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Programma

Het zal u de afgelopen periode niet zijn ontgaan dat we als verenging op zoek zijn

Scheidsrechterschema

gegaan naar intensieve samenwerking met een andere korfbalvereniging in Delft.
Deze extra editie van het clubblad is er om u te informeren over de voortgang en

Train inge n
Kalend ers en r ooste rs
Act i vi t eit en kalen d er
Videoregistratie Excelsior 1

de doorbraak die we afgelopen weken hebben weten te realiseren.
Excelsior
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we gaan samenwerken met Excelsior.
Dat houdt in dat we vanaf seizoen 2017-2018 al onze leden daar zullen onderbrengen. Preciezere invulling en besluitvorming over het hoe en waarom zal ik in onderstaande stuk aan u uitleggen.
Terugblik afgelopen periode
Het lijkt me goed om eerst even terug te kijken naar de ontwikkelingen tot nu toe.
Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig seizoen hebben we u als bestuur
in kennis gesteld en toestemming gevraagd om voor intensievere samenwerking
met een andere korfbalvereniging. Uitgangspunten daarbij waren:

AFBELLEN?

▪ Continuïteit van korfbal op Biesland garanderen

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

▪ Voldoende senioren om kader van sportvereniging te kunnen bemannen

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een wedstrijd. Weet je dat je over een aantal weken niet
kan spelen? Meld je dan zo snel mogelijk af. Hou wel rekening
mee met de voorgeschreven afbelmomenten van enkele afbelcontacten (zie * onderaan dit blok). De telefoonnummers worden
alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat.

▪ Voldoende leden om iedereen op juiste technische niveau te laten spelen

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de zaalcommissaris (telefoonnummer in het programma).
Senioren spelers
Willeke Alberts

In een later stadium zijn in een extra ledenvergadering nog 2 andere punten voorgelegd:
▪ Toestemming om, indien er zich mogelijkheden voordoen om te fuseren, deze
fusie ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Junioren A spelers
Elke Reurings

Op beide punten is door de aanwezige leden een unaniem akkoord gegeven. We

Junioren A scheidsrechters
vacant

zijn als bestuur hierna gestart met het voeren van verschillende gesprekken met
verschillende gesprekspartners. Als eerste hebben we in een gezamenlijk gesprek

Junioren A autorijders
Elke Reurings

met DES en Excelsior het voorstel gedaan om verder te gaan als één korfbalverenizie e-mailuitgave voor
de telefoonnummers

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.
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▪ Voldoende leden om trainingen te faciliteren voor niet selectieteams

▪ Seniorencompetitie naar zaterdag verschuiven.

