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Redactiepraat 

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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen 

gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. Afbellen op 

zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris (tel.nr in het 

programma). 

Senioren spelers   

Willeke Alberts   

Senioren scheidsrechters   

vacant   

Junioren A spelers   

Elke Reurings   

Junioren A scheidsrechters   

vacant   

Junioren A autorijders   

Elke Reurings   

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 

Telefoonnr in email-

versie 
 

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. 

Alleen 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 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

ACCOMMODATIES  

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 ME DIA  

   

Wat een feest deze week! Allemaal Kampioenen!! 

En misschien volgend weekend weer! 

En dan is het buitenseizoen alweer bijna voorbij, jammer hoor. Geen gezellige 

kopjes thee meer op het Veld, niet meer lekker in het zonnetje zitten kijken naar 

spannende wedstrijden... 

Verderop in deze Korfpraat alvast het oefenschema voor de zaal, en voor de oe-

fenwedstrijden. 

Deze week en komend weekend worden er ook nog een paar laatste “echte” 

wedstrijden gespeeld! E1 en A3 spelen nog hun wedstrijden op 10 en 11 oktober, 

dat is dus doordeweeks. 

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ De Grote  C lubact ie  

▪ React ie  KNKV  inzake  

kunst grasve lden  

▪ Laatste  v r iendje st ra in ing  

▪ PLUS wi jn fest iva l  in  De l f t  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Evenementencommissie  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve r s lagen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Oefenprogramma  

Train ingen  

▪ Tra in ingsschema  zaa l  

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: 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, Desiree, Hans, Pieter, Frido, Piet 

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  

De Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is weer gestart! Door middel van de verkoop van Grote Club-

actie-loten kan Excelsior een leuk extraatje verdienen. Een extraatje dat Excelsior 

goed kan gebruiken. 

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 Excel-

sior 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 8 december, check op www.clubactie.nl of je prijs hebt. 
 

Reactie KNKV inzake kunstgrasvelden 

De uitzending van het tv-programma Zembla over 

kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels 

van woensdag 5 oktober jl. heeft veel stof doen 

opwaaien. Gelukkig kunnen wij allereerst melden 

dat Excelsior niet beschikt over kunstgrasvelden 

ingestrooid met rubberkorrels, maar over kunst-

grasvelden ingestrooid met zand. Juist de rubber-

korrels zouden eventueel het probleem zijn. Hieronder ook de reactie van het 

KNKV op de ontstane discussie. 

In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen voor de gezondheid onderzocht 

door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen autobanden, op de 

gezondheid van de sporters. In het verleden is door het Rijksinstituut voor Volks-

gezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisi-

co’s van het gebruik van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderzoek 

gaf aan dat de risico’s zeer gering zouden zijn, maar Zembla stelt dat de opzet 

van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen 

trekken. 

Het Korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het 

spelen van competitiewedstrijden. Echter, zo‘n 5 tot 10% van de korfbalverenigin-

gen speelt met een dispensatie op rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uit-

zending van Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het RIVM te vragen 

nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla en om zo nodig ver-

volgonderzoek te doen. Het KNKV vindt het van belang dat iedereen nu en in de 

toekomst op een gezonde en veilige manier ka n korfballen. 

https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
http://www.clubactie.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Laatste vriendjestraining 

overtreft alle verwachtingen! 

 

Afgelopen donderdag kwamen maar liefst 16 kinderen meedoen bij de trainingen van de D, E en de F. 

Maarten had een complete schoolklas aan kinderen in de F-leeftijd. Hij gaf samen met zijn collega’s aan maar liefst 24 F’jes een 

fantastisch leuke training! 

Er zijn diverse inschrijfformulieren uitgedeeld en er gaan geruchten dat we misschien wel met vier F-teams de zaal in gaan. Maar 

ook bij de E en de D zijn kinderen geïnteresseerd geraakt om te gaan korfballen. De reacties van ouders langs de kant waren heel 

positief: “tjonge, wat een warm welkom!” Wat een kopje koffie en een welkomstpraatje al niet kan doen. 

De kinderen die er al eerder waren, wisten het al: na afloop limonade, fruit en een ballon! Alles ging weer schoon op: “krijgen jullie 

zo’n trek van een uurtje korfballen?” 

Er zijn opnieuw twee petten uitgedeeld: Romy en haar vriendin Kelly, die nu lid is geworden! Welkom bij Excelsior. 

Alle kinderen die zijn geweest, zullen ook voor het komende feest in de herfstvakantie worden uitgenodigd. Misschien geeft het 

pannenkoekenfestijn wel nét het laatste zetje om voor Excelsior te kiezen. Goede timing van de Evenementencommissie! 

De komende week zullen de laatste buitentrainingen zijn. Natuurlijk kun je ook hier nog vrienden meenemen. Alleen hangen er dan 

geen ballonnen meer… en mogen de ouders weer betalen voor de koffie ;) 

De ledenwerfcommissie kijkt tevreden terug op dit eerste initiatief. We gaan natuurlijk verder met het bedenken en uitvoeren van 

acties om nieuwe kinderen te werven. Mocht je hiervoor een goed idee hebben: we horen het graag! 

