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De Korfpraat
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior
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Nog één keer kamp 2017...

Samenvatting Jaarlijkse Algemene Ver-

Dank aan de oudertraining -trainers

gadering

Asp i rant en - en p up il l ent oern ooi

Vorige maand vond op 15 mei de Jaarlijkse

S ecretari( pr) aten

Algemene Vergadering plaats van CKV Ex-

Jeugdsecretariaat

celsior.

W edstrijd en

Naast de vaste agendapunten van een

O e f e n w e d st r i j d e n

jaarvergadering zoals de jaarverslagen,

Train inge n

evaluaties, begroting en verkiezingen is de

Trai n i ng st ij d en

instelling van een kledingfonds, een wijzi-

Oudertraining

Kalend ers en r ooste rs
Schoonmaakrooster

ging van het huishoudelijk reglement en
de samenwerking met DKC besproken.
Het voorstel tot wijziging van het Huishou-

Act i vi t eit en kalen d er

delijk Reglement is zonder wijzigingen
aangenomen. De tekst van het nieuwe HR
zal op de website worden geplaatst naast
de tekst van de statuten.
Het voorstel voor de contributies is door
de Algemene Vergadering met een aanpassing genomen. Het totaalbedrag aan
contributies is daarmee ongewijzigd gebleven.

AFBELLEN?
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t)
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.
Afbellen op zaterdag??? Bel dan af bij de dagdienst (telefoonnummer in het programma).
Senioren spelers
Willeke Alberts
Senioren scheidsrechters
vacant
Junioren A spelers, scheidsrechters & autorijders
vacant
Aspiranten B, C spelers &
scheidsrechters
Erik de Koning*

Categorie

Totaal

Maand
BasisContributie
contributie nieuwbouw

Kledingfonds

Kwartaal
Totaal
per kwartaal

Senioren

€ 26,65

€ 23,85

€ 1,80

€ 1,00

€ 79,95

Junioren

€ 25,90

€ 23,10

€ 1,80

€ 1,00

€ 77,70

Reiskosten jun

€ 2,00

€ 6,00

Aspiranten

€ 24,40

€ 21,60

€ 1,80

€ 1,00

€ 73,20

Pupillen

€ 23,05

€ 20,25

€ 1,80

€ 1,00

€ 69,15

Pinguïns

€ 5,00

€ 5,00

Overige leden

€ 6,50

€ 4,70

€ 15,00
€ 1,80

€ 19,50

De algemene vergadering heeft het voorstel tot het instellen van een kledingfonds
aangenomen. Daarmee zullen we dus voor spelende leden een euro per maand van
zie e-mailuitgave voor
de telefoonnummers

Pupillen D, E, F spelers
Thijs Arkesteijn*

Pupillen D, E, scheidsrechters
Anne-Linde van der Pijl
Pupillen F scheidsrechters
Marit Nieuwerf

de contributie gebruiken om te sparen voor periodieke vervanging van de shirts.
Daarnaast zullen we een hele lijn met Excelsiorkleding neerzetten.
Tijdens de vergadering nam Conno afscheid als bestuurslid. De rest van het bestuur
blijft aan, waarbij er een herverdeling van bestuurstaken plaatsgevonden heeft.
Maarten heeft als bestuurslid technische zaken de verschillende technische commissies onder zich en een opleidingscommissie voor trainers.

*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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Praatjes en mededelingen
Erik de Koning heeft als bestuurslid Wedstrijdzaken de wedstrijdsecretariaten en de scheidsrechters onder zich. Er is nog steeds ruimte
voor twee nieuwe leden in het bestuur, vooral op het gebed van facilitaire
zaken is er versterking nodig. Na de instroom van leden van DKC verwacht het
bestuur om vanuit deze leden de twee vacatures in te vullen, al zijn we nog in gesprek met kandidaten. Op suggestie van de Algemene Vergadering zullen we ze via een mededeling in de korfpraat
toevoegen aan het bestuur.
Daarnaast zal er in september of oktober een volgende Algemene Vergadering gehouden worden
waarbij we vooruit kijken naar 2018.
Tot slot is op de Algemene Vergadering de jaartrofee uitgereikt aan de wervingscommissie voor
hun inzet en enthousiasme het afgelopen jaar. De oude trofee is daarbij vervangen door een nieuw
beeldje "Dank aan ons sterrenteam".