Senioren scheidsrechters
vacant

Aspiranten B, C spelers &
scheidsrechters
Erik de Koning*

▪ Voldoende leden om iedereen op juiste recreatieve niveau te laten spelen

ging op Biesland. Beide partijen gaven hierbij aan geen belangstelling te hebben
voor deze opzet, maar ons wel te willen ondersteunen. Uit individuele gesprekken
met DES, Excelsior en Fortuna kwam vervolgens naar voren dat samenwerking tussen twee verenigingen wel een mogelijke optie zou zijn. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken is er vervolgens een meer directe vragenlijst opgesteld en deze is aan de verenigingen voorgelegd of in individuele gesprekken behandeld.
Op basis hiervan hebben we als bestuur overlegd en waar nodig vervolggesprekken
gevoerd. Uitkomsten hiervan hebben uiteindelijk geleid tot de besluitvorming zoals
die er nu ligt en naar grote waarschijnlijkheid ook tijdens de JAV aan u zal worden
voorgelegd.
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Praatjes en mededelingen
Aanzet tot besluitvorming
Basis van onze gesprekken is de vragenlijst zoals hieronder opgesomd:
▪ Naam van DKC wordt opgenomen in verenigingsnaam;
▪ Jaarlijks kamp duur van 1 week 1e week schoolvakantie;
▪ Ereleden en leden van verdienste genieten zelfde privileges als voorheen;
▪ Selectieleden DKC krijgen kans in toekomstige selectie;
▪ Spelen op zaterdag;
▪ 2 Leden DKC maken deel uit van nieuwe bestuur waarvan 1 in dagelijks bestuur;
▪ In alle commissies direct onder het bestuur neemt 1 DKC lid plaats;
▪ DKC levert trainers/coaches equivalent aan aantal nieuw ontstane teams t.g.v. samenwerking;
▪ Nieuwe contributie wijkt niet meer dan 5% af van de bestaande contributie bij DKC;
▪ DKC verhuist van kantine.
Daarnaast was voor ons als bestuur het van het grootste belang dat we onze jeugd een solide basis voor continutiet en groei moesten
waarborgen. Tevens is behoud van een stuk van onze identiteit van belang.
Uiteraard wegen niet alle punten in de vragenlijst even zwaar en zijn bepaalde punten in sommige gevallen ook niet altijd even
haalbaar. Maar uit de antwoorden op deze vragen en de vervolggesprekken is voor ons voldoende duidelijkheid gekomen om tot
deze besluitvorming te komen. Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd binnen onze eigen vereniging (teams, commissies,
ouders en individuen) en daar de voorkeuren en wensen besproken. Ook die gesprekken geven ons voldoende aanleiding om een
besluit te kunnen nemen.
Definitieve besluitvorming
Ik zal uiteenzetten hoe we uiteindelijk tot een besluit zijn gekomen. Het gaat iets te ver om tot in detail in te gaan op antwoorden
van verenigingen, maar ik schets u een globaal beeld.
Fortuna is op alle fronten bereid om met ons samen te gaan werken. Borging van de senioren is eenvoudig en we zijn uiteraard ook
nauw verwant met deze club. Het op zaterdag kunnen spelen is mogelijk, maar voor slechts een enkel team. Kamp en de borging
van onze jeugd zijn naar ons gevoel punten van zorg en onze mening is dat een samenwerking met Fortuna zal leiden tot uiteenvallen
van onze jeugd. De selectie zoals wij die nu kennen zal bij Fortuna ondergeschikt zijn aan de Korfbal League. Tot slot maken we dan
ook de keuze om van Biesland te vertrekken en afbreuk te doen aan continuïteit van korfbal op dit complex.
DES is wel een Biesland-vereniging en borging van onze selectie is daar gegarandeerd in de wetenschap dat deze zal samenvloeien
met de selectie van DES. Zaalcompetitie en afwachtende houding geven minder comfort. DES is ook helder op het gebied van
verenigingsnaam (nee) en geeft in onze optiek onvoldoende zekerheid over kamp en toetreding tot het bestuur. Ik wil daarmee geen
afbreuk doen aan de gesprekken die we met DES hebben gevoerd. DES heeft zich te allen tijde positief opgesteld richting DKC en
medewerking verleend. Wij zijn als bestuur echter van mening dat er een betere kandidaat is.
Excelsior heeft in een brief, als antwoord op onze vragen, een zeer duidelijk en verhelderend beeld verstrekt. Op twee punten was
minder duidelijkheid, voortbestaan van onze naam. Daarvoor is instemming nodig van de leden van Excelsior (wijziging statuten).
Excelsior heeft toegezegd dat in stemming te brengen op hun ledenvergadering en biedt daarmee de grootste garantie. Invulling
van dit punt op deze manier geeft ons voldoende zekerheid. Later in de tijd zullen wij hier ook meer duidelijkheid in verschaffen.
Kamp was het andere punt, maar daar ligt de bal meer bij DKC. Wij moeten zelf zorgen voor die continuïteit qua kader. Het kan
immers niet zo zijn dat wij daar na een jaar mee stoppen en de verplichting bij Excelsior neerleggen. Voor het bestuur van DKC
voldoende aanleiding om ook op dit punt een groene vink te plaatsen. Het feit dat we al onze wedstrijden in dezelfde hal kunnen
spelen (Buitenhof) en de invulling die we kunnen geven aan de wens om op zaterdag te spelen, zijn ook punten die hebben bijgedragen aan een positief besluit.
Hoe verder
De komende periode zal intensief zijn. Op verschillende niveaus zullen er gesprekken plaats gaan vinden om de transitie naar een
nieuwe toekomst succesvol te maken. Er zullen ongetwijfeld hobbels zijn en lastige momenten, maar ik ben er samen met mijn
bestuur van overtuigd dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Wij gaan deze overstap met zijn allen maken en zien de toekomst van
C . K . V . E x ce l s i o r
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Praatjes en mededelingen
DKC Excelsior dan ook zonnig tegemoet. Op korte termijn zullen we een informatieavond organiseren
waar er ruimte is voor vragen en we verder uitleg zullen geven op de dingen die komen gaan. Uiteraard
wordt u ook via het clubblad en de website op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.
Woord van dank
Als laatste wil ik nog even een woord van dank uitspreken naar alle betrokkenen die ons tot dusver hebben bijgestaan. Ik dank de
verenigingen DES, Excelsior en Fortuna die in alle opzichten tijd en werk hebben gemaakt om met ons mee te denken en ons verder
te helpen. Stichting Bielsland en met name de voorzitter Roel Swaap voor zijn advies en luisterend oor en de gemeente Delft.
DKC gaat nooit verloren.
Namens het bestuur,
Lex Veldhuis

