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

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld wor-

den 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 afbel-

contacten (zie * onderaan dit blok). De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de dagdienst (telefoon-

nummer in het programma). 

Senioren spelers 

zie e-mailuitgave voor 

de telefoonnummers 

 

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers, scheidsrech-

ters & autorijders 
 

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

Thijs Arkesteijn*  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. Al-

leen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

 

DKC "heeft juiste besluit geno-

men" 

DKC-voorzitter Lex Veldhuis heeft in het clubblad en op de website van DKC terug-

gekeken op de week van 3 april, de week waarin voor de leden van Excelsior en 

DKC de samenwerking echt van start ging. Er stond van alles gepland, de eerste 

gezamenlijke trainingen, het Kinder Kook Café en een overvol programma op za-

terdag. Mooie woorden van Lex die we jullie niet willen onthouden.  

Afgelopen zondag werd met de overwinning van DKC 1 een mooie week afgesloten. 

Als eerste was er dinsdag de eerste gezamenlijke training van Excelsior en DKC. Her 

en der zag ik wat gespannen gezichten bij zowel DKC als Excelsior. Hoe zou het gaan 

en wie zijn nou precies de mensen in dat andere shirt op het veld vlak naast ons? 

Gelukkig viel het allemaal reuze mee en na de training hoorde ik niet anders dan 

positieve geluiden. Kinderen, ouders, trainers en senioren iedereen was positief en 

tevreden. Het bleek een aanzet tot veel meer positiefs dat in de loop van de week zou 

volgen.  

Als eerste kwam er een bericht binnen dat de gemeente het standpunt t.o.v. het recht 

van opstal van onze kantine toch anders ten uitvoer wil brengen. DKC heeft het recht 

gekregen de kantine zelf te verkopen aan een geschikte partij. Exacte invulling hier-

van moet nog volgen maar het is wel fijn om het recht in eigen hand te hebben.  

Vrijdagavond was er voor de D, E en F een kinder kook café avond georganiseerd. 

Met ruim 50 deelnemers overtrof dit evenement veruit onze verwachtingen en ook 

hier uitsluitend goede signalen. 

Op zaterdag waren we uitgenodigd bij Excelsior om hun wedstrijd van 1 te bekijken 

en aansluitend de zaalfinale. Daarna nog een gezellig feest en aan de innerlijke mens 

was ook gedacht. Het was heerlijk genieten en de hamburgers smaakten iedereen 

goed. Zondag een hoop kleine oogjes gezien en dat bevestigde dat het feest ook meer 

dan geslaagd was. 

Het is spijtig en verdrietig dat we aan het eind van dit seizoen ophouden te bestaan, 

laten we dat vooral niet vergeten. Maar het sterkt ons als bestuur om te zien dat de 

voorbereidingen voor de toekomstige samenwerking naar tevredenheid en goed ver-

lopen. Excelsior doet er alles aan om het ons naar de zin te maken en ik kan niet 

anders dan concluderen dat we het juiste besluit hebben genomen. 

De komende weken zullen we weer druk zijn qua vergaderingen en besprekingen, het 

is goed om te weten dat die energie goed wordt besteed. 

WELKOM DKC! 
 

Opzegging lidmaatschap 

Wij hopen dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze 

vereniging en daarom ook volgend seizoen lid blijven. Degenen die onverhoopt 

toch hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit vóór 1 mei as. schriftelijk of per 

e-mail aan het secretariaat doorgeven. Het bestuur verneemt graag waarom je het 

lidmaatschap opzegt. Ook het omzetten van spelend lid naar niet-spelend lid graag 

voor 1 mei as. schriftelijk of per e-mail doorgegeven aan het secretariaat.  
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Timon Meulenberg kiest voor uitdaging bij Excelsior  

Met ingang van volgend seizoen gaat korfballer Timon Meulenberg de selectie van C.K.V. Excelsior ver-

sterken. Hij maakt de overstap van sportparkgenoot DES. 

