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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. 

 

Arbitrage 

Gisteren was het heet, heel heet! Gelukkig kwam er wat 

verkoelende wind aan het begin van de avond. 

Juist op dat moment moest Bertjan Bron zijn laatste van 4 officiële examenwedstrij-

den fluiten van zijn opleiding tot KNKV Scheidsrechter. En zoals verwacht is Bertjan 

geslaagd en is CKV Excelsior weer een scheidsrechter rijker. Met de ruime ervaring 

van Bertjan als speler in de hoogste regionen binnen onze vereniging is hij ook 

direct een aanwinst voor het KNKV en voor de wedstrijden die hij zal gaan fluiten. 

Bertjan, ik hoop dat je veel voldoening uit het fluiten kan halen en dat je een inspi-

ratie kan zijn voor aankomende scheidsrechters die ongetwijfeld binnen onze ver-

eniging rond lopen. Namens de vereniging, veel fluitplezier. 

Jos van Velzen 
 

Bob in onze sportkantine 

De campagne ‘Bob in de sportkantine 2017’ is gestart. En Excelsior doet mee! Wij 

vinden het namelijk belangrijk dat onze leden én bezoekers veilig thuiskomen na 

een training of wedstrijd. In onze kantine besteden wij hier aankomende maanden 

extra aandacht aan. 

Spreek elkaar aan, maak Bob-afspraken en breng je Excelsior-vrienden veilig naar 

huis! 

Eén van de andere onderdelen van deze campagne is het leuke filmpje, dat je mis-

schien al gezien hebt. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-KR1JjnBckA&feature=youtu.be
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Afscheid en welkom 
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Praatjes en mededelingen 

Schoolkorfbalvrijwill igers gezocht  

Zaterdag 17 juni is het weer zover. Voor de 63ste keer wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. 

Nu zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het verzorgen van de trainingen en/of het 

coachen van de wedstrijden. Hieronder de aanmeldingen tot nu toe (bijgewerkt tot afgelopen zaterdag).  

school/groep groep 7 juni training 14 juni training 17 juni coach opmerking 

BMS 7 Juan Z. en Marco vdL. Juan Z. en Marco vdL. Juan Z. en Marco vdL.  

Titus Brandsma n.t.b. Ans vD. Ans vD. Ans vD.  

Talent 5 Lisette E. Lisette E. Lisette E.  

Max Havelaar 3 Nicole vdB. en Marlieke T. Nicole vdB. en Marlieke T. Nicole vdB. en Marlieke T.  

Max Havelaar 8 Indi J. Indi J. Indi J.  

Max Havelaar n.t.b. Denise G. en Wesley T. Denise G. en Wesley T. Denise G. en Wesley T.  

Max Havelaar 8 Noa J.  Noa J.  

De Bron 3 Hetty V. Hetty V. Hetty V.  

De Bron 7 Robert P. Robert P.   

n.t.b. n.t.b. Sander R. Sander R.   

n.t.b. n.t.b. Marit N. Marit N. Marit N.  

n.t.b. n.t.b. Cynthia W. Cynthia W. Cynthia W. nog iemand erbij regelen 

n.t.b. n.t.b. Isa J. Isa J. Isa J.  

n.t.b. vanaf gr. 5   Mart dB. en Pim S.  

n.t.b. gr. 5/6   Sander dH.  

n.t.b. n.t.b.   Erik vdK.  

n.t.b. n.t.b. Joyce D.    

n.t.b. n.t.b. Marloes vE.    

n.t.b. n.t.b. Jazz H.    

 

17 juni fluiten 

Vito H. 

Okker vB. 

Marijn M. 

Jasper K. 

 

 

 

 

 

 

Ook is er aan de peuters en kleuters (pinguïns) gedacht: Demi verzorgt weer een leuke training om de allerjongsten kennis te laten 

maken met onze mooie sport! Meld je aan via nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Help je ons om de ontbrekende (gele) vakjes in te vullen, als trainer, coach of scheidsrechter? Naast de hierboven genoemde personen 

hebben we nog minstens 11 personen nodig om alle teams die aan ons toegewezen zijn, te coachen! Help ons en meld je aan via 

nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

Het schoolkorfbaltoernooi is erg belangrijk voor Excelsior. Ieder jaar komen er door het schoolkorfbaltoernooi weer nieuwe leden bij. 