Collecte Jantje Beton
Dit jaar doen zullen we met Excelsior weer gaan collecteren voor Jantje Beton. Jantje Beton
komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk
buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. Met de collecte is 50% van de opbrengst
voor onze club. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton. Zo komen we met
elkaar in actie voor meer buitenspelen!
De collecte loopt dit jaar van 13 tot en met 25 februari. Met Excelsior gaan we op de trainingsavonden van 20, 21, 22 en 23 februari
langs de huizen in de twee Delftse wijken die we toebedeeld hebben gekregen. Dit zullen we doen in combinaties van jeugd- en
seniorenteams tijdens de jeugdtrainingsuren. Deze week zijn er minder trainingen. Jullie ontvangen nog informatie over de actie en
wanneer jullie waar worden verwacht om te collecteren.
Om de collecte verder te coördineren kunnen we nog wel hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om een van de avonden te helpen met het
uitdelen of innemen van de collectebussen, schiet mij dan even aan, stuur een appje of een e-mail.
Micke

C . K . V . E x ce l s i o r
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Secretari(pr)aten
In deze rubriek zijn de wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”!

Jeugdsecretariaat
Nieuwe leden
Nick Pietraszewski is na de
vriendjestraining van 12 januari lid geworden. Uiteraard
heeft hij een mooie Excelsiorpet gekregen.
Nick gaat eerst meetrainen bij
Excelsior. Nick, veel korfbalplezier bij CKV Excelsior!

Ingelaste wedstrijden voor de C1, F1 en F3 (2x) en vervallen wedstrijden E1 en D1
Op 4 maart zullen de C1 en F1 de inhaalwedstrijden gaan spelen. Dit is wel in de voorjaarsvakantie.
De F3 zal de wedstrijd tegen ALO F4 gaan inhalen op zaterdag 18 maart. Tijdstip hiervan is nog niet bekend.
De wedstrijd van de E1 van 18 februari gaat niet door.
De wedstrijd van de D1 van afgelopen zaterdag is niet doorgaan. Lynx kon geen team op de been brengen. Een vervangende datum
wordt gezocht.
Ook de wedstrijd van de F3 is zaterdag niet doorgegaan. ODO F3 kon geen volledig team op de been brengen. Deze wedstrijd wordt
(waarschijnlijk) ingehaald op maandag 20 februari om 18:00 in de Buitenhof.

Ingelaste wedstrijden
zaterdag 4 maart
klasse

nr

wedstrijd

aanw aanv

coaches

scheidsrechter

C5B

11496

Excelsior C1 - Pernix C3

11:15 12:00

Mart, Okker, Pim

Joris Timmerman

F1D

11504

Excelsior F1 - Fiks F1

10:30 11:00

Isa, Maarten

Piet Ekelmans

Vervallen wedstrijd
zaterdag 18 februari
klasse
E2C

nr
9383

wedstrijd
KVS/Maritiem E3 - Excelsior E1

C . K . V . E x ce l s i o r

vertrek

aanv

9:00 10:00

coaches

accommodatie

Lisette, Merit

Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH)