Maarten Taffijn, voorzitter van de Technische Commissie van Excelsior: “Wij zijn blij dat Timon voor ons heeft gekozen. Hij heeft 

vaardigheden die wij als een welkome aanvulling zien bij onze huidige en toekomstige spelersgroep voor komend seizoen. Het is 

een uitstekende spits met een prima schot, kan goed verdedigen en rebounden. Een echte allround speler. Hij heeft ons echt iets te 

bieden.” 

Zelf geeft Timon aan bewust voor Excelsior te hebben gekozen naar aanleiding van gesprekken 

met de TC en de trainer Frank Damshuiser. “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en een om-

geving met nieuwe prikkels die mij weer verder kunnen helpen in mijn ontwikkeling. Deze stap 

past bij mijn ambitie om een hoger niveau te bereiken. Bij Excelsior hoop ik te gaan ontdekken 

waar mijn top ligt binnen een talentvolle selectie. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren 

aan de weg die Excelsior is ingeslagen.” 

Zijn toekomstige trainer, Frank Damshuiser, is erg blij met de komst van de allrounder: “Timon 

is een jonge talentvolle speler die alles in zich heeft om zijn kwaliteiten verder door te ontwik-

kelen. Ik ben bijzonder blij dat Timon volgend seizoen aansluit bij de selectie van Excelsior. Hij 

past goed in onze plannen om op korte termijn een stap omhoog te maken.” 

Maarten Taffijn sluit af: “Naast dat Timon ons veel te bieden heeft, heeft Excelsior Timon ook 

zeker iets te bieden. We hebben een enthousiaste en talentvolle spelersgroep, zeker met de 

wetenschap van de huidige groep en de spelers/speelsters die overkomen van DKC en een 

prima trainersstaf, waar hij van kan leren.” 

Excelsior heet Timon van harte welkom en wenst hem veel succes en plezier de komende periode. 
 

Fotootjes 

Excelsior and DKC Party 

Zaterdagavond 8 april ging het dak eraf van de Excelsior Kantine. Een groot 

feest voor alle leden van Excelsior en DKC. Na het feest van vorige week za-

terdag kan het niet anders dan dat iedereen reikhalzend uitkijkt naar volgend 

seizoen. Er zullen dan vele gezamenlijke feestjes volgen! 

 

De foto's van het Excelsior en DKC Feest zijn terug te vinden op de Facebook-

pagina van Excelsior 
 

Foto's Kinder Kook Café Excelsior - DKC 

Afgelopen vrijdag stroomde de Excelsior-kantine vol met enthousiaste kin-

deren voor het Excelsior en DKC Kinder Kook Café. De kids kookten de heer-

lijkste gerechten waarna de ouders aan het eind van de avond dit weer heerlijk 

kwamen proeven. Wat was het gezellig!  

De foto's van deze fantastische avond zijn terug te vinden op de Facebook-

pagina van Excelsior  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1365423903536681.1073741899.115601345185616&type=1&l=f5ccca3149
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1365423903536681.1073741899.115601345185616&type=1&l=f5ccca3149
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1365412106871194.1073741898.115601345185616&type=1&l=11402c7c9e
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1365412106871194.1073741898.115601345185616&type=1&l=11402c7c9e
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Zaalfinale met een tintje Excelsior  

Vorige week zaterdag keken we in ons clubhuis - gebroederlijk 

met onze vrienden van DKC - in groten getale naar de zaalfinale van 

de Korfbal League. We zagen dat TOP/Quoratio uit Sassenheim de bovenliggende partij was 

in dit boeiende duel met Blauw-Wit uit Amsterdam en dat het landskampioenschap van TOP 

werd geprolongeerd. 

De zaalfinale werd uiteraard kundig geleid door de scheidsrechters én door de jury. En de 

voorzitter van jury was niemand minder dan onze eigen Pieter Swinkels! 

Alle lof aan Pieter dat hij op zeer kundige wijze de belangrijkste competitiewedstrijd in het 

korfbal heeft gejureerd en het grootste jaarlijkse korfbalevenement een tintje Excelsior heeft 

gegeven. Chapeau! 
 