De ledenwerfcommissie 
 

PLUS wijnfestival in Delft  

Zaterdag 12 november a.s. organiseren de PLUS supermarkten van Delft en 

directe omgeving een wijnfestival in de Oude Kerk in Delft. Als niet officiële 

sub-dealer van de PLUS-wijnen en dan vooral van onze belangrijke sponsor 

Plusmarkt / Martin Panis wil ik dit ook op deze manier bij jullie onder de aan-

dacht brengen. Plus / Martin Panis is natuurlijk ook een belangrijke speler bij de 

vermaarde jaarlijkse wijnproeverij bij Excelsior. 

Een toegangskaart tot deze happening kost € 12,50, maar er kan bij de PLUS-

markt via een punten systeem ook voor gespaard worden (6 punten is goed 

voor 1 kaart). Behalve wijnen kan er ook geproefd worden van heerlijke kazen, 

mooie vleeswaren en een selectie van de fijnste broodsoorten. Tevens wordt er 

een speciale kerkwijn gepresenteerd, waarvan een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan de restauratie van de Delftse 

historische kerkgebouwen. Hoewel het op een voor Excelsiorleden lastige zaterdagmiddag wordt gehouden, wil ik toch dit evene-

ment op een zeer historische plek in Delft aanbevelen. 
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Secretari(pr)aten 

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

Senioren & juniorensecretariaat  

Kampioenswedstrijden Excelsior 6 en A2  

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

Excelsior 6 5 8 3 0 2 81 72 9 

Gemini 4 5 8 4 1 0 74 64 10 

Vitesse (Ba) 5 4 6 2 0 2 49 32 17 

IJsselvogels 5 5 5 2 2 1 62 60 2 

Nexus 3 5 4 2 3 0 60 58 2 

KCC/SO natural 8 5 2 0 3 2 58 76 -18 

Maassluis 5 5 1 0 4 1 47 69 -22 

Het zesde speelt in een halve competitie: dit betekent dat het zesde bij winst aanstaande zaterdag op Maassluis 5 de champagne 

mag ontkurken! De wedstrijd is om 17:00 op Biesland. 

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 

Tempo A3 6 10 5 1 0 78 57 21 

Excelsior A2 5 8 4 1 0 72 38 34 

KZ Danaïden A2 5 8 4 1 0 52 41 11 

Fiks A2 5 4 2 3 0 49 53 -4 

Korbis A2 5 4 2 3 0 47 65 -18 

SDO (H) A1 5 2 1 4 0 50 64 -14 

Refleks A2 5 0 0 5 0 30 60 -30 

 

De A2 speelt zaterdag uit om 11:00 in Rijswijk tegen Refleks A2. 

Omdat Excelsior 6 in een klasse in het district Zuid-West speelt, kan het aanstaande zaterdag kampioen worden. In Zuid-West wor-

den namelijk ook bij de senioren, zoals ook in alle breedtesport jeugdcompetities, twee halve veldseizoenen apart gespeeld, een 

najaars- en een voorjaarscompetitie.  

Bij winst tegen het nog met nul punten onderaan staande Maassluis 5 eindigt het 6e op de bovenste plaats. Andere ploegen kun-

nen nog wel gelijkkomen, maar in deze klassen geldt ook dat gelijk bovenaan eindigende ploegen dubbel-kampioen worden. 

Hetzelfde geldt voor A2, dat moet winnen van het puntloze Refleks A2 om op de bovenste plaats gelijk te komen met Tempo A3 

(en eventueel KZ Danaïden A2). 
 

Jeugdsecretariaat  

De dag van de kampioenswedstrijden 

Afgelopen zaterdag wist de B1 te winnen met 10-11 van Dijkvogels na de hele wedstrijd achter te hebben gestaan. De F1 is de hele 

competitie al ongeslagen met ook nog een gemiddeld aantal doelpunten van ongeveer 20 en 3 tegen. Vandaag bleven jullie kalm 

en wisten te winnen met 26-3! De C1 speelde vorige week al hun kampioenswedstrijd. Maar als vandaag gewonnen werd dan wa-

ren jullie alleen kampioen! De C1 wist te winnen met 10-1.   

 

B1, C1 en F1 GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!! 
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Secretari(pr)aten 

De B3 wist te winnen van Avanti B5 en is nu afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd ONDO-

Weidevogels in de strijd om het kampioenschap. De B3 is zelf al uitgespeeld. De E1 wist met 5-9 te win-

nen van Fortuna E4. Aanstaande dinsdag om 18:00 spelen jullie de wedstrijd tegen Valto E2. Bij winst hebben 

ook jullie nog kampioenskans maar zijn afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd ODO E1-Meervogels E2. De E3 groeit iedere 

week: ook nu werd weer gewonnen met 4-1. De E2 speelde bijna gelijk maar in de laatste minuut wist Die Haghe E4 de winnende 

treffer te scoren 7-8. De B2, D1, D2 en F2 verloren hun wedstrijd maar hebben gestreden. 

 

As zaterdag al weer de laatste veldcompetitiewedstrijden voor de E2 tm F2. De E1 speelt nog as dinsdag. De B1 tm D2 zijn uitge-

speeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een wedstrijd met een adembenemende slotfase werd onze B1 afgelopen zaterdag kampioen. Alleen de volle winst was genoeg voor 

de titel. Een koelbloedige score in de laatste seconde bracht een 10-11 winst op het scorebord waardoor niet tegenstander Dijkvogels, 

maar Excelsior kampioen werd. En dat leverde blijde gezichten op! 
 