Update kleding
Met betrekking tot de nieuwe shirts is het ontwerp van het nieuwe shirt af. Vanuit de kledingcommissie zijn we momenteel bezig om een eerste bestelling van shirts samen te stellen. We hebben
besloten om iets meer tijd te nemen voor de ontwerpen van de overige kleding. Dat betekent dus
wel dat deze er iets later zullen zijn.

Blik en plasticbakken rondom de kantine
Met Excelsior zijn we mee gaan doen met de proef "Schoon belonen" van de gemeente Delft.
Er zijn opvallende inzamelbakken voor blik en plastic geplaatst in en rondom de kantine. De
bakken hebben we van de gemeente Delft gekregen om blikafval en plastic afval apart in te
zamelen. Voor volle bakken krijgen we, in elk geval tot 1 januari 2018, een vergoeding van
de gemeente. Daarnaast bespaart het ons ook aan kosten op het restafval, omdat we minder
vaak de container aan hoeven te bieden.
Graag willen we van iedereen hun medewerking: gooi je blikjes in de grijze bakken, je plastic
afval in de oranje flessen en je restafval in de gewone vuilnisbakken.

Plastic!
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Praatjes en mededelingen
Dubbelschieten
Afgelopen zaterdag werd het dubbelschiettoernooi gehouden. Dit jaar hadden 73 koppels zich ingeschreven (verdeeld over 32 koppels senioren/junioren; 8 koppels B en C; 5 koppels D/E pupillen; 13 koppels
D/E kinderen met ouders; 9 koppels F pupillen met ouders en 6 koppels pinguïns met ouders). Dit jaar deden er ook DKC-koppels
mee.
Het weer was tot 14:30 nog redelijk, maar daarna begon het te regenen. Dat kon de pret niet drukken en alles liep op rolletjes.
Behalve een ding: Wilfred de Koning scheurde zijn achillespees en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Inmiddels is Wilfred
succesvol geopereerd. Wilfred, heel veel sterkte met de revalidatie!
De uitslagen werden gemeld bij het wedstrijdsecretariaat dat dit jaar bestond uit Erik Mangert, Marloes Heemskerk & Nelis Bijl. In de
finale senioren stonden wederom Sander/Wouter deze keer tegen Jills (Jill) en James (Jesse).
Bij de senioren/junioren wisten Wouter Kamps en Sander Rensen te winnen van Jills en James. De prijsuitreiking vond plaats in een
volle kantine. Beide heren ontvingen van onze sponsor Johan Zantman een cadeau en wederom de wisselbeker.
Bij de aspiranten B/C werden Arjen en Wouter 1e; de tweede prijs was voor Myrthe en Indi.
Bij de pupillen D/E werden Thijs en David eerste en Fenna en Eline wonnen de 2e prijs.
Bij de D/E-pupillen met ouders werden Elize met vader Barry 1e en Zoë met vader Jorrith 2e.
Bij de F-pupillen met ouders werden Lise met haar moeder Elvira 1e en Milou met haar vader Maarten 2e.
Na de prijsuitreiking volgde de loterij onder leiding van Johan Zantman. Er waren heel veel prijzen!!!
De prijzen werden beschikbaar gesteld door:

Glashandel Zantman
Plusmarkt Martin Panis
Sponsors, nog bedankt hiervoor!!! De hoofdprijs, een boodschappenmand, werd gewonnen door Lars. Dit jaar was er ook een originaliteitsprijs voor de beste verkleders. Buurman en Buurman wonnen de bokaal en zij hadden speciaal ook een nieuw huisje voor
kinderen meegebracht.
Hierna was het tijd voor de BBQ. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag! Bedankt iedereen die dit toernooi weer tot een
succes hebben laten zijn, de BBQ-ers, het barpersoneel, sponsors en de deelnemers! Volgend jaar zal het dubbelschiettoernooi weer
worden gehouden.