D e K o r f pr a a t nr . 24

5

Wedstrijden
Uitslagen
28 januari 2017
klasse

nr

wedstrijd

uitslag

1E

13749 Excelsior 1 - Vriendenschaar 1

15

15

R1E

17601 Excelsior 2 - Vriendenschaar 2

17

12

R5G

4738 Excelsior 5 - VEO 5

13

10

R5E

5206 Excelsior 6 - TOP/Quoratio 7

11

14

A4A

5934 Excelsior A3 - De Meervogels A3

7

22

B5B

6713 Excelsior B2 - De Meervogels B3

9

5

B5E

6729 Excelsior B3 - Velocitas B3

8

1

D2E

7997 Excelsior D2 - ALO D1

7

13

E2C

9343 Excelsior E1 - Fortuna/Delta Logistiek E5

11

12

E3H

9955 Excelsior E2 - Avanti E6

4

1
6

F2E

10464 Excelsior F2 - DES F2

11

F3G

11201 Excelsior F3 - ODO F3

uitgesteld

klasse

nr

wedstrijd

uitslag

R3R

17511

ONDO 3 - Excelsior 3

13

13

A1F

19410

ODO A1 - Excelsior A1

9

25

A2L

19428

Phoenix A1 - Excelsior A2

13

8

B1F

20496

TOP/Quoratio B2 - Excelsior B1

21

18

C5B

7512

DES C3 - Excelsior C1

4

5

D3E

8634

LYNX D1 - Excelsior D1

F3H

11301

Die Haghe F3 - Excelsior F4

uitgesteld
5

12

Wedstrijdverslagen
Senioren
Afgelopen zaterdag opnieuw thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2, tegen Vriendenschaar 1
en 2 uit Hardinxveld-Giessendam.
Excelsior 2 bouwde in de eerste helft al een ruime voorsprong op tegen middenmoter Vriendenschaar 2, en dat leidde tot een degelijke overwinning met 17-12. De stand aan kop is
nog ongewijzigd, waar het 2e op de eerste plaats nog steeds Swift 2 (met 1 verliespunt
meer) dicht achter zich weet.
De wedstrijd tussen Excelsior 1 en Vriendenschaar 1 ging om de tweede plaats achter koploper Swift 1. De eerste helft van Excelsior 1 was heel matig, zowel aanvallend als verdedigend, waardoor het bij rust 5-10 was. Maar in de tweede helft werd stap voor stap het
verschil kleiner gemaakt, waardoor het laatste kwart heel spannend werd. Na 13-13 was het
steeds Vriendenschaar dat een puntje voor kwam en Excelsior dat weer gelijk maakte. Met nog 6 minuten te spelen was het 15-15,
en kregen beide ploegen nog allerlei kansen om de winnende te maken, maar het lukte beide niet zodat dit de wel terechte eindstand
werd.
Excelsior 4 was vrij, maar ook Excelsior 5 en 6 speelden thuis. Het 5e startte tegen het onderaan staande VEO 5 in lekker hoog tempo,
wist leuke kansen te creëren en had bij rust een 10-4 voorsprong. In de tweede helft verslapte de concentratie, en kwam VEO nog
wat terug, waardoor het 13-10 werd.

C . K . V . E x ce l s i o r
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Wedstrijden
In de wedstrijd na het 1e speelde Excelsior 6 met Daan en Cynthia als invallers tegen het sterke TOP 7.
De hele wedstrijd stond het 6e een paar punten achter, en net toen het verschil kleiner leek te worden
en coach Rob reserve Nicole wilde inzetten liep TOP toch weer uit naar een 11-14 overwinning.
Alleen Excelsior 3 speelde uit, pas om 8 uur ’s avonds in ’s Gravenzande tegen ONDO 3. Complimenten voor Charlotte die na haar
(halve) wedstrijd in A1 hier ook nog aan de bak ging. Helaas moest het 3e genoegen nemen met een 13-13 gelijkspel, waardoor de
strijd om de titel nog spannend blijft met 1 puntje voorsprong op Avanti 4.
Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 lekker dichtbij in De Lier de uitwedstrijden tegen Valto 1 en 2, die meestal wel goed zijn
voor veel spektakel.
Excelsior 5 is nu vrij, maar Excelsior 3, 4 en 6 spelen thuis.
Willeke