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.  
 

Nieuwe leden 

Kelly is lid geworden van Excelsior en gaat spelen in de F. Kelly welkom bij CKV Excelsior en veel korfbalplezier! Bjorn heeft een 

inschrijfformulier gekregen en gaat spelen in de 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 schoonmaak-

schema is verderop in het clubblad opgenomen.   
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Secretari(pr)aten 

Wijziging in het programma 

Aanstaande dinsdag 11 oktober speelt de E1 de wedstrijd tegen Valto. 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

E2D 2806 Excelsior E1 - Valto E2 17:30 18:00 Lisette, Merit Piet Ekelemans 2K24 
 

Oefenwedstrijden zaal 

Op zaterdag 29 oktober spelen de B1, B2, C1 en E1 een oefenwedstrijd. Op zaterdag 5 november is er een driekamp voor alle E en 

F teams van 9:30-11:30. De B1 tm D2 spelen oefenwedstrijden. Het oefenschema is verderop in het clubblad opgenomen. Houdt de 

komende Korfpraten in de gaten: het kan zijn dat er nog extra oefenwedstrijden worden geregeld. 
 

Trainingen na 10 oktober 

Aankomende dinsdag 11 oktober trainen de B1 tm D1 niet omdat jullie al zijn uitgespeeld. De E1 speelt een wedstrijd, de E2 tm F2 

gaan wel trainen op 11 oktober. Voor de E2 tm F2 zijn er as dinsdag geen gasttrainers geregeld. Op donderdag 13 oktober zijn 

voor de B1 tm F2 de laatste veldtrainingen. 

In de week vanaf maandag 17 oktober tot en met donderdag 20 oktober wordt er niet getraind. Vanaf maandag 24 oktober wordt 

in de zaal getraind. Trainingstijden zijn verderop in het clubblad opgenomen. In de zaal wordt er getraind op maandag tot en met 

donderdag. Op maandag, woensdag en donderdag in de Buitenhof; op dinsdag en donderdag in de Kerkpolder sporthal. 
 

Grote clubactie: 

Afgelopen week zijn de laatste boekjes uitgedeeld. Je kunt de ingevulde boekjes deponeren in de box die op de bar staat. 
 

Feestavond pupillen en aspiranten F tm B: 

Op 21 oktober heeft de evenementencommissie een te gekke feestavond voor jullie georganiseerd! Je kunt je opgeven via de site. 

Het wordt erg leuk. 
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Evenementencommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEF JE OP VIA HET FORMULIER OP DE SITE!

http://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/755-feestavond-voor-pupillen-en-aspiranten-21-oktober
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Wedstrijden 

Uitslagen 

8 oktober 2016 

klasse nr wedstrijd uitslag   

1E 2500 Excelsior 1 - Valto 1 24 26   

R1F 4652 Excelsior 2 - Valto 2 15 16   

A1F 6385 Excelsior A1 - HKV/Ons Eibernest A1 9 27   

A4C 1415 Excelsior A3 - Twist A2     10 okt 

C5J 1905 Excelsior C1 - Dijkvogels C3 10 1   

D1A 2471 Excelsior D2 - KCC/SO natural D2 4 8 6 okt 

D1A 2470 Excelsior D2 - Fortuna/Delta Logistiek D3 6 14   

E2L 2900 Excelsior E2 - Die Haghe E4 7 8   

E3L 2981 Excelsior E3 - Valto E7 4 1   

F3E 3477 Excelsior F1 - Pernix F2 26 3   

klasse nr wedstrijd uitslag   

R3Q 3768 Valto 3 - Excelsior 3 11 14   

R5F 270 TOP/Quoratio 6 - Excelsior 5 21 10   

R5C 2743 KCC/SO natural 8 - Excelsior 6 15 15   

B2I 9349 Dijkvogels B1 - Excelsior B1 10 11   

B5I 3928 KVS/Maritiem B2 - Excelsior B2 8 5   

B5K 1833 Avanti B6 - Excelsior B3 4 8   

D3B 2649 Avanti D5 - Excelsior D1     

E2D 3009 Fortuna/Delta Logistiek E4 - Excelsior E1 5 9   

F3F 3508 DES F1 - Excelsior F2 19 2   
 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Excelsior 1 en 2 speelden hun laatste thuiswedstrijden op het veld in 2016 tegen Valto 1 en 

2 uit De Lier. 

Helaas moest Excelsior 2 opnieuw in de eindfase zijn meerdere erkennen in de tegenstan-

der; ook nu maar met 1 puntje, maar toch. Het werd 15-16. 

Excelsior 1 speelde met Simon in de basis voor de geblesseerde Omar. Valto had enkele 

sterke schutters in huis, en in een wedstrijd met veel doelpunten van beide kanten bleef 

Excelsior in de tweede helft net achter de bezoekers aanlopen. De eindstand werd 24-26. 

Excelsior 3 ging in De Lier op bezoek bij dezelfde vereniging, speelde daar tegen Valto 3. In 

deze wedstrijd was Excelsior wel de bovenliggende partij, en het 3e won met 11-14. 