Het is dus belangrijk dat we hier als vereniging voldoende aandacht aan geven. Laat zien hoe leuk Excelsior is! Als het maar even 

kan, help de organisatie. Zeg niet zomaar dat je niet kunt. 
 

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  40 5 

Praatjes en mededelingen 

Dubbelschiettoernooi 2017 

Maakt u allen klaar voor het schiet-event van het jaar! Historisch het eerste toernooi waarbij Excelsior 

wordt versterkt door onze nieuwe leden van DKC. 

Blijft de beker in handen van het gevreesde en doelgerichte duo Wouter&Sander of zorgt 

deelname van onze nieuwe leden voor sidderende en sportieve verrassingen? Dit jaar 

voor het eerst met een originaliteitsprijs voor het meest creatieve duo van Biesland. Onze 

alom geroemde catering zorgt aansluitend voor een smakelijke afsluiting (apart opgeven). 

Tevens zijn er activiteiten voor onze kleinsten en is deelname door ouder/kind duo's voor 

de D, E en F-jes mogelijk. 

Bij het dubbelschieten staan twee korven tegenover elkaar en schiet je als koppel tegen 

een ander koppel uit jouw leeftijdscategorie. Bij ouder/kind combinatie wordt door de 

ouder geschoten op een seniorenpaal met een K5 bal en naast de seniorenpaal staat een 

D/E- of F-paal waar door de kinderen op wordt geschoten met een K4 bal (D/E) of K3 bal 

voor F-kinderen. 

Enthousiast geworden? Geef via deze pagina op de site aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk team je speelt en of je ook 

wilt mee eten. Aanmelden kan ook via het emailadres erik.dekoning@ckv-excelsior.nl. Je wordt ingedeeld in de categorie waarin je 

in de voorjaarscompetitie 2017 hebt gespeeld. 

Wil je alleen mee eten maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Ook dan kun je je via het formulier op de site  opgeven. Tevens 

zullen er lijsten worden opgehangen in het clubhuis. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

Op deze lijsten kun jij je ook opgeven. 

De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden: 

▪ Senioren/junioren ▪ Pupillen D en E 

▪ Recreanten/ouders ▪ Pupillen D en E met ouders 

▪ Aspiranten B en C ▪ Pupillen F met ouders  

Wat: Afsluitdag 2017 = Dubbelschieten 2017  Einde (ca.): 17:00 uur 

Wanneer: zaterdag 24 juni 2017  Eten: 17:30 uur 

Deelname: gratis  Kosten eten: pinguïns/pupillen €4,- p.p. 

Melden om: 11:00 uur    overigen €6,- p.p 

Start: 12:00 uur   Aanmelden: erik.dekoning@ckv-excelsior.nl 

U hebt dus nog ruim een maand de tijd om te ontpoppen als scherpschutter of uw schot 

naar een hoger niveau te tillen. Geef u massaal op voor een onvergetelijk spektakel. 
"Komt dat zien, komt dat doen!" 

 

Aspiranten en pupillentoernooi  

Op 26 augustus organiseren wij voor de elfde maal een aspiranten en pupillen-toernooi. Vorig jaar was een groot succes met 137 

ploegen en goed weer. 

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

coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw naam ziet staan tegen de tijd dat wij het publiceren 

en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen 

regelen. 

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2017-2018 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, KZ Danaïden, ONDO, Phoenix, Merwede, Dijkvogels, GKV en NIO zich al inge-

schreven met in totaal 94 teams! Ook dit jaar is het doel om 135 ploegen te mogen begroeten op het sportpark.

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/855-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-24-juni-2017
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/855-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-24-juni-2017
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
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Kampcommissie 

Kampflits!  

 

Nog maar ½ week en dan is het eindelijk zover! Wij zijn er helemaal klaar voor! Laat het kamp maar beginnen. 

Op vrijdag 2 juni verwachten wij iedereen om 18.30 uur op de Korftlaan. Kom alsjeblieft op tijd, zodat we om 19.00 uur kunnen 

vertrekken! 

Wij hebben nog een aantal vragen aan jullie: 

1. Ga je op eigen gelegenheid, kom je later of ga je eerder weg, geef dit dan door aan Henk. 

2. Gebruik je medicijnen, volg je een speciaal dieet of ben je ergens allergisch voor, meldt dit dan op het calamiteitenformulier. 

3. Gaan je ouders er ook een weekendje tussen uit, meldt dit ook op het calamiteitenformulier en geef door waar ze in noodgevallen 

zijn te bereiken. 

Wij hebben nog niet alle calamiteitenformulieren ontvangen! Een verzoek aan de ouders om dit de komende week nog te doen. Als 

laatste mogelijkheid kunnen jullie het vrijdag bij de bus inleveren. Pauline Valkenburg is ons contactpersoon aldaar. 

Deze week is het ook nog mogelijk consumptiekaarten (€10,00) te kopen in de kantine. Uiteraard blijven deze consumptiekaarten 

een jaar geldig na het kamp. 

Wij willen alle pupillen en aspiranten vriendelijk verzoeken hun bagage alvast op 

donderdagavond 1 juni, tussen 18.30 en 20.00 uur 

in de kantine te zetten. We nemen deze dan mee op de vrachtwagen en zullen het bij aankomst alvast op de slaapkamers zetten. 

Jullie moeten je naam duidelijk vermelden op de koffers en tassen, anders raken ze misschien wel zoek. Dit geldt ook voor bijvoor-

beeld losse slaapzakken. Maak deze goed vast aan je koffer of tas en zet ook hier je naam er duidelijk op. Kussens zijn aanwezig in 

het kamphuis! 

Het thema van het kamp is ‘Fiesta Mexicana’. Het hele weekend zal dus in het teken staan van 

dit thema, met de bijbehorende spellen. Op de Bonte avond hopen wij jullie dan allemaal te zien 

in een Mexicaanse outfit. Het belooft dus een gezellig Mexicaans feestje te worden! 

Alle inladers voor vrijdagmorgen verwachten wij om 09.00 uur in de kantine. Vergeten jullie niet 

je lunchpakketje mee te nemen! Wij willen jullie vriendelijk vragen ook te helpen met opruimen 

op maandag. Hieronder de lijst met inladers: 

Naam auto naam auto naam auto naam auto 

Jesse Ekelmans X Margreet Halbe  Anouk de Vreede  Loes van Domburg  

Job vd Berg X Danique Halbe  Sven de Vreede  Juan Zondervan  

Simone Ruitenbeek X Henk Halbe X Okker van Batenburg  Wilco de Koning X 

Vito Heemskerk  Ronald de Vreede X Marieke Zelisse  Roy van Leusden  

Carolien Noorlander        

De KampCom, 

Simone - Vito - Jesse - Job - Henk

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

In tegenstelling tot eerder gecommuniceerd VERVALLEN de trainingen komende week. Dus vanaf dinsdag 30 mei tot en met don-

derdag 1 juni wordt er NIET getraind. 

Komende week zal een extra editie van de Korfpraat uitkomen met daarin de trainingsgroepen. Er zal worden getraind op donderdag 

8 juni en dinsdagen 13, 20 en 27 juni. Ook dit wijkt af van eerdere berichtgeving, dus pas ajb. je agenda hierop aan! 
 

Kamp 

GA JE MEE OP KAMP!? 

DAN GRAAG JE TAS(SEN) NAAR HET CLUBHUIS BRENGEN OP 

DONDERDAG 1 JUNI TUSSEN 18:30 en 20:00. 
 

Nieuwe leden 

Afgelopen week zijn lid geworden: Leo, Yessica, Stephanie en Nathalie van der Molen. Bij de pinguïns is lid geworden Kai Smienk. Wij 

wensen jullie veel korfbalplezier toe bij CKV Excelsior. 
 

KAMPIOENSCHAP!!! 

EXCELSIOR 3 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

EXCELSIOR A2 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

EXCELSIOR F2 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 
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Secretari(pr)aten 

Ingelaste wedstrijd 

De kampioenswedstrijd van de D1 ging helaas niet door afgelopen zaterdag omdat Korbis geen team op 

de been kon brengen. 

De KAMPIOENSWEDSTRIJD van de D1 zal nu worden gespeeld op donderdag 8 juni om 18:30. 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

D3F 12579 Excelsior D1 - Korbis D4 18:00 18:30 Sander, Wouter Hanna van Dam 1K40 

D1: succes met deze wedstrijd!!! 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag speelde de F2 hun kampioenswedstrijd. De uitslag was niet van belang. Jullie speelden een goede wedstrijd maar 

met een tegenstander die 3 koppen groter was, werd het spelen moeilijk. Jullie wisten goed mee te komen. De F2 is kampioen! 