Gezocht: coördinator oefenwedstrijden
voor senioren en junioren, een leuke organisatorische en coördinerende functie
Nu het seniorenwedstrijdsecretariaat vanaf heden de activiteiten en competitieperikelen van 8 teams behartigt, zoek ik iemand die
een taak van mij kan overnemen, en wel het organiseren en coördineren van de oefenwedstrijden voor 6 van de 8 seniorenteams
plus de 3 juniorenteams (de wedstrijden voor de 1e selectie worden geregeld door de teambegeleider van de selectie).
Er is in eerste instantie overleg met trainers/coaches van de eigen teams. En daarna communicatie met andere verenigingen; dit gaat
via e-mail, en er is een adres oefenwedstrijden@ckv-excelsior.nl dat doorgelinkt wordt naar je eigen e-mail. In het algemeen start
het vastleggen van tegenstanders en data al een paar maanden voor de desbetreffende oefenperiode; het versturen en ontvangen
van de e-mails kun je verder op zelf gekozen tijdstippen doen. Het levert leuke contacten op en het is niet bijzonder tijdrovend. Lijkt
je dat iets voor jou, laat het mij weten.
Willeke
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Praatjes en mededelingen
Nog één keer kamp 2017...
Eén van de meest feestelijke én memorabele momenten van kamp 2017 was de ontpopping van Konings als de allerbeste danser van het weekend. Kijk, geniet, repeat!

Dank aan de oudertraining-trainers
Afgelopen zaterdag was een groot deel van de ouders van de oudertraining aanwezig op het Dubbelschiettoernooi/de afsluitdag, al
dan niet als deelnemer. En aangezien er ook een flinke schare oudertraining-trainers meedeed aan deze sportieve festiviteit was dit
voor de ouders een perfecte gelegenheid om hun dank te betuigen aan hun trainers.
Trainers en ouders werden na het toernooi op het terras voor het clubhuis bij elkaar geroepen voor een intiem momentje en in een
kort toespraakje werden alle trainers bedankt voor hun belangeloze en geweldige inzet voor de oudertraining. Drie trainers kregen
een extra vermelding:
Bertjan, waarvan de ouders komende maandag in de laatste oudertraining van het seizoen afscheid zullen nemen als coördinator.
Door de puike inspanningen van Bertjan waren de ouders bijna elke week in goede handen van een klassetrainer.
Sharmaine, die verder gaat waar Bertjan stopt. Sharmaine is volgend seizoen de nieuwe oudertrainingscoördinator en zal wekelijks
zorgen voor een trainer. Met haar organisatorische kwaliteiten (lees: gedrevenheid) zit het voor de ouders komend seizoen wel snor!
Pauline. Bijna elke week waren de ouders afgelopen seizoen voorzien van een door Bertjan geregelde trainer. De weken dat dat niet
lukte, konden de ouders een beroep doen op een persoon uit hun eigen gelederen: Paulus. Pauline schakelde op die momenten
probleemloos en moeiteloos over van deelnemer naar trainer. Want... zo doen we dat bij Excelsior!
Om hun dank extra te benadrukken, kregen de trainers een supergave attentie van de ouders:
een powerbank met daarin het logo van Excelsior gegraveerd (zie foto). Waarbij vermeld dient
te worden dat Annemarie dat fantastisch heeft geregeld! Kuddos, Annemarie!
Bob, Erik, Henk, Jill, Job, Lex, Okker, Ryan en Sander... volgend jaar staan jullie er weer voor
de ouders, toch?
Bertjan, Frank, Jasper, Joyce, Linda, Mario, Micke, Omar, Reinier, Sharmaine, Shera en Simone... jullie attentie is veilig opgeslagen.
Begin volgend seizoen zullen de ouders ervoor zorgen dat deze aan jullie wordt overhandigd. Wellicht tijdens een oudertraining die
jullie geven?
Ouders... tot volgend seizoen! xGoeg
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Praatjes en mededelingen
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, NIO, Valto, VEO en
Synergo zich al ingeschreven met in totaal 118 teams, verdeeld over 25 B-, 25 C-, 25 D-, 32 E- & 11 F-teams!
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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
Aankomende week is de laatste training van het seizoen. Er wordt getraind op dinsdag 27
juni.