Excelsior 4 was vrij. 

Excelsior 5 had het in Sassenheim heel erg moeilijk tegen een sterk TOP 6. Deze ploeg is 

duidelijk de betere in deze klasse, met veel snelheid en schotkracht in huis. Al snel stond 

een ruime voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord, en 21-10 was een duidelijke 

nederlaag voor het 5e. 

Excelsior 6 speelde in Capelle a/d IJssel tegen KCC 8. In deze wedstrijd had het 6e in de loop van de wedstrijd een voorsprong 

opgebouwd, maar moest helaas aan het einde nog met een gelijkspel genoegen nemen. Het werd 15-15. 

Willeke 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Junioren 

Excelsior A1 – HKV/OE A1 

Vandaag stond de thuiswedstrijd tegen koploper HKV/OE A1 op de agenda. De ploeg die sinds dit seizoen ook Tjarko in de gele-

deren heeft. Hij startte echter niet in de basis, maar zou einde tweede helft nog even tegen zijn oud ploeggenoten mogen spelen. 

HKV/OE startte zoals van hun doelsaldo verwacht mocht worden. Via uitermate zuivere schoten werd direct in de eerste aanvallen 

al een ruime voorsprong opgebouwd. Excelsior probeerde met lange aanvallen het tempo uit de wedstrijd te halen, maar dicht op 

de huid gezeten door de HKV/OE-verdediging werd er aanvankelijk veel tegen de handen gegooid of onzuiver geplaatst. Hierdoor 

waren er behoorlijk wat aanvallen waar aan Excelsiorzijde geen schot viel, na ruim 15 minuten kon Excelsior toch een beetje onder 

de druk uitkomen en bood steeds beter tegenstand. In de verdediging kon steeds vaker het eerste schot worden gepakt en in de 

eigen aanval kon men de bal steeds beter rond laten gaan. Het geduld in de aanval en het spelen op korte kansen of doorloopbal-

len, leidden een paar keer tot mooie uitgespeelde doorbraken en een doelpunt van Do. HKV/OE ging in de verdediging nog meer 

risico nemen om de bal te bemachtigen, wat leidde tot een aantal vrije ballen en zelfs een strafworp. Dit waren dan ook de moge-

lijkheden die Excelsior benutte om in het spoor van HKV/OE te blijven. Dit lukte in de eerste helft redelijk, en het zorgde er ook 

voor dat HKV/OE in deze fase meer tegen zichzelf en tegen de scheidsrechter vocht. Commentaar op de leiding leverde zelfs een 

gele kaart op aan Haagse zijde. Ook de Haagse supporters vonden dat Excelsior het eerste team was dat eens wat tegenstand 

bood. Toen HKV/OE zich echter weer meer op het eigen spel ging richten vlogen de ballen weer vanuit alle kanten van het aanvals-

vak door de korf. De Excelsiorverdediging had door attenter opereren in het bemachtigen van de afvallende bal de schade mis-

schien nog wat kunnen beperken, omdat veel scores uit de tweede kans werden gemaakt, maar HKV/OE was in de paalzone ook 

feller. Excelsior pikte nog wel een aantal scores mee uit een korte kans onder de paal, nog een strafworp, maar liet ook een straf-

worp onbenut. Het werd rust met de stand 6-12. 

Na de rust verliep het spel via hetzelfde patroon. Een opvallend doelpunt was het volledig mandloze afstandsschot van Fabian 

(volgens mij het enige afstandsdoelpunt van Excelsior deze wedstrijd). Naarmate de wedstrijd vorderde, zakte de energie in de 

aanval langzaam weg en begonnen de lange aanvallen in 4-0 hun tol te eisen. Hierdoor kon HKV/OE in de laatste fase van de wed-

strijd toch nog vrij snel verder uitlopen tot de eindstand van 9-27. Een nederlaag die onze A1 niet eerder (in mijn geheugen) heeft 

moeten incasseren. Maar aan deze stand valt niets af te dingen. HKV/OE speelt op het veld eigenlijk gewoon in een te lage klasse 

en zal zelf ook wel uitkijken naar de zaalcompetitie in de Overgangsklasse. Voor Excelsior A1 is het zaak om in de laatste wedstrijd 

tegen hekkensluiter VEO A1 – die alles (zeer) ruim verliest – de eerste uit-overwinning van dit seizoen te behalen, om zodoende 

afstand te nemen van de andere degradatieplek in deze poule. Na vandaag staat Excelsior op deze plek met 4 punten samen met 

KZ Danaïden en Achilles A2 met 4 punten.  

Met het terugpakken van de positieve spirit in de komende trainingen zal dit voor onze A1 zeker haalbaar zijn om daarna het zaal-

seizoen te starten. 
 

Jeugd 

Fortuna E4 – Excelsior E1 

Zaterdag stond de altijd beladen stadsderby tussen Fortuna E4 en Excelsior E1 op het programma. Extra beladen dit keer, omdat in 

onze selectie een oud-speler van Fortuna opgesteld stond. Romy maakte deze zomer de overstap naar de Delftse zwart-witten. De 

teams stonden dus op scherp. 