Excelsior F2: GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

Het veldseizoen 2016-2017 is voor Excelsior zeer goed verlopen: met Excelsior 3, A2, B2, D2, E2, E3, F2 als kampioenen!!! 

En daar komt de D1 nog bij op 8 juni! 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

klasse nr wedstrijd uitslag 

1E 3183 Excelsior 1 - WION 1 18 9 

R1F 5264 Excelsior 2 - PKC/SWKGroep 4 11 11 

A1F 6844 Excelsior A1 - VEO A1 16 7 

A3D 11624 Excelsior A2 - Avanti A3 11 11 

C4C 12164 Excelsior C1 - Avanti C3 3 13 

D3F 12579 Excelsior D1 - Korbis D4 verplaatst naar 8 juni 

E3A 12024 Excelsior E2 - Nieuwerkerk E7 5 3 

F2F 13754 Excelsior F1 - Sperwers F1 7 3 

F2J 13901 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F3 14 20 

F3E 13958 Excelsior F3 - Maassluis F3 17 10 

klasse nr wedstrijd uitslag 

R3Q 5203 Vriendenschaar (H) 4 - Excelsior 3 11 18 

R5E 1057 Avanti 7 - Excelsior 4 13 6 

R5F 1068 ONDO 4 - Excelsior 5 4 5 

R5H 14071 NIO 4 - Excelsior 6 verplaatst naar 7 juni 

A5E 11813 Avanti A6 - Excelsior A3 13 5 

B5C 11920 ODO B2 - Excelsior B2   

B5I 12142 ONDO B5 - Excelsior B3 4 5 

D2I 12889 Fortuna/Delta Logistiek D4 - Excelsior D2 4 9 

E1J 13211 Valto E2 - Excelsior E1 15 9 

E2S 14603 Thor E1 - Excelsior E3 6 3 

E3L 13439 Futura E2 - Excelsior E4 13 3 
 

Wedstrijdsecretariaat  

Op een bijzonder hete zaterdag moesten alle seniorenteams nog aan de bak, behalve Excelsior 6 dat zo weinig spelers over had dat 

deze wedstrijd uitgesteld werd. 

In Pijnacker speelde Excelsior 4 tegen Avanti 7 op het heetst van de dag met Lars en Robin als invallers. De wedstrijd werd wel wat 

ingekort maar terwijl Avanti van het thuisvoordeel gebruikt maakte door maximaal door te wisselen, moest het 4e het doen met de 

8 basisspelers. Helaas werd het in deze laatste wedstrijd een 13-6 nederlaag. 

Op Biesland was al voor de wedstrijd bekend dat de tegenstander van Excelsior 2, PKC 4, inmiddels kampioen was geworden. Ook 

deze wedstrijd werd flink ingekort naar 2 maal 25 minuten, en eindigde in een 11-11 gelijkspel. Hierna had Excelsior 1 naar verwach-

ting geen enkele moeite met het puntloos onderaan staande WION 1, en kon als laatste resultaat van het seizoen met 18-9 een dikke 

overwinning boeken. 

Excelsior 5 en 3 moesten pas om 17 uur het veld in. Het 5e had in ’s-Gravenzande het geluk van meer bewolking en flinke zeewind, 

zodat de wedstrijd tegen ONDO 4 prima te spelen was. Ook deze wedstrijd moest worden ingekort, maar meer omdat het ruim 20 

minuten duurde voor een scheidsrechter was gevonden. Na al dit lamlendige oponthoud werd de wedstrijd nog net met 4-5 gewon-

nen. 
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Wedstrijden 

Excelsior 3 ging met een heel andere instelling in Hardinxveld het veld in tegen Vriendenschaar 4: de 

wedstrijd moest met minimaal 2 punten verschil worden gewonnen om kampioen te worden. In de 

eerste helft ging de strijd gelijk op, maar in de tweede helft ging de jongere leeftijd en betere conditie van 

het 3e de overhand krijgen, en liep de stand op naar een 11-18 overwinning en een prima kampioen 

Eén overgebleven wedstrijd wordt dus nog gespeeld op woensdag 8 juni: NIO 4 – Excelsior 6 om 20.15 uur in Rotterdam. En daarna 

komen nog alle eindstanden in de Korfpraat. 

Willeke 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Futura E2 - Excelsior E4 

De E4 kon helaas niet compleet aan de laatste wedstrijd van dit seizoen beginnen, naast beide coaches waren ook Mees en Stefan 

beiden afwezig, maar gelukkig wilde de grote zus van Elize, Britt, wel invallen en was daar vaste "invalcoach Pauline" die ondanks de 

warmte en niet altijd goed fluitende scheids de wedstrijd vrij positief wist te coachen. 

We wisten van tevoren al dat dit een pittige wedstrijd zou worden, want Futura E2 was al ongeslagen kampioen geworden met grote 

cijfers in vergelijking met de andere teams in deze poule. Maar uiteraard waren we vol goede moed richting Den Haag gereden en 

na een kleine omweg daar ook aangekomen. Iedereen even al het overbodige vocht lozen en we zijn klaar voor de wedstrijd. 

Met goed gevulde waterflessen langs de kant en Mees die zijn team de eerste helft kwam aanmoedigen, beginnen we aan de wed-

strijd. We moeten wel even wennen aan de warmte en de andere samenstelling van het team, Futura daarentegen begint direct fel 

in de aanval en voordat we het weten, staat het na de eerste twintig minuten 8-0. Natuurlijk wordt er ook door Excelsior aangevallen 

en goed verdedigd, maar wat er geschoten wordt valt er net niet in en bij de doorlopen mag nog aan de afwerking worden gewerkt. 

Zeker in het tweede kwart wordt Excelsior wat zekerder, dus goed gevoel om mee te beginnen aan het derde kwart. 

Een mooie onderschepping van Tijn en goede strakke passes van Britt voorkomen niet dat Futura er weer twee scoort. Dan krijgt Britt 

ook nog een strafworp tegen, gelukkig komt hieruit geen score. Onze E4 laat het koppie niet hangen en blijven ervoor gaan, dit is de 

juiste instelling en nadat Futura er nog twee scoort komt Excelsior ook toe aan scoren. Het zijn Emme en tweemaal Elize die weten 

te scoren en zo de eindstand op 12-3 brengen. 

Grote complimenten voor Futura E2, maar natuurlijk ook voor onze E4. Later die middag komen de complimenten van de coaches 

en trotse cijfers op de groepsapp van de E4. Net gestart als E-team en toch een mooie tweede plek in de poule. Heel goed gedaan, 

op naar het volgend seizoen. 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

woensdag 7 juni 

team opstelling reserve 

6 
Annebertien, Ans, Fleur, ?? 

Mario, Micke, Rob, Theo 

?? 

?? 

donderdag 8 juni 

team opstelling reserve 

D1 
Guusje, Maud, Maya, Renske, Ryanne, Vera 

Cas, Nathan, Wouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
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Wedstrijden 

 

Programma 

woensdag 7 juni 

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

R5H 14071 NIO 4 - Excelsior 6 19:00 20:15 ? Sportveld Abeelweg, Rotterdam 1aK60  

donderdag 8 juni 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld 

D3F 12579 Excelsior D1 - Korbis D4 18:00 18:30 Sander, Wouter Hanna van Dam 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     
 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

maandag 22 mei Jasper 
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Kalenders en roosters  

Schoonmaakrooster  

9 juni 16 juni 23 juni 30 juni 

Thijs Arkesteijn Vito Heemskerk Bob van der Leeden Daan Arkesteijn 

Roxanne Hoekstra Jazz Heemskerk Shera Desaunois Lynn Heemskerk 

Fabian Mastenbroek Lars Nieuwerf Joris Timmerman Theo Korte 

Jesse Dirkzwager Rachelle Janssen Wouter de Boer Gina Atzei 

Linda van der Burgh Koen Timmerman Dirk van Leipsig Pim Swinkels 

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

Reinier Koole Mark Sijbring Timon Kuijper Lucía Almeida-Carrion 

   Job de Boo Mart de Boo 

   Wesley Nolet Sander de Hoog 

Geen schoonmaak 

▪ 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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Kalenders en roosters  

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 

SECRETARIAAT 

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

   

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: Diversen 

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, Henk, Desiree, Elvira, Lucienne 

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 

2 t/m 5 juni Excelsiorkamp! 

15 juni Reservering kantine 

16 juni Reservering Jan Vermeerschool 

17 juni Schoolkorfbaltoernooi 

21 juni Reservering ROC Mondriaan 

23 juni Reservering Jan Vermeerschool 

24 juni Dubbelschiettoernooi 

26 augustus Excelsior jeugdtoernooi 

17 september Rabobank Sponsorfietstocht 

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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