Dubbelschieten/slotdag zaterdag 24 juni
Afgelopen zaterdag werd de slotdag van het seizoen gecombineerd met het dubbelschieten
met aansluitend een BBQ. Het was een heerlijke dag met veel blije gezichten.

Trainingsgroepen/teams
Volgende week komt de laatste Korfpraat van het seizoen uit met daarin alle informatie voor
komend seizoen zoals de opstellingen, trainingstijden, oefenwedstrijden in augustus en start
trainingen in augustus.
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Wedstrijden
Oefenwedstrijden
De eerste oefenwedstrijden voor de A1 en A2 voor het nieuwe seizoen zijn al gepland conform het programma hieronder. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn.

donderdag 17 augustus
wedstrijd

aanw aanv

coaches

scheidsrechter

accommodatie

Excelsior A1 - Avanti A1

18:00 19:00

Tommy, Omar

?

Biesland veld A

Excelsior A2 - Avanti A2

18:00 19:00

Denise, Job

?

Biesland veld B
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Trainingen
Trainingstijden
dinsdag 27 juni
Kunstgras A

Kunstgras B

Kunstgras DKC

D groep

C groep

19.30-20.30

B groep

3/4

20.30-21.30

5, 6/7, 8

18.00-19.00

E groep, F groep

18.30-19.30
19.00-20.30

A1/A2 groep, A3

Kunstgras A is het veld voor de kantine
Kunstgras B is het veld voor materiaalhok
Kunstgras DKC is het veld voor de DKC-kantine
Van de trainingsdata van 3 t/m 8 kan door de trainers worden afgeweken.

Oudertraining
aanvangstijd training: 20:00u
datum

trainer(s)

maandag 26 juni

Bertjan, laatste training v/h seizoen
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C.K.V. EXCELSIOR
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter:

Leen van den Hooff
Oude Veiling 66

Kalenders en roosters

2635 GJ Den Hoorn
015-2.614.917
Secretaris:

Bart Hogeweg

Penningmeester:

Micke Vrolijk

Schoonmaakrooster

BESTUURSLEDEN

30 juni

Technische Zaken
senioren/junioren:

Daan Arkesteijn

Maarten Taffijn

Lynn Heemskerk

Technische Zaken jeugd;
aspiranten, pupillen, pinguïns:

Erik de Koning

Activiteiten Zaken:

Nicole Buis

Theo Korte
Gina Atzei

SECRETARIAAT
Correspondentieadres:

Pim Swinkels
Secretariaat C.K.V. Excelsior

Isabella van der Mast

Willem de Zwijgerlaan 30
2635 JJ Den Hoorn

Mart de Boo
Sander de Hoog

VERTROUWENSPERSOON
Site:

Leanne Ruitenbeek

webpagina Vertrouwenspersoon

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl

ACCOMMODATIES

Regels schoonmaken

Veld

Zaal

Clubhuis Sportpark Biesland

Sporthal de Buitenhof

▪

Je kunt niet afbellen;

Bieslandsepad 14, Delft

Duke Ellingtonstraat 2, Delft

015 - 2.143.972

015 - 2.611.925

▪

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 ge-

WEBSITE
Site:

https://www.ckv-excelsior.nl

Webmaster:
Webredactie:

Wesley Toet
Job van den Berg

meld;

SOCIAL MEDIA

Activiteitenkalender

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.

datum

activiteit

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

REDACTIE
Redactie: Juan Zondervan
Coverfoto: Marloes Heemskerrk

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, Job, Micke

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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