Na inspectie van het kunstgrasveld kwamen we tot de conclusie dat er gespeeld kon worden. Er was geen rubberkorrel te vinden 

tussen het zandachtige gras. De eerste kansen waren voor Fortuna, maar al snel ging het spel op en neer en kwam Fortuna fortuin-

lijk voor aan het einde van het eerste kwart. In het tweede kwart kwamen onze meiden direct fel uit de startblokken en speelde 

Fortuna helemaal van de (kunstgras-)mat. Na de 1-1 door Fenna en 2 afgekeurde doelpunten (waar blijft de videoscheidsrechter in 

het korfbal?) zetten achtereenvolgens Romy, Zoë (strafworp), nog een keer Zoë en opnieuw Romy de stand op 1-5. 
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Met een riante voorsprong de rust ingaan, blijft gevaarlijk. Fortuna begreep dat de concentratie wat 

minder was en viel hartstochtelijk aan in het derde kwart. Dat leverde drie doelpunten op rij op: 4-5. Nu 

kwam het erop aan en de spanning werd de ouders langs de lijn bijna te groot. De coaches Lisette en Merit besloten tot een tacti-

sche wissel door de heren onder de dames te wisselen waardoor het achterin beter dicht zat. Gelukkig bracht Zoë het verschil al 

snel daarna weer op twee punten: 4-6. Dat brak de moraal bij onze stadsgenoten. 

We hadden nog een spannend vierde kwart verwacht, maar daar hadden onze meiden geen zin in. Verdedigend ging het slot op de 

deur en via enkele geplaatste aanvallen scoorden Zoë (2x) en Romy, zodat het 4-9 werd. Dat Fortuna nog een keer scoorde kon 

niet meer deren. De uitstekend fluitende scheidsrechter maakte er een einde aan en zo gingen we met de punten in de pocket 

huiswaarts. 

In de nabeschouwing werden wat voorlopige conclusies getrokken:  

Fenna’s gelijkmaker was van onschatbare waarde in deze partij. Romy blijkt op Fortuna-gras erg effectief en Zoë moet niet te vroeg 

naar bed op de avond voor de wedstrijd. Fara en Lianne waren de broodnodige aan- en afspeelschakels. We hebben weer van jullie 

genoten! 
 

Excelsior E3 - Valto E7 

Dit kan nog weleens een spannende wedstrijd worden, aangezien beide ploegen met hetzelfde aantal punten in deze poule aan 

deze wedstrijd beginnen. Onze E3 begint met Josyne, Anne, Lizzy en Justin. Ze gaan goed van start en in het eerste kwart van de 

wedstrijd schiet Anne er 1 in, helaas wordt deze afgekeurd, ons is onduidelijk waarom. Maar we geven de moed niet op. Josyne die 

geblesseerd aan de wedstrijd begint, moet helaas in het eerste kwart toch even gewisseld worden, omdat haar knie te pijnlijk is. 

Britt komt erin en neemt de verdediging van de kleine, maar pittige heer van Valto over. De teams zijn zeer aan elkaar gewaagd en 

dat zorgt ervoor dat na het eerste kwart de stand dan ook nog 0-0 is. In het tweede kwart komt Sten erin voor Justin. Wat is Sten 

scherp in het onderscheppen van de bal en de pass is zo strak richting Britt dat zij de 1-0 kan scoren. Na het tweede kwart komt 

Justin erin voor Anne en gaat Josyne het toch weer proberen, zij komt erin voor Lizzy. Er wordt goed en snel gegooid wat leidt tot 

mooie kansen voor Josyne en Britt, helaas wordt er niet gescoord. Valto ziet veel mogelijkheden de bal te onderscheppen of af te 

vangen en creëert hiermee aardig wat kansen, en scoort de gelijkmaker. Dan start alweer het laatste kwart, Britt en Sten gaan eruit 

en Anne en Lizzy erin. Onze E3 raakt wat vermoeid en laten daardoor ook wat kansen liggen, maar gelukkig weet ook Valto niet te 

scoren. Toch krijgt Valto meer kansen en hopen we langs de kant dat we het gelijkspel kunnen vasthouden. Josyne mist nog een 

hele mooie kans, helaas. Dan besluit de coach om ook in de laatste vijf minuten nog een wissel door te voeren in de hoop Excelsior 

nog even wakker te kunnen schudden. Dus zo komt Britt er nog in voor Justin. De bal wordt onderschept door Sten en weer een 

strakke pass naar Britt die de 2-1 weet te scoren. Hè hè, gaan we de wedstrijd dan toch nog naar ons toe trekken? Valto heeft de 

bal en komt tot een schietpoging, wij vangen de bal goed af en schakelen over naar de aanval. Weer staat Britt in een goede posi-

tie en scoort de 3-1. 

“Blijf verdedigen!” wordt er gecoacht, blijf scherp en blijf erbij. Gelukkig gaat dat nog prima, zelfs zo goed dat Britt ook de 4-1 weet 

te scoren. De strafworpen worden ook gewonnen met 4-2, dus een prachtige overwinning voor onze E3. 

