesvol van 

afstand 15-8 en 16-9 (nadat Gina uit een korte kans de 16-8 had gescoord). De Excelsiordames behielden de speelzin en energie wel 

en via Do (doorloop) en Anouk (afstand en vrije bal) kwam het verschil al snel op 10: 19-9. Anouk werd in de verdediging wel meteen 

verrast (19-10 uit een strafworp), maar Do (strafworp) en Mart (strafworp) vergrootten opnieuw de voorsprong naar 21-10. KZ Dana-

ïden had het laatste woord en scoorde uit een doorloop de 21-11. Een hele nuttige en verdiende overwinning voor een veerkrachtig 

Excelsior A1! Door als een echt team de week door te komen (en met en Jop en Kay langs de lijn) werd dit met dit mooie resultaat 

afgesloten en kan de A1 zich vol vertrouwen richten op volgende week, de uitwedstrijd tegen Achilles A2. Veel plezier en succes met 

de voorbereidingen! 
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Jeugd 

ONDO E4 - Excelsior E2 

Ondanks nog wat blessureleed trad het voltallige team van de E2 aan in de uitwedstrijd tegen ONDO E4. Kilian, Marlou, Sofie en Pjotr 

begonnen goed geconcentreerd aan de wedstrijd. Er werd goed verdedigd en ook snel geschakeld als ze weer mochten aanvallen. 

Ondanks dat sommige spelers pas sinds kort wedstrijden korfballen werd er goed samengespeeld. De tegenstanders van ONDO 

speelden vermoedelijk al langer als E en wisten ook al snel tot scoren te komen. Maar, dat moet gezegd, ze kwamen ook vaak niet 

tot scoren, doordat er door Excelsior dan goed verdedigd werd. De doorlopen die men opzette bij ONDO eindigde meestal bij een 

Excelsiorspeler die er toch snel tussen was gesprongen. De energie spatte er bij Excelsior vanaf. Maar helaas liep gedurende de 

wedstrijd ONDO steeds verder uit op Excelsior. Als ze ook maar even vrij stonden bij de korf ging de bal er meestal ook helaas 

gewoon in. Excelsior wist nog wel 4 keer te scoren, dank je wel Pjotr voor de doelpunten, maar natuurlijk ook Kilian, Marlou Sofie en 

Hennieke voor de schotpogingen die er de komende tijd vast ook een keer ingaan. De supporters langs de lijn waren het er allen 

over eens dat onze helden van de E2 goed hadden gespeeld en ondanks de toenemende achterstand gedurende de wedstrijd abso-

luut hun hoofd niet lieten hangen en met volledige inzet door bleven spelen. Hennieke speelde, ondanks het eerder vermelde bles-

sureleed, de laatste 10 minuten nog mee en had het niet makkelijk tegen haar mannelijke tegenstander, maar liet niet over zich heen 

lopen. Met een voldaan gevoel gingen volgens mij de spelers en zeker de ouders terug naar Delft.  

Gerrie (vader Pjotr) 
 

Excelsior E3 - Fortuna E7 

Altijd spannend een wedstrijd tegen Fortuna, ik vind van wel tenminste. Je merkte dat beide ploegen graag wilden winnen en be-

gonnen de wedstrijd goed en iedereen deed zijn best. We waren gelijkwaardig. Helaas kwamen we ondanks ons goed spel achter 

met 1-0. Gelukkig liet niemand zijn kopje hangen en we gingen vol in de tegenaanval en met succes! We scoorden en daarna nog 

eens en nog eens! Fortuna scoorde ook en zo bleef het toch nog spannend. 

Ik moet eerlijk bekennen dat het bijhouden van de stand niet één van mijn beste kanten is, maar na 20 minuten stonden we voor 

met ik dacht 2-5, een prima stand en eigenlijk was ik een beetje bezorgd of we de stand konden houden. Die bezorgdheid was echt 

voor niets geweest, jemig, wat gingen jullie tekeer na rust zeg, we bleven scoren, Fortuna had niks meer in te brengen! Iedereen 

onderschepte ballen, kon meerdere keren schieten in één aanval, wat dus ook inhoudt dat we na een schot de bal afvingen, super 

goed! Als coach stond ik te genieten langs te kant! Wat een mooie doelpunten allemaal zeg. We scoorden zelfs hele verre afstands-

schoten, ook al riep ik net dat die bal niet geschoten mocht worden (haha.) Goed gedaan hoor! De laatste 10 minuutjes heb ik maar 

mijn mond gehouden en konden jullie de wedstrijd uitspelen en winnen met 3-11!! 

De E3 heeft een hele leuke wedstrijd laten zien met veel inzet, echt iedereen was belangrijk en heeft goed meegedaan. De winst 

hebben jullie echt verdiend! 

Groetjes Renzo (coach) 
 

ONDO F2 - Excelsior F1 

Om half elf verzamelde onze F1 op 't Veld samen met beide coaches om op de foto te gaan. Rond elf uur vertrokken we richting 

's-Gravenzande voor de derde wedstrijd van dit seizoen. Na twee mooie overwinningen begonnen we weer nuchter aan de derde 

wedstrijd. Alle zes de toppers aanwezig, we starten de wedstrijd met Emme, Elize, Stefan en Tijn. En gelijk gaan ze goed van start, 

vangen, gooien, bal onderscheppen ze zijn in topvorm en voor we het weten staat de F1 met 0-3 voor. Dan komt er bij ONDO de 

superspeler in, maar dat deert onze toppers niet en ze gaan gewoon door met een heel goed spelletje korfbal. Na de eerste tien 

minuten staat het dan ook gewoon al 0-8. Helaas moet Emme er even uit met een blessure en valt Milou voor haar in. Dan lijkt het 

er op of ONDO wat beter in de wedstrijd komt, wel met een speler meer, maar ook twee heren die fel zijn en de bal goed onder-

scheppen. ONDO weet er dan ook in deze tweede tien minuten 4 te scoren, maar ook onze dames en heren weten te scoren en laten 

zich natuurlijk niet zomaar een mooie voorsprong afnemen. Met rust staat het dan ook 4-11. Na de rust gaat Tijn eruit en komt Mees 

erin. Ook Emme komt er weer in voor Milou. Alhoewel de topvorm van de eerste tien minuten niet meer gehaald wordt, blijft er snel 
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gereageerd worden wanneer er balbezit is. Echter het verdedigen en het onderscheppen van de bal 

wordt enigszins minder. In de laatste tien minuten met wederom een wissel, Emme eruit en Milou erin, 

blijft de voorsprong behouden en eindigt de wedstrijd in een prima overwinning van 7-17. Tot slot nog de 

strafworpen die met 0-4 worden gewonnen. Al met al een goede wedstrijd en sommige van onze toppers zien zichzelf al kampioen 

worden, de ouders dromen er stiekem ook al een klein beetje van en de coaches…? 

Volgende week de wedstrijd tegen de nummer twee in de poule, Valto F2, we kijken er al naar uit. Op naar een mogelijk kampioen-

schap! 
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Opstellingen 

24 september 2016 

team opstelling reserve 

1/2 
Charlotte, Jill, Joyce, Leanne, Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone 

Jasper, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Vito, Wesley, Wouter 

bij S2: Annelinde, Jikke, 

 Okker, Simon Bo. 

3 vrij  

4 
Cynthia, Marloes, Hanna, reservedame S5 

Koen, Sander v. V., Sven, Joris 

Reservedame S5 

Bob 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik, Job, Lars?, Nathan, Thijs, Wesley 

 

6 
Annebertien, Ans, Carolien, Ciska, Fleur, Loes 

Erik de K., Micke, Rob, Robert, Theo 

 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Kayleigh 

Fabian, Maarten, Mart, Pim, GEBLESSEERD: Jop 

 

A2 
Jazz, Lonneke, Maaike, AFWEZIG: Isabella, GEBLESSEERD???: Noa 

Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley 

 

A3 
Femke, Fleur, Josanne, Linda, Robin, Sanne, Veerle, GEBLESSEERD: Denise 

Jesse, Reinier, Rik 

 