C . K . V . E x ce l s i o r
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Wedstrijden
Opstellingen
zaterdag 4 februari
team
1/2
3
4
5
6
A1
A2
A3
B1

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

worden gevraagd

Anne-Linde, Hanna, Jikke, Kayleigh?

worden gevraagd

Joris, Okker, Simon Bo., Sven
Christiane, Cynthia, Danique?, Marloes, Nicole

Loes (S6)

Bob, Koen, Sander de H., Sander v. V.

Thijs (S5)

vrij
Anne, Annebertien, Ans, Eline, Fleur, Loes,
Erik de K., Mario, Micke, Theo
Jop, Maarten, Mart, Pim, AFWEZIG: Fabian, INVALLEN: Timon (B1)
Isabella, Lonneke, Noa, AFWEZIG: Maaike, INVALLEN: Myrte (B1)

Daniëlle (B1), Indi (B1)

Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley

Sven (S3)

Femke, Fleur, Josanne, Linda, Robin, Sanne, Veerle, GEBLESSEERD: Denise
Jesse, Reinier, Rik
Daniëlle, Geeske, Indi, Myrthe, Isa

Dieuwke (B2)

Arjen, Timon, Dirk, Sydney, Wouter

Mark (B2)

vrij

B3

vrij

D1
D2
E1
E2
E3
F1
F2
F3
F4

Wesley (S5)

Anouk, Dominique, Gina, Jazz

B2

C1

reserve

Charlotte, Jill, Joyce, Leanne, Marieke, Merit, Sabine, Shera, Simone

Aniek, Inger, Eva, Romy, Mirre
Joran, Joshua, Paul, Thom

Mark Sijbring (B3)

vrij
Annelin, Cristina, Demi, Joya, Julia, Sara
Abel, David, Martin, Thijs
Eline, Fara, Fenna, Lianne, Romy, Zoë
Hennieke, Sofie, Marlou
Kilian, Pjotr, Jayden
Anne, Britt, Josyne, Lizzy
Justin, Sten
Elize, Emme, Milou
Mees, Stefan, Tijn
Demi, Melissa, Puck
Marten, Thomas
Lise, Kelly
Justin, Daniel, Jurjen
Emma, Femke
Demian, Björn, Senne
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Wedstrijden
Programma
zaterdag 4 februari
klasse

nr

R3R

17810 Excelsior 3 - ODO 3

wedstrijd

aanw aanv

coaches

scheidsrechter

zaalcommissaris

17:45 18:50

Ben, Ronald

I. van Haren

10:30-13:30 Theo Korte tel.nr. in e-mailuitgave

R5H

5224 Excelsior 4 - Avanti 8

16:30 17:35

Wouter

Erik de Koning

13:30-16:30 Sander de Hoog

R5E

5213 Excelsior 6 - Achilles 8

13:00 14:00

Rob

Wouter le Comte

16:30-18:30 Annelinde v.d. Pijl

A1F

19511 Excelsior A1 - ONDO A1

15:15 16:20

Luuk, Nikki

A.J. Kooij

18:30-20:30 Annebertien Bontekoe

A2L

18732 Excelsior A2 - Albatros A2

14:30 15:10

Denise, Job

Bertjan Bron

B1F

20581 Excelsior B1 - VEO B1

12:15 13:00

Wouter

Job v.d. Berg

C5B

7362 Excelsior C1 - Valto C4

11:15 12:00

Mart, Okker, Pim

Sander van Vliet

F2E

10374 Excelsior F2 - Futura F1

10:30 11:00

Daan, Sven

Isabella van der Mast

F3H

11286 Excelsior F4 - Madjoe F3

10:30 11:00

Fleur

Koen Timmerman

klasse

nr

coaches

accommodatie

autorijders

1E

12698

Valto 1 - Excelsior 1

16:45 18:35

Frank

Vreeloohal, De Lier

regelt Nelleke

R1E

15757

Valto 2 - Excelsior 2

15:45 17:10

Maarten

Vreeloohal, De Lier

regelt Nelleke

A4A

5843

Fortuna/Delta Logistiek A3 - Excelsior A3

aw 17:00 17:50

Erik, Nathan, Wesley

Fortunahal, Delft

n.v.t., verzamelen in de Fortunahal

D2E

8317

Avanti D4 - Excelsior D2

11:45 12:45

Simon, Vito

Sportcentrum De Viergang, Pijnacker

regelen contactouders

E2C

9079

ALO E1 - Excelsior E1

9:00 10:00

Lisette, Merit

HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag

regelen contactouders

E3H

9612

Die Haghe E4 - Excelsior E2

8:45 9:55

Anouk, Gina

Sporthal Gaslaan, Den Haag

regelen contactouders

E3E

9529

Phoenix E3 - Excelsior E3

8:45 10:00

Jazz

Sporthal De Oosterpoort, Zoetermeer

regelen contactouders

F1D

10177

VEO F1 - Excelsior F1

8:15 9:10

Isa, Maarten

Sporthal Essesteyn, Voorburg

regelen contactouders

F3G

11182

Dijkvogels F2 - Excelsior F3

9:30 10:30

Elvira

Sporthal Maasdijk, Maasdijk

regelen contactouders

wedstrijd

vertrek

aanv

▪ Sporthal open van 10:30 tot 20:30; het restaurant heeft andere openingstijden
▪ Training pinguïns: zaterdag 11:00, Buitenhof, trainers Leanne & Charlotte

Scheidsrechterschema
datum

wedstrijdnr.

klasse

wedstrijd

tijd

vereniging

official

accommodatie

za. 04-02-2017

21027

CHKC

KCR C1 - ONDO (G) C1

10:05

KNKV

Wouter le Comte

De Fakkel, Ridderkerk

za. 04-02-2017

19513

A2K

DKC A1-Dijkvogels A1

11:00

INKOOP

VOLGT

Wippolderhal, Delft

za. 04-02-2017

21040

CHKD

Oranje Wit (D) C1 - Kinderdijk C1

16:50

KNKV

Jos van Velzen

Oranje Withal, Hal 1, Dordrecht

za. 04-02-2017

12631

3J

Paal Centraal 1 - Thor (R) 1

19:00

KNKV

Frido Kuijper

Sportcentrum TU-Delft, Delft

di. 07-02-2017

11771

KL

Fortuna/Delta Logistiek 1 - Blauw-Wit (A) 1

20:30

KNKV

Pieter Swinkels

Fortunahal, Delft

C . K . V . E x ce l s i o r
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Trainingen
Trainingsschema zaal
maandag