Volgende week de laatste wedstrijd tegen Weidevogels die nu 1 plek onder ons staan. Hoe mooi zou het zijn als we de huidige 

derde plek kunnen vasthouden. We gaan er zeker voor in de laatste wedstrijd in deze poule. 
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Excelsior F1 - Pernix F2 

Taart, check. Kinderchampagne, check. Confettikanonnen, check. Medailles, check. Oké, alles aanwezig om 

onze kampioenen te feliciteren en te huldigen. Supporters zijn ook flink aanwezig, alle ouders, maar ook heel veel opa's en oma's 

komen de kinderen aanmoedigen. De wedstrijd moest nog wel even gewonnen worden. En een scheidsrechter is dan ook wel han-

dig, gelukkig is daar Pauline die de wedstrijd onverwacht wel wil fluiten, Pauline super bedankt. 

We starten de wedstrijd met Milou, Emme, Mees en Stefan. Het begin van de wedstrijd loopt niet zo gesmeerd als anders, de span-

ning is goed aanwezig bij de kinderen. Toch weten ze door goed samen te spelen en snel over te gooien al snel tot scoren te ko-

men. Stefan scoort de 1-0 en opent hiermee de score. Dan is ook bij Emme de spanning eraf en zij weet maar liefst drie keer achter 

elkaar zuiver te schieten en brengt de stand op 4-0 in het eerste kwart van de wedstrijd. Dit belooft wat voor de rest van de wed-

strijd. Het tweede kwart zijn we allemaal wakker en ook al staan er vijf spelers van Pernix in het veld, wij scoren gewoon net zo 

makkelijk. Het is echt, bal onderscheppen of afvangen en tik, tik, tik… hop… scoren. Maarten en Isa staan ook zo ontzettend goed te 

coachen, 1-2-3 gooi over, en goed schieten, zijn wat termen die we langs de kant gedurende de hele wedstrijd horen. De kinderen 

luisteren goed naar de aanwijzingen en weten dus ook weer flink te scoren. Stefan neemt er in dit tweede kwart drie voor zijn reke-

ning en ook Mees is lekker op dreef en weet er ook drie te scoren. Maar wat dachten jullie van onze dames, waar Emme in het 

eerste kwart op dreef was is nu Milou zuiver in haar schot en raakt twee keer. Ook Pernix weet te scoren en sportief als wij zijn 

juichen we met iedereen voor dit mooie punt. De stand dus na de eerste helft 12-1. Oké, even bijtanken met lekkere limonade een 

peptalk van de coaches en we gaan er weer tegen aan, het kampioenschap ligt voor het oprapen. Elize en Tijn komen erin voor 

Stefan en Emme. Wat zo mooi is aan dit team is dat ze fantastisch samenspelen, maar ook allemaal een mooi zuiver schot hebben. 

In dit derde kwart blijkt dat ook maar weer eens. Milou scoort de openingstreffer van dit kwart gevolgd door Mees. Elize scoort de 

15-1 en kort daarna is het Tijn met een prachtig schot die zorgt voor de 16-1. Elize scoort dan nog twee keer, maar ook Pernix weet 

nog te scoren, waarmee de stand op 18-1 komt en met deze stand beginnen we aan het laatste kwart. 

Nu zal de koek wel op zijn, wordt er langs de kant gedacht, maar nee, 

natuurlijk niet! Tijn en Elize zijn net warm en ook Mees en Milou zijn 

nog lang niet moe. Onze kampioenen laten zien dat ze terecht kampi-

oen zijn en schieten er weer meerdere in. Tijn scoort zowel de 19-2 als 

de 20-2 waarna Mees de korf weet te vinden voor de 21-2. Pernix 

scoort onder luid gejuich het derde punt, maar daar is Mees weer met 

de 22-3. Zowel Tijn als Milou schieten nog een keer raak en Elize scoort 

nog twee keer en brengt de stand uiteindelijk op 26-3. 

Na het juichen op het veld wordt het feestje nog even goed gevierd in 

de kantine, confetti schiet door de lucht, uit de luidsprekers galmt WE 

ARE THE CHAMPIONS, wat overigens voornamelijk door de ouders en 

opa's en oma's wordt mee gezongen, de champagne wordt openge-

maakt en de taart en ijstaart wordt aangesneden. Wat een feest, te-

rechte kampioenen. Emme, Elize, Mees, Milou, Stefan, Tijn, Isa en Maar-

ten van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap wij zijn super trots op jullie. 
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Opstellingen 

maandag 10 oktober 2016 

team opstelling reserve 

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

Jesse, Reinier, Rik 

 

dinsdag 11 oktober 2016 

team opstelling reserve 

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

zaterdag 15 oktober 2016 

team opstelling reserve 

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

Jasper, Jesse, Reinier, Ryan, Sander, Simon, Vito, Wesley?, Wouter 

Anouk (A1)  

Mart (A1)  

3 
Anne-Linde, Hanna, Jikke, Renate 

Joris, Okker, Roy, Simon Bo, Sven 

2 dames Exc. 5 

4 
Cynthia, Danique, Marloes, Linda (A3) 

Koen, Sander de H., Sander v. V., reserveheer Exc. 5 

Dame Exc. 5 

Heer Exc. 5 

5 
Janna, Lynn, Nynke, Rachelle 

Erik, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

Cynthia, Marloes 

6 
Anne, Annebertien, Ans, Ciska, Fleur, Loes 

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

 

A1 
Anouk, Dominique, Gina, Jazz 

Fabian, Maarten, Mart, Pim, GEBLESSEERD: Jop 

 