B1 
Daniëlle, Geeske, Indi, Isa, Myrthe 

Arjen, Dirk, Sydney, Timon, Wouter 

 

B2 
Dieuwke, Liekke, Linsey, Lucía 

Mark, Nico, Rick, INVALLEN: Mark (B3) 

 

 

B3 
Chiméne, Iris, Nadine, Nathalie 

Daan, Gijs, Luuk, Mark 

 

Nico (B2) 

C1 
Aniek, Eva, Inger, Mirre, Romy 

Joshua, Thom, Paul, Joran 

 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne 

Cas, Nathan, Roy, Wouter 

 

D2 
Annelin, Cristina, Demi, Joya, Julia, Sara 

Abel, David, Martin, Thijs 

 

E1 Eline, Fara, Fenna, Lianne, Romy, Zoë  

E2 
Hennieke, Marlou, Sofie 

Kilian, Pjötr 

 

E3 
Anne, Britt, Josyne, Lizzy 

Justin, Sten 

 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Lise, Melissa, Puck 

Demian, Marten, Senne 

 

26 september 2016 

team opstelling reserve 

3 
Annelinde, Hanna, Jikke, Renate? 

Joris, Okker, Roy, Simon Bo., Sven 

Charlotte? 

Jesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

zaterdag 24 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R3Q 4494 Excelsior 3 - ODO 3: verplaatst naar 26/9          Joris Timmerman 

R5E 682 Excelsior 4 - ONDO 5 14:30 15:30 Wouter Simon Bolle 1K40 zie tel.nr. in de e-mailuitgave 

R5F 681 Excelsior 5 - Avanti 8 16:00 17:00 Willeke Robertjan Heemskerk 1K40   

B2I 9237 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 9:30 10:15 Wouter R. Dijkhuizen 1K40   

B5I 1645 Excelsior B2 - Valto B3 10:45 11:30 Nynke   1K40   

B5K 1731 Excelsior B3 - Weidevogels B3 12:00 12:45 Mario, Bob Maarten de Boer 1K40   

D1A 2471 Excelsior D2 - KCC/SO natural D2 9:15 10:00 Barry, Simon Dominique Verhagen 7aK40   

E2L 2898 Excelsior E2 - ODO E2 10:00 10:30 Anouk, Gina Kayleigh Verhagen 2K24   

E3L 2980 Excelsior E3 - DKC E2 11:00 11:30 Jazz Cynthia Westerman  2K24   

F3E 3478 Excelsior F1 - Velocitas F2 9:00 9:30 Maarten, Isa Femke Rijpkema  2K24   

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

1E 2225 ONDO 1 - Excelsior 1 13:00 16:00 Frank Sportpark de Brugge, Middelburg 1K40 regelt Nelleke 

R1F 4412 Maassluis 3 - Excelsior 2 11:15 13:00 Maarten Sportpark Wipperspark, Maassluis 1K40 regelt Nelleke 

R5C 3376 Nexus 3 - Excelsior 6 11:00 12:30 Rob Sportpark Harga, Schiedam 1aK60 zelf regelen 

A1F 6214 Achilles A2 - Excelsior A1 17:00 18:30 Luuk, Nikki Pomonaplein, Den Haag 1aK60 Gina, Jop, ?? 

A3D 4000 KZ Danaïden A2 - Excelsior A2 14:00 15:30 Job, Denise KZ Danaïden, Leiden 1aK60 Jasper, Timo, Lonneke 

A4C 1548 ONDO A4 - Excelsior A3 12:00 13:00 Erik, Nathan, Wesley Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1aK60 Jossanne, Linda, ?? 