Trouwe supporters 

Zoals bij praktisch iedere uitwedstrijd van ons vlaggenschip reisde het ge-

zelschap zoals vastgelegd op de foto hiernaast ook afgelopen zaterdag 

mee naar Barendrecht. Met kritische blik en scherp commentaar werd ook 

deze wedstrijd verslagen door de beste stuurlui (op de foto v.l.n.r. Rob, 

Ronald, Bart, Wilco, Johan en Leen… maar er waren nog veel meer sup-

porters!). 

Een mooi moment om dit eens vast te leggen. 

 

Paaseieren zoeken 2.0 

Deze zondag zijn we er weer massaal op uit getrokken om die felbegeerde chocoladebommetjes in gekleurd zilverfolie te vinden. 

Mogelijk ben je in je zoektocht tegen twee kledingstukken aangelopen - hieronder beschreven - waarvan je misschien niet wist dat 

ze dringend gezocht werden. Mocht dat zo zijn, ga terug naar de plek waar je ze zag, neem ze mee en overhandig ze aan de recht-

matige eigenaar ;) 

Het inschietshirt van Wouter 

Wouter (D1) is al een tijdje zijn oranje inschietshirt kwijt. Het shirt is herkenbaar aan de kleur (oranje ;)) en aan het unieke nummer, 

63. Dit nummer vind je op het lipjesding in de kraag van het shirt. Ben jij in het bezit van het oranje inschietshirt van Wouter, dan 

graag een berichtje aan dekorfpraat@ckc-excelsior.nl en op de eerstvolgende mogelijkheid terugbrengen naar het clubhuis. 
 

De jas van Olivia 

Wie weet waar de jas van Olivia is gebleven (zie 

foto)? Zaterdag 8 april hing deze tot ongeveer 8 

uur in de kleedkamer, en daarna is hij op de kap-

stok gehangen. Daarna is de jas helaas verdwe-

nen. Als iemand meer weet, bel of app Robert (te-

lefoonnummer in de e-mailuitgave). 

mailto:dekorfpraat@ckc-excelsior.nl
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Dankbetuiging 
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Secretari(pr)aten 

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

Jeugdsecretariaat 

Trainingen komende weken 

De jeugd TC heeft in overleg met de TC van DKC besloten om tijdens de meivakantie te blijven doortrainen op dinsdag voor de B tot 

en met F-teams. 

Hieronder de trainingsdata tot en met zaterdag 27 mei voor B tot en met F: 

dinsdag donderdag 

18 april 20 april 

25 april  

2 mei  

9 mei 11 mei 

16 mei 18 mei 

23 mei  

Vanaf donderdag 1 juni zal alleen nog op donderdag getraind gaan worden tot en met donderdag 29 juni. 
 

Pinguïns en peuterpret 

De pinguïns en peuters trainen niet op de komende twee zaterdagen 22 april en 29 april. 
 

Competitie 

De meeste teams hebben nu 3 van de 6 wedstrijden gespeeld en als je naar de stand kijkt dan vinden wij de meeste D, E en F-teams 

bovenaan in hun poule. De D1, D2, E1, E2, E3 en F2 hebben alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. 

Komende twee weken worden er geen competitiewedstrijden gespeeld. De eerstvolgende speelronde is zaterdag 6 mei. Dat is de 

laatste zaterdag in de meivakantie. De B1 t/m B3, C1, E1 tot en met E3 en F1 spelen dan. Weet je nu al dat je in dit weekend afwezig 

bent, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan Thijs Arkesteijn voor D tot en met F of Erik de Koning voor B en C (zie pagina 2 voor de 

telefoonnummers). Paul, Mark en Joshua hebben al afgebeld bij de B en C. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