dinsdag

woensdag

Buitenhof

Kerkpolder

Buitenhof

17:30-18:30

donderdag
Kerkpolder

B2/C1 - D1

17:45-18:45
18:00-19:00

E1/E2/E3 - F-groep
A3 - E1/E2/E3 - F-groep

18:30-19:30

B3 - D2
A1 - A2

B2 - D1 - D2

18:45-19:45
19:00-20:00

Buitenhof

B1 - C1
S4+S5 - B3

19:30-20:30

A2 - A3
S3 - B1

19:45-20:45

S3 - A1

20:00-21:00

S4 - S5

20:30-22:00

S1+S2

20:45-22:15

S1+S2

21:00-22:00

S6

Schema Excelsiorprogramma
BLOK 6 4E KWART ZAAL
locatie

week 30/1-2/2

week 6/2-9/2

week 13/2-16/2

B1

di 19:30-20:30

dag/tijd

Kerkpolder

Tim Heemskerk

Tim Heemskerk

Tim Heemskerk

B2/C1

di 17:30-18:30

Kerkpolder

Erik van der Voort

Piet Ekelmans

Piet Ekelmans

B3

ma 19:00-20:00 Buitenhof

Bertjan Bron

Linda Heemskerk

Linda Heemskerk

D1

do 18:30-19:30

Robert Plomp

Robert Plomp

Robert Plomp

D2

wo 18:00-19:00 Buitenhof

Reinier van den Hoek

Reinier van den Hoek

Reinier van den Hoek

E-groep

ma 18:00-19:00 Buitenhof

Hetty de Graaf

Hetty de Graaf

Hetty de Graaf

C . K . V . E x ce l s i o r
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Trainingen
Pinguïntraining
Op enkele data in onderstaand schema vindt naast de pinguïntraining ook peuterpret plaats (aangegeven
in kolom “trainers peuterpret”). Meer weten over de training van onze allerkleinsten? Zie de pagina’s op de website, pinguïntraining
en peuterpret.
aanvangstijd training: 11:00u
datum

locatie

trainers pinguïntraining

zaterdag 4 februari Buitenhof

Leanne & Charlotte

zaterdag 11 februari Buitenhof

Rachelle & Joyce

zaterdag 18 februari Brahmslaan

Marit & Ciska

zaterdag 25 februari

geen training

zaterdag 4 maart

geen training

zaterdag 11 maart Brahmslaan
zaterdag 18 maart

trainers peuterpret

nader te bepalen

Leanne & Ciska

nader te bepalen

geen training

Oudertraining
aanvangstijd training: 20:00u
locatie: Sportpark Biesland (veld)
datum

trainer(s)

maandag 30 januari

Okker

maandag 6 februari

Reinier

maandag 13 februari

Bertjan

maandag 20 februari

Ryan

maandag 27 februari

Voorjaarsvakantie

maandag 6 maart

Henk

maandag 13 maart

Joyce en Sharmaine
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C.K.V. EXCELSIOR
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter:

Leen van den Hooff
Oude Veiling 66
2635 GJ Den Hoorn
015-2.614.917

Secretaris:

Bart Hogeweg

Penningmeester:

Micke Vrolijk

Kalenders en roosters
Activiteitenkalender

BESTUURSLEDEN

datum

activiteit

senioren/junioren:

Maarten Taffijn

Technische Zaken jeugd;
aspiranten, pupillen, pinguïns:

15 februari

Reservering kantine Paal Centraal

Erik de Koning

18 februari

Reservering kantine Stefan Dijkgraaf

Activiteiten Zaken:

Nicole Buis

20 februari

Reservering kantine Paal Centraal

20-23 februari

Collecte Jantje Beton

26 februari

Reservering kantine Shera Desaunois

25 maart

DKC jeugdtoernooi (B t/m F)

2 t/m 5 juni

Excelsiorkamp!

17 juni

Dubbelschiettoernooi

24 juni

Schoolkorfbaltoernooi

26 augustus

Excelsior jeugdtoernooi

Technische Zaken

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

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met
het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl

SOCIAL MEDIA

Videoregistratie Excelsior 1
datum

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

wedstrijd

aanv

team dat filmt

aanw

11-2-2017

Excelsior 1 - Ijsselvogels 1

17:40

Excelsior B2

17:15

11-3-2017

Excelsior 1 - DES 1

18:50

Excelsior B1

18:15

Hierboven het rooster voor het filmen van de thuiswedstrijden van Excelsior 1, in
het zaalseizoen altijd in de Buitenhof. De videoregistraties worden door de staf en
spelers gebruikt om te verbeteren. Van de teams die zijn ingedeeld dienen twee
spelers op het genoemde tijdstip aanwezig te zijn om eventueel uitleg te krijgen.
De teamspelers dienen onderling af te stemmen wie het filmen doet. Afmelden
voor het filmen is niet mogelijk.

Redactie: Juan Zondervan
Coverfoto: Goeg

SUPERVISIE KOPIJ
Bestuur:
Seniorencommissie:
Juniorencommissie:
Jeugdcommissie:
Evenementencommissie:
Activiteitenkalender:
Bardienstrooster:

Leen van den Hooff
Willeke Alberts
Maarten Taffijn
Erik de Koning
Reinier van den Hoek
Bart Hogeweg
Nicole Buis-van den Hooff

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE
Willeke, Erik, Jos, Bart, Micke, Desiree, Lex

CONTACT
Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan:
voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: secretaris@ckv-excelsior.nl
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