C5J 2163 Twist C3 - Excelsior C1 9:15 10:15 Okker, Pim, Mart Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 1bK40   

D3B 2577 ONDO D3 - Excelsior D1 8:45 9:45   Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1cK40   

E2D 2928 Phoenix E2 - Excelsior E1 10:00 11:00 Lisette Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 2aK60   

F3F 3688 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Excelsior F2 aw 10:30 11:00 Sven, Daan Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2bK40 op eigen gelegenheid 

barrooster ouders van        index veld Biesland 

09:00 11:30 Julia (D2), Fenna (E1), Stefan (F1), Cristina/Lucía (D2/B2)    1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 4x ouders B2 & E3 (onderling regelen)    7aK40: B-veld (voor palenhok) 

14:00 16:45 Excelsior A1 3x    type veld uit 

16:45 19:30 Excelsior 4 2x    K: Kunstgras; G: Gras 

maandag 26 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld  

R3Q 4494 Excelsior 3 - ODO 3 19:15 20:00 Ronald, Ben scheidsrechter Unitas/Perspectief 1K40  

Scheidsrechterschema 
datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 24-09-2016 10453 A2I DKC A1 - Avanti (P) A2 15:30 Inkoop Micke Vrolijk Sportpark Biesland, 5K40 (dkc) 

za. 24-09-2016 1392 3I Weidevogels 1 - SDO (H) 1 15:30 KNKV Jos van Velzen Sportcomplex Merenveld, 1K40 

za. 24-09-2016 9415 CHKC HKV/Ons Eibernest C1 - De Meervogels C1 12:30 KNKV Wouter le Comte Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, 1aK40 

za. 24-09-2016 2275 4G Thor (R) 1 - DOC 1 15:30 Inkoop Frido Kuijper Sportveld Ellemare 

http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingsschema 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, F1/2   D1/2 E1/2/3, F1/2   D1/2 

18.30-19.30       C1     C1   

19.00-20.00         B1/2/3     B1/2 

19.00-20.30     A1/2    A1/2     

19.30-20.30        A3 B3   A3 

20.00-20.30       POP 1E SELECTIE         

20.00-21.30 S3           S3   

20.00-21.00   Recreanten             

20.30-21.30       S4/5 S6     S4/5 

20.30-22.00     S1/2     S1/2     

training door experttrainer training door eigen trainer 
 

Schema Excelsiorprogramma 

  20-9-2016 27-9-2016 4-10-2016 11-10-2016 

  

BLOK 2 

2E HELFT VELD NAJAAR  

B1 Tom Kalkman Tom Kalkman Tom Kalkman eigen trainer 

B2 Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk Ryan Heemskerk eigen trainer 

B3 Joyce Dijkgraaf Erik van der Voort Erik van der Voort eigen trainer 

C1 Robert-Jan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk eigen trainer 

D1 Ron Heemskerk Ron Heemskerk Hetty Verschoor eigen trainer 

D2 Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek Reinier van den Hoek eigen trainer 

E1 eigen trainer Laura Baks eigen trainer eigen trainer 

E2/E3 Linda Heemskerk Linda Heemskerk Linda Heemskerk eigen trainer 
 

Oudertraining veld najaar 

datum trainer(s) 

19 september oefenwedstrijd tegen Avanti 

aanvoerder: Pauline 

coach: Shera + assistent 

scheidsrechter: Bob 

26 september Frank 

3 oktober Simone 

10 oktober Henk 

17 oktober Eigen training, herfstvakantie  

24 oktober Jill en Job 

31 oktober Lisanne en Bertjan 
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Kalenders en roosters 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

25 september 2016 Rabobank Sponsorfietstocht 

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 

23 september 30 september 7 oktober 

Job van den Berg Simone Ruitenbeek Thijs Arkesteijn 

Kayleigh Verhagen Omar van Bunnik Roxanne Hoekstra 

Sanne Kleiborn Denise Glaser Fabian Mastenbroek 

Myrte Sevinga Annebertien Bontekoe Jesse Dirkzwager 

Jasper Koops Noa Jorritsma Linda van der Burgh 

Robin de Roo Fleur van der Burgh Wesley Timp 

Chiméne Schut Gijs Netto Reinier Koole 

 Kayleigh Verhagen Dominique Verhagen 

14 oktober 21 oktober  

Roy van Leusden Leanne Ruitenbeek  

Jesse Ekelmans Jasper Veerman  

Marloes van Egdom Timo van Popering  

Mark Jansen Dieuwke Pel  

Fleur van der Burgh Arjen Pel  

Nico Herman Isa Jorritsma  

Rick Herman Sydney Moria  

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; 
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