A2 
Lonneke, Maaike, Isabella, Noa 

Daan, Jasper, Marijn, Wesley, GEBLESSEERD: Timo 

 

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

B3 vrij  

C1 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

E1 vrij  

E2 
Hennieke, Marlou, Sofie 

Kilian, AFWEZIG: Pjötr 

Lianne (E1) 

E3 
Anne, Britt, Josyne, AFWEZIG: Lizzy 

Sten AFWEZIG: Justin 

Fara (E1) 

F1 
Elize, Emme, Milou 

Mees, Stefan, Tijn 

 

F2 
Demi, Lise, Melissa, Puck 

Demian, Marten, Senne 

 

  

 

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 

maandag 10 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

A4C 1415 Excelsior A3 - Twist A2 19:00 19:30 Erik, Nathan, Wesley Willeke 1K40 

dinsdag 11 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

E2D 2806 Excelsior E1 - Valto E2 17:30 18:00 Lisette, Merit Piet Ekelemans 2K24 

zaterdag 15 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

R3Q 4746 Excelsior 3 - Vriendenschaar 4 11:30 12:30 Ronald, Ben G. Breedveld 1K40   

R5E 815 Excelsior 4 - Avanti 7 14:30 15:30 Wouter Erik de Koning 1K40   

R5F 814 Excelsior 5 - ONDO 4 13:00 14:00 Willeke Micke Vrolijk 1K40   

R5C 3381 Excelsior 6 - Maassluis 5 16:15 17:00 Rob Piet Ekelmans 1K40   

F3F 3626 Excelsior F2 - Valto F2 9:30 10:00 Sven Geeske van Batenburg 2K24   

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

1E 1576 WION 1 - Excelsior 1 13:45 15:30 Frank Sportcomplex Max Planckplaats, Rotterdam 1aK60 regelt Nelleke 

R1F 3836 PKC/SWKGroep 4 - Excelsior 2 12:15 14:00 Maarten Sportpark Oostpolder, Papendrecht 1K40 regelt Nelleke 

A1F 5781 VEO A1 - Excelsior A1 11:00 12:30 Luuk, Nikki Sportcomplex Westvliet, Den Haag 1aK60 Maarten, Mart, Fabian 

A3D 3990 Refleks A2 - Excelsior A2 9:45 11:00 Job, Denise Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 1aK60 Noa, Isabella, ? 

E2L 2829 DES E1 - Excelsior E2 aw 9:30 10:00 Anouk & Gina Sportpark Biesland, Delft 4K24 (DES) op eigen gelegenheid 

E3L 3453 Weidevogels E5 - Excelsior E3 9:00 10:00 Pauline/Renzo? Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2b1K24 regelt de contactouder 

F3E 3669 De Meervogels F2 - Excelsior F1 9:00 10:00 Maarten, Isa Vernède Sportpark, Zoetermeer 1aK60 regelt de contactouder 

barrooster ouders van     

 

kunstgras B 

 

index veld Biesland 

09:00 11:30 Killian (E2), Sofie (E2), Marlou (E2) 

 

  

 

1K40, 2K24: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 Julia (D2), Sanne (E1), Demi/Lise (D2/F2) ♥ 

 

  

 

  

14:00 16:45 Excelsior 3 2x 

   
type veld uit 

16:45 19:30 Excelsior 5 3x 

   
K: Kunstgras; G: Gras 

dinsdag 18 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld 

R5F 258 Excelsior 5 - Tempo 6 : 25 minuten uitspelen 19:45 20:30 Willeke Micke Vrolijk 1K40 

Scheidsrechterschema 
datum klasse Nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 15-10-2016 2551 3K ADO 1 - Dijkvogels 1 16:00 KNKV Frido Kuijper Sportcomplex Trekdam, 1K40 

za. 15-10-2016 6435 A1F HKV/Ons Eibernest A1 - DES (D) A1 17:00 KNKV Jos van Velzen Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, 1aK40 
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Oefenprogramma 

zaterdag 29 oktober 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Fiks 1 - Excelsior 1 12:45 15:15 Frank n.v.t. Ockenburgh, Den Haag regelt Nelleke 

Maassluis 2 - Excelsior 2 10:45 12:15 Maarten n.v.t. Maassluis regelt Nelleke 

ALO / Fiks / ODO A1 - Excelsior A1 14:00 15:10 Luuk, Nikki toernooi De Schilp, Rijswijk   

Oranje Wit A3 - Excelsior A2 14:00 15:30 Job, Denise n.v.t. Oranje Withal (2), Dordrecht   

Oranje Wit A5 - Excelsior A3 15:00 16:45 Erik, Nathan, Wesley n.v.t. Oranje Withal (2), Dordrecht   

Maassluis B1 - Excelsior B1 12:15 13:35 Wouter n.v.t. Maassluis, Olympiahal regelen contactouders 

Olympia (S) B1 - Excelsior B2 volgt volgt Nynke, Marieke n.v.t. Spijkenisse regelen contactouders 

De Vinken C1 - Excelsior C1 9:15 11:00 Okker, Pim, Mart n.v.t. Vinkeveen, De Boei regelen contactouders 