15 april 2017 

klasse nr wedstrijd Uitslag  

R3Q 5070 Excelsior 3 - Nieuwerkerk 4 17 7 

R5E 995 Excelsior 4 - Paal Centraal 3 13 12 

A3D 11582 Excelsior A2 - Dijkvogels A2 20 april  

B2G 22662 Excelsior B1 - KCR B2 9 10 

B2G 22661 Excelsior B1 - Maassluis B2 14 13 

D3F 12578 Excelsior D1 - Valto D4 17 7 

E3A 12023 Excelsior E2 - Vriendenschaar E4 11 4 

E2S 14605 Excelsior E3 - Korbis E4 12 1 

F2F 13755 Excelsior F1 - Avanti F2 12 24 

F2J 13900 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F4 11 4 

F3E 13957 Excelsior F3 - Weidevogels F2 11 0 

klasse nr wedstrijd Uitslag  

1E 2871 Vitesse 1 - Excelsior 1 17 13 

R1F 4999 VEO 3 - Excelsior 2 15 10 

R5H 14020 KCC/SO natural 7 - Excelsior 6 10 7 

A1F 10473 KZ Danaïden - Excelsior A1 19 19 

A5E 11755 DKC A2 - Excelsior A3 8 10 

B5C 12007 De Meervogels B3 - Excelsior B2 7 9 

B5I 12148 Olympia B3 - Excelsior B3 4 2 

D2I 12970 GKV D1 - Excelsior D2 2 10 

E1J 13238 Fortuna/Delta Logistiek E4 - Excelsior E1 1 11 

E3L 13230 Weidevogels E3 - Excelsior E4 4 6 
 

Wedstrijdsecretariaat 

Koud en wisselvallig luidden de voorspellingen voor het afgelopen Paasweekeinde. Uitein-

delijk was het zaterdag goed korfbalweer, maar dat leidde voor de eerste twee teams helaas 

niet tot goede uitslagen.  

Excelsior 2 vertrok al vroeg naar Voorburg voor de wedstrijd om 11 uur tegen het sterke 

VEO 3. In de eerste helft ging de strijd gelijk op maar in de tweede helft nam VEO een kleine 

voorsprong. Het inzetten van het maximale aantal wissels van de uitgebreide reservebank 

gaf niet het gewenste resultaat en VEO pakte met 15-10 de winst. De positie van het 2e blijft 

precair maar hopelijk kan deze positie in de maand mei behouden worden. 

Excelsior 1 speelde pas veel later in Barendrecht tegen Vitesse; door het ontbreken van Le-

anne en Wouter speelden Jill en Sander hun tweede wedstrijd van de dag. Na een gelijk 

opgaande eerste helft wist Vitesse in de tweede helft helaas uit te lopen naar een 17-13 overwinning. De stand bovenin in deze klasse 

blijft bijzonder: 5 ploegen, waaronder nog steeds Excelsior 1, staan op de bovenste plaatsen met slechts 2 punten onderling verschil. 

Thuis speelden Excelsior 3 en 4. Het 3e ontving Nieuwerkerk 4 en met Ben en Kayleigh in de basis werd het een uitstekende wedstrijd, 

waarin ondanks de vele gemiste kansen een 17-7 overwinning werd geboekt. Robertjan, nog bedankt voor het fluiten.  

 

 

 

 

 

 

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 

Hierna speelde Excelsior 4 met Danique sinds lange tijd weer in een korfbalrokje en Nathan als invaller 

een leuke wedstrijd tegen Paal Centraal 3. Na een ruststand van 8-6 werd het nog heel spannend maar 

het winnende doelpunt van Danique zorgde voor een 13-12 overwinning. 

Excelsior 6 had in Capelle a/d IJssel tegen KCC 7 met Job, Lynn en Marijn als invallers ook een goede eerste helft, maar in de tweede 

helft greep de thuisploeg toch de winst met 10-7. 

Excelsior 5 was vrij. 

De komende zaterdagen (22 en 29 april) zijn er geen wedstrijden vanwege de meivakantie (inclusief Koningsdag). Alle seniorenteams 

gaan op zaterdag 6 mei – en alle overige zaterdagen in mei – weer verder met de competitie. 

Voor de trainingen betekent dit dat er in deze 2 laatste weken van april alleen op dinsdag (= 18 en 25 april) wordt getraind. Vanaf 

dinsdag 2 mei wordt er weer gewoon getraind, dus ook op donderdag 4 mei.  

Tijdens de dodenherdenking zullen we een pauze inlassen en gezamenlijk hierbij stilstaan. 

Willeke 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Weidevogels E3 - Excelsior E4 (woensdag 12 april) 

Aangekomen in Bleiswijk, de een wat later dan de ander, kan de wedstrijd bijna beginnen. Helaas blesseert Emme zich nog voor de 

wedstrijd door een val op het grasveld en kan ze niet meespelen. Gelukkig heeft Tijn zijn grote broer Sten bij zich die voor Emme kan 

invallen. Nog niet helemaal van de schrik bekomen start onze E4, Elize, Stefan, Tijn en Sten aan de wedstrijd waar de openingstreffer 

voor de thuisspelende ploeg is. In de eerste tien minuten zien we dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn en zijn er over en weer 

kansen. Sten heeft wat afstandsschoten welke er niet ingaan. Elize is lekker fel op de bal en heeft aardig wat goede onderscheppingen. 

Nadat een heer van Weidevogels wordt teruggefloten voor lopen, weet Stefan de gelijkmaker te scoren. Ook Tijn is lekker fel op de 

bal en weet een aanval van Weidevogels goed te onderbreken, de bal komt bij Elize die klaar gaat staan voor de doorloop, Sten weet 

goed in te lopen, maar mist zijn mooie kans. 

Na de rust weet Sten met een mooie pass op Elize een kans te creëren op de voorsprong, maar 

helaas mist Elize. Weidevogels is in de aanval ook scherp, maar onze verdediging is nog scherper, 

de heer van Sten weet raak te schieten, maar door overname van deze heer qua verdediging weet 

Tijn deze score ongedaan te maken. Langs de kant vernikkelen we langzaam van de kou, maar 

wat zien we een leuke pot. Goed samenspel door alle spelers waaruit Sten de 1-2 weet te scoren. 

Helaas is Elize niet direct scherp na de spelhervatting waardoor ze even de verdediging vergeet 

en Weidevogels op een gelijkstand komt. Daarmee gaan we dan ook het derde kwart mee begin-

nen. Onze dame en heren zijn nog steeds scherp en gaan dan ook maar weer voor de doorloop, 

Tijn staat klaar en weet de bal schitterend aan Stefan te geven die de 2-3 voor zijn rekening neemt. 

Het is ook een echt team onze E4, goed samenspel zorgt er weer voor dat Elize tweemaal weet te 

scoren, 2-5. De laatste tien minuten, zouden ze dit goede spel vasthouden? Dat blijkt lastig, even 

wordt de concentratie wat minder en weet Weidevogels daar goed gebruik van te maken door 

de achterstand terug te brengen naar 4-5. Er wordt nog diverse malen van ver en dichtbij gescho-

ten en gelukkig wordt er ook goed afgevangen en weet Excelsior de voorsprong te behouden en 

zelfs nog, door een prachtige strakke pass van Sten op Elize, te vergroten naar 4-6.  

Wat een prestatie van onze E4, de derde wedstrijd in de E en reeds twee gewonnen. We zien super 

trotse coaches (Isa en Pauline (en Maarten op afstand) en natuurlijk ook de ouders zijn trots. Zelfs 

Mees die de wedstrijd helaas niet kon meedoen, was vanuit huis supertrots op zijn teamgenoten.  Een trotse Mees! 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

donderdag 20 april 

team opstelling reserve 

A2 
Isabella, Lonneke, Noa, INVALLEN: Danielle (B1), GEBLESSEERD: Maaike 

Daan, Jasper, Marijn, Timo, Wesley 

Myrte, Indi (B1) 

Reinier (A3) 

zaterdag 22 april & zaterdag 29 april 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

B3 vrij  

C1 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Wedstrijden 

 

Programma 

donderdag 20 april 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

A3D 11582 Excelsior A2 - Dijkvogels A2 18:15 19:00 Denise, Job Bertjan Bron 1K40 

 

http://zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.biemondenvanpelt.nl/
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Trainingen 

Trainingstijden 

Kunstgras A (kg A) is het veld voor de kantine 

Kunstgras B (kg B) is het veld voor materiaalhok 

DKC veld is het veld voor de DKC-kantine 

  maandag dinsdag donderdag 

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 DKC veld kg A kg B 1/3 kg B 2/3 

18:00-19:00   
F1/F2/F3 

C1/DKC C1 
D2/E1/DKC D1 D1 

E2/E3/DKC E1 

E4/DKC E2 

E1/2/3/4 

F1/F2/F3 
  D1/D2 

18:30-19:30             C1   

19:00-20:00       
B1 

B2/B3 
      B1/B2* 

19:00-20:30   A1/A2/DKC A1       A1/A2     

19:30-20:30         A3/DKC A2 B3*   A3 

20:00-20:30     POP 1E SELECTIE           

20:00-21:30             S3   

20:00-21:00 Recreanten               

20:30-21:30     S4/S5 S6       S4/S5 

20:30-22:00   S1/S2/DKC 1   S3   S1/S2     

* B2 en B3 trainen samen. Tijdsblok (19:00-20:00 óf 19:30-20:30) én POP worden in overleg met trainers geregeld. Precieze tijdstip wordt 

tijdig door de trainers bekendgemaakt. 
 

Schema Excelsiorprogramma 

   BLOK 7 1E KWART VELD VOORJAAR 

  dag/tijd week 17/4-20/4 

B1 di 19:00-20:00 Ryan 

B2/B3 
di of do 

19:00-20:00 

POP 

trainer n.t.b. 

C1 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Okker 

D1 di 18:00-19:00 Sharmaine 

D2/E1 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Vito/Lisette 

E2/E3 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Lisette 

E4 di 18:00-19:00 
training met DKC 

coördinator Lisette 
 

Pinguïntraining en peuterpret 

aanvangstijd training: 11:00u 

datum trainers pinguïntraining trainers peuterpret 

zaterdag 6 mei Simone & Joyce  

zaterdag 13 mei Sabine & Rachelle  

zaterdag 20 mei Leanne & Joyce Linda & Denise 

zaterdag 27 mei Sabine & Leanne  

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

maandag 17 april geen training 

maandag 24 april Lex Veldhuis 
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Schoonmaakrooster 

  21 april 28 april 

  Nynke Sevinga Simone Ruitenbeek 

  Kayleigh Verhagen Omar van Bunnik 

  Sanne Kleiborn Denise Glaser 

  Myrthe Sevinga Loes van Domburg 

  Jasper Koops Noa Jorritsma 

  Robin de Roo Fleur van der Burgh 

  Chiméne Schut Gijs Netto 

  Renate van Vliet   

12 mei 19 mei 26 mei 9 juni 

Jesse Ekelmans Leanne Ruitenbeek Marieke Zelisse Thijs Arkesteijn 

Annebertien Bontekoe Jasper Veerman Jikke Been Roxanne Hoekstra 

Marloes van Egdom Timo van Popering Liekke de Ruiter Fabian Mastenbroek 

Mark Jansen Dieuwke Pel Marijn Müller Jesse Dirkzwager 

Nathalie van der Ham Arjen Pel Iris Hemstede Linda van der Burgh 

Nico Herman Isa Jorritsma Rik Schrier Wesley Timp 

Rick Herman Sydney Moria Daan Timmerman Reinier Koole 

16 juni 23 juni 30 juni   

Vito Heemskerk Bob van der Leeden Daan Arkesteijn   

Jazz Heemskerk Shera Desaunois Lynn Heemskerk   

Lars Nieuwerf Joris Timmerman Theo Korte   

Rachelle Janssen Wouter de Boer Gina Atzei   

Koen Timmerman Dirk van Leipsig Pim Swinkels   

Nathan op den Kelder Erik van der Kramer Isabella van der Mast   

Mark Sijbring Timon Kuijper Lucía Almeida-Carrion   

  Job de Boo Mart de Boo   

  Wesley Nolet Sander de Hoog   

Geen schoonmaak 

▪ 5 mei Bevrijdingsdag 

▪ 2 juni Pinksteren 

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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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  

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 

VERTROUWENSPER SOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

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: https://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL M EDIA  

   

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 

Coverfoto: George de Ruiter 

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, Bart, Wilco, Desiree, Lucienne, 

Linda, Robert 

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  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

21 april Reservering Max Havelaarschool 

21 april Reservering feest voor de F 

24 mei Reservering Max Havelaarschool 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

17 juni Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni Reservering ROC Mondriaan 

24 juni Dubbelschiettoernooi 

26 augustus Excelsior jeugdtoernooi 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met 

het secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl  
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