Olympia (S) E1 - Excelsior E1 volgt volgt Lisette, Merit n.v.t. Spijkenisse regelen contactouders 

maandag 31 oktober 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

?? A1 - Excelsior A1         Zuidhaghe, Den Haag mits nummer 1 of 2 in de poule 

dinsdag 1 november 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Excelsior 1 - De Meervogels 1 19:15 20:45 Frank n.v.t. De Veur, Zoetermeer regelt Nelleke 

Excelsior 3 - Weidevogels  2 aw 19:45 20:40 Ronald, Ben Wouter le Comte Kerkpolderhal   

woensdag 2 november 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

?? A1 - Excelsior A1         Zuidhaghe, Den Haag mits winnaar wedstrijd maandag 

donderdag 3 november 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Excelsior 2 - Fiks 2 19:45 20:40 Maarten Erik de Koning Buitenhof regelt Nelleke 

vrijdag 4 november 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie opmerking 

?? A1 - Excelsior A1         Zuidhaghe, Den Haag mits winnaar wedstrijd woensdag 
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zaterdag 5 november 

wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

Excelsior 2 - Achilles 2 14:15 15:15 Maarten Piet Ekelmans Buitenhof   

Excelsior 3 - De Meervogels  3 13:00 14:00 Ronald, Ben Jos van Velzen Buitenhof   

Excelsior A3 - Fortuna A3 10:30 11:00 Nathan, Erik, Wesley Bob v.d. Leeden Buitenhof   

Excelsior B2 - ONDO B3 11:30 12:00 Nynke, Marieke   Buitenhof   

Excelsior B3 - ONDO B4 12:30 13:00 Mario, Bob   Buitenhof   

Excelsior E1 9:00 9:30 Lisette, Merit   Kerkpolder 3 kamp met ONDO E1, Pernix E1 van 9:30-11:30 

Excelsior E2 9:00 9:30 Anouk, Gina   Kerkpolder 3 kamp met ONDO E4, Pernix E4 van 9:30-11:30 

Excelsior E3 9:00 9:30 Jazz   Kerkpolder 3 kamp met ONDO E5, Pernix E5 van 9:30-11:30 

Excelsior F groep 9:00 9:30 Maarten, Isa, Daan, Sven   Kerkpolder 3 kamp van 9:30-11:30 

wedstrijd vertrek aanv leiders scheidsrechter accommodatie autorijders (ouders van) 

?? 1 - Excelsior 1   ?? Frank n.v.t. HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag regelt Nelleke (tijd 10.30 / 12.00 / 18.15) 

Oranje Wit 7 - Excelsior 4 15:15 16:45 Wouter n.v.t. Oanje Withal (2), Dordrecht Wouter,  

Oranje Wit 8 - Excelsior 5 15:15 18:00 Willeke n.v.t. Oanje Withal (2), Dordrecht   

THOR 3 - Excelsior 6 13:45 15:10 Rob  n.v.t. De Waterpoort, Barendrecht   

Vriendenschaar (B) A1 - Excelsior A1 9:15 10:30 Luuk, Nikki n.v.t. De Meerkoet, Reeuwijk   

Valto B1 - Excelsior B1 14:00 15:00 Wouter n.v.t. De Lier, Vreeloo regelen contactouders. Met schotklok! 

ONDO C5 - Excelsior C1 volgt volgt Okker, Pim, Mart n.v.t. VOLGT regelen contactouders 

ONDO D3 - Excelsior D1 volgt volgt Sander de Hoog n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

ONDO D2 - Excelsior D2 volgt volgt Barry, Simon n.v.t. Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 
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Trainingsschema zaal 

vanaf maandag 24 oktober 

  maandag dinsdag woensdag donderdag 

  Buitenhof Kerkpolder Buitenhof Kerkpolder Buitenhof 

17.30-18.30   C1 - D1 - E2/E3     E1/E2/E3 - F-groep 

18.00-19.00 A3 - E1 - F-groep   B2 - B3 - D2     

18.30-19.30   A2 - A2   B2 - D1 - D2 B1 - C1 

19.00-20.00 S4+S5 - B3   A2 - A3     

19.30-20.30   S3 - B1     S3 - A1 

20.00-21.00     S4 - S5     

20.30-22.00   S1+S2     S1+S2 

21.00-22.00     S6 - ouders     

Op woensdag 26 oktober is de Buitenhof tussen 19:00-21:00 verhuurd aan derden. Dit betekent dat de trainingen van A2, A3, 4 en 

5 deze woensdag niet doorgaan! 

Voor de trainers: hebben jullie problemen met een dag of tijdstip dan graag contact opnemen met: 

▪ voor senioren/junioren met Willeke 

▪ voor B t/m F met Erik 

Wij kunnen dan kijken of dat er mogelijk een oplossing is. 
 

Oudertraining veld najaar  

datum trainer(s) 

10 oktober Lisanne en Bertjan 

17 oktober Eigen training, herfstvakantie  

wo 26 oktober zaal n.t.b. 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

21 oktober 2016 Feestavond pupillen en aspiranten 

29 oktober 2016 Korfbalcongres KNKV 

25 november 2016 Sinterkaasfeest 

16 december 2016 Kerstfeest 

2 t/m 5 juni 2017 Excelsiorkamp! 

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

secretaris@ckv-excelsior.nl  
 

Schoonmaakrooster  

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; 

 

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl

