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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  

Junioren A spelers  

Thijs Arkesteijn  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning*  

Pupillen D, E, F spelers  

vacant, tot nader order afmelden 

bij de trainers! 
 

Pupillen D, F, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen E 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. 

 

Voorzitterpraat 

Afgelopen vrijdagavond was het sportpark omgetoverd 

tot één groot korfbalbolwerk. Diegene die zaterdag om 7:00 uur al op het sportpark 

kwamen, zagen de gele maanden over het hele sportpark boven de mist uitsteken. 

Een fraai gezicht, maar nog mooier was het toen alle verenigingen arriveerden en 

bezit namen van het sportpark. Net als de vorige edities van het Excelsiorjeugd-

toernooi kunnen we ook nu weer terug kijken op een zeer geslaagd evenement. 

Alles was weer tot in de puntjes geregeld. Dat betekent dat iedereen die hier aan 

heeft meegewerkt een stevige schouderklop heeft verdiend. Alles liep prima op 

schema, dit ook omdat de deelnemende verenigingen keurig hun verplichtingen 

nakwamen om de aan hun toegewezen wedstrijden te fluiten. Iedereen van de or-

ganisatie keek na afloop op het terras onder het genot van een drankje dan ook 

zeer tevreden terug op deze dag. Al waren er een aantal die gewoon nog hun oe-

fenwedstrijdje gingen spelen.  

Verder is het mooi te con-

stateren dat de onderlinge 

samenwerking op het 

sportpark prima is. Vanaf 

deze plek dan ook een be-

dankje aan onze goede 

buur Rugby Club Delft, die 

door het schuiven van hun 

wedstrijden er voor zorg-

den dat wij tot 13:30 over 

hun veld konden beschikken.  

Zaterdag start dan de competitie. Ik hoop dat met het zelfde enthousiasme als af-

gelopen zaterdag weer een beroep kan worden gedaan op al die vrijwilligers die 

nodig zijn om alles op de trainingen en de wedstrijdzaterdagen op rolletjes te laten 

verlopen. 

Leen van den Hooff 

Voorzitter C.K.V. Excelsior 
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Bestuurpraat 

Afgelopen 16 augustus heeft het bestuur vergaderd. De volgende punten willen we graag met jullie de-

len. 

▪ Lex Veldhuis en Alex Berg zijn nu formeel bestuurslid (zoals aangegeven in de vorige Korfpraat). Lex houdt zich bezig met de 

verdere integratie van de nieuwe leden. Alex gaat zich bezig houden met het complex en facilitaire zaken, waaronder de kantine. 

We zijn bezig met het uitwerken van het organogram van de vereniging en het opvullen van de lege vakjes daarin. Het organo-

gram komt op kort termijn op de website, zodat voor iedereen inzichtelijk is wie wat doet. Bij de lege vakjes zullen vacatures 

komen, zodat je kunt zien wat de functie inhoudt. Het bestuur zal overigens niet stoppen met het actief benaderen van leden 

voor functies.  

▪ We zoeken met spoed iemand voor het wedstrijdsecretariaat voor de D-, E- en F-pupillen. De positie was ingevuld, maar is helaas 

tijdelijk weer vrij gekomen. We zoeken 1 of 2 mensen die dit in ieder geval tot aan de kerst kunnen invullen. Aanmelden kan bij 

Erik de Koning, alvast bedankt! 

▪ Het bestuur wil graag net als vorig jaar aan het begin van het seizoen weer in gesprek met de ouders van onze jeugdleden, onder 

het genot van een kopje koffie. Houd de Korfpraat in de gaten voor het schema. 

▪ We hebben als bestuur besloten dat we al onze jeugdtrainers de cursus Korfbaltrainer 2 (KT2) willen laten volgen. De KT2 cursus 

richt zich vooral op didactiek, lesvormen en andere zaken rondom training geven en begeleiden van een korfbalteam. We vinden 

het een goede aanvulling op ons eigen technische plan dat we vorig jaar zijn gestart. De planning en verdere invulling wordt nu 

uitgewerkt en we zullen jullie op kort termijn hier verder over informeren.  

▪ Door een wijziging in de wedstrijdreglementen zal ons eerste en tweede seniorenteam komend zaalseizoen (wederom) met 

schotklok spelen in de competitie. Om onze selectie optimaal voor te bereiden, zullen ze op het veld al met een schotklok gaan 

trainen en zullen ze in de maand oktober een keer per week in de Kerkpolder-sporthal trainen. Verder zijn we als bestuur bezig 

met het vragen van de benodigde vrijwilligers voor de invulling van de jurytafel (die hoort er dan ook bij). Waar nodig zullen we 

mensen vragen de cursus tot juryvoorzitter te volgen (1 avond). Interesse? Meld je aan bij Leen. 
 

Kantinedienst 

De invulling van de kantinediensten veld najaar begint al aardig vorm te krijgen. Vele ouders van jeugdleden hebben gehoor gegeven 

aan de oproep in de vorige Korfpraat om zich zelf in te schrijven. Daar zijn we zeer blij mee, maar er zijn nog open plekken die 

ingevuld moeten worden. 

Ouders van jeugdleden kunnen zich zelf inschrijven via het kantinesysteem. De inschrijvingstermijn is verlengd tot 2 september. 

Inschrijven doe je met de inloggegevens die zijn vermeld in de e-mailuitgave van deze Korfpraat. 

Log in, klik op "Ga naar het kantinerooster door hier te klikken" en klik dan bij een van de open plekken "schrijf jezelf in voor 

deze tijd". 

Belangrijk!!: schrijf je in met de naam van je kind en het team waarin hij/zij speelt, bv. Julia (C2). 

Na 2 september kan er niet meer zelf gekozen worden voor een kantinedienstblok, de open plekken worden dan ingevuld door de 

kantinecommissie. 
 

  

mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
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Nieuwe KNKV-Wedstrijdzaken-app gelanceerd 

In de Play Store (Android) en de App Store (iOS) staat de nieuwe KNKV-Wedstrijdzaken-app. Deze app 

is de opvolger van de Sportlinked-app, die vanaf heden ook niet meer functioneert. 

Alle aanvoerders, coaches, scheidsrechters en spelers hebben de nieuwe app nodig voor het verwerken van het digitale wedstrijdfor-

mulier (DWF). Dit ging de afgelopen jaren via de Sportlinked-app, die dus nu is vervallen. Ook ouders, supporters en andere geïnte-

resseerden kunnen de app downloaden, om hun favoriete team te volgen. Zorg dat je de app tijdig installeert, uiterlijk voor de eerste 

competitieronde van 2 september. 

Inloggen kan met dezelfde gegevens (e-mailadres en wachtwoord) als in de Sportlinked app. Voorwaarde voor spelers, coaches en 

scheidsrechters is wel dat het e-mailadres gelijk is aan de lidgegevens die bekend zijn bij het KNKV. 

   
 

Ledenwerving doen we samen! 

Excelsior heeft een actieve ledenwerfcommissie, maar eigenlijk kan elke spe-

ler/lid/ouder een ambassadeur zijn voor nieuwe leden!  

Hoe kun je dat doen? 

1. Vertel iedereen in je omgeving hoe leuk korfbal is en hoe gezellig Excelsior is.  

2. Neem iemand mee naar de vriendjestrainingen die er binnenkort weer aanko-

men.  

3. Houd een spreekbeurt over korfbal in je klas.  

4. Zet een leuke korfbalfoto op Facebook, Instagram, Whatsapp, enz.! 

5. Et cetera.  

De ledenwerfcommissie is recent weer bij elkaar gekomen voor de organisatie van de vriendjestrainingen. Alle jeugdleden krijgen 

binnenkort een kaartje mee om een vriendje/vriendinnetje/klasgenootje/etc. persoonlijk uit te nodigen voor een vriendjestraining. 

We zullen ons dit keer voornamelijk richten op kinderen van de pinguïns, de F-groep en de D-groep. Ken je iemand in deze leef-

tijdsgroep? Neem ze vooral mee naar deze trainingen. De vriendjestrainingen vinden plaats op de dinsdagen 5, 12 en 19 septem-

ber op Sportpark Biesland van 18:00 tot 19:00. 

Voor de ouders: vind je het leuk om mee te denken over het aantrekken van nieuwe leden? Meld je gerust aan bij de ledenwerf-

commissie, want vele handen maken licht werk! 

Groet van de ledenwerfcommissie, 

Desirée (moeder van Britt en Elize) 

Mirjam (moeder van Daniel en Anthony) 

Deborah (moeder van Kilian) 

Malika (moeder van Inger en Jurjen) 
 

  

https://itunes.apple.com/nl/app/knkv-wedstrijdzaken/id1272157163?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knkv


 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  03 5 

Praatjes en mededelingen 

Nieuwe kledinglijn C.K.V. Excelsior  

Met ingang van het nieuwe korfbalseizoen presenteert C.K.V. Excelsior in samenwerking met Muta een 

spiksplinternieuwe kledinglijn. Vanuit het kledingfonds wordt er aan elk spelend lid een wedstrijdshirt en 

inschietshirt beschikbaar gesteld. 

Daarbij zijn er nog een aantal producten toegevoegd aan de kledinglijn. Deze artikelen kunnen tegen een scherpe prijs zelf worden 

besteld. Hiervoor wordt binnenkort een speciale webshop gelanceerd. Houd er wel rekening mee dat de producten een levertijd van 

enkele weken zullen hebben. 

Wedstrijdshirt 

Het traditionele zwart-witte Excelsior-wedstrijdshirt is iets gewijzigd. Zo zijn de zwarte banen iets smaller geworden, daarnaast is ons 

logo aan de achterkant van het shirt toegevoegd als watermerk. 

Oranje inschietshirt 

Zo’n twee jaar geleden is het nieuwste ontwerp van het oranje inschietshirt geïntroduceerd bij Excelsior. Ook dit oranje inschietshirt 

is in de nieuwe kledinglijn opgenomen. 

  
Wedstrijdshirts Inschietshirts 

Andere producten 

Hieronder een impressie van de andere producten die deel uitmaken van de kledinglijn: 

 
Trainingspak - jack Trainingspak - broek 
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Wedstrijdbroekje Wedstrijdrokje 

   

Kousen Trainingsshirt Windjack 

   

Rugtas Sporttas 
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Rabobank Sponsorfietstocht 

 

Op zondag 17 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. Met deze gezellige fietstocht kunnen we geld ver-

dienen voor onze verenigingskas. Steun onze vereniging en fiets ook (weer) mee! 

De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden, die het lokale verenigingsleven een warm hart toedraagt. 

Mensen samenbrengen, iets in beweging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen. 

Meefietsen = geld verdienen! 

Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank € 5,00 (voor de route van 15 km), € 10,00 (voor de route 

van 30 km) of € 20,00 (voor de route van 60 km en de wielerroute) in onze clubkas. 

Mobiliseer de hele familie 

We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. 

En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die 

namens onze vereniging deelneemt, levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd (en centen 😉). 

Vertrekpunt 

Het vertrekpunt van dit jaar is net zoals vorig jaar VV Schipluiden:  

VV Schipluiden 

Tiendweg 3 

2636 HH Schipluiden 

Vertrektijd: Volgt 

Meld je via het formulier op de site aan. 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/873-doe-mee-aan-de-rabobank-sponsorfietstocht
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In deze rubriek zijn de technische commissies en wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan 

het secretari“praten”! 
 

TC algemeen 

Het korfbalseizoen 2017/2018 is weer begonnen! 

Na het samen trainen van de gezamenlijke teams en het samen trainen in de groepen/selecties voor het nieuwe seizoen zijn dit 

weekend bij alle teams de laatste keuzes gemaakt en weet elke speler/speelster in welk team hij/zij mag gaan beginnen. 

Dit alles heeft de TC in een korte periode weten te bewerkstelligen en als Bestuurslid Technische Zaken wil ik alle TC leden (zowel 

Excelsior als DKC) plus alle andere betrokkenen die tijd hebben vrij gemaakt om naar de verschillende selecties/teams te kijken en te 

beoordelen enorm bedanken voor de inzet, betrokkenheid & enthousiasme. 

Ga er maar aan staan, om in een krappe 4 maanden tijd (bijna) alle spelende leden van twee korfbalverenigingen per leeftijdscategorie 

en per korfbalkwaliteit bij elkaar te zetten. Het is fijn dat zoveel spelers/speelsters bij CKV Excelsior willen spelen, hierdoor kunnen 

wij binnen elke categorie korfbal op maat aanbieden: dit betekent dat wij elk kind, elke speelster/speler in een team plaatsen waar-

van wij vinden dat zij/hij daar thuis hoort. 

Waar keuzes worden gemaakt, zullen spelers blij zijn omdat ze in een team komen waar ze in zaten of hoopten in te komen. Maar er 

zullen ook spelers teleurgesteld zijn/worden om dat ze niet in het team komen waar ze in zaten of hoopten in te komen. Teleurstelling 

mag er altijd zijn en hoort erbij in de sport. Ik ga ervan uit dat de beslissingen gerespecteerd worden en dat zij/hij er vol voor blijft 

gaan, ongeacht het team waar zij/hij in komt te spelen. 

Ik durf wel te stellen dat wij deze klus, gezien de korte tijd, goed hebben geklaard. 

Naast het samenstellen van teams hebben wij als TC uiteraard ook de taak om per team een of twee trainer(s) aan te stellen. Ook dit 

is een lastige en uitdagende klus geweest. Het is ons, op één team na, gelukt om minimaal één trainer per team aan te stellen. Maar… 

wij zijn nog op zoek naar enthousiaste leden die bereid zijn om de jeugd te helpen met leren korfballen! 

Tot slot is ook de Technische Commissie opnieuw samengesteld, met een iets andere opzet ten opzichte van vorig seizoen. Ook hier 

is het ons gelukt om, op één coördinator na, alle plekken uitstekend ingevuld te hebben. Ook hiervoor geldt, is er iemand die interesse 

heeft om de rol van coördinator binnen de TC op te pakken, dan horen wij dat graag! 

Hieronder staan de coördinatoren per team/categorie: 

TC Senioren Maarten Taffijn TC DEF/Pinguïns Pauline Valkenburg 

Excelsior 1 & 2 Maarten Taffijn D-Categorie Vito Heemskerk 

Excelsior 3 & 4 Reinier van den Hoek E-Categorie vacant 

Excelsior 5 & 6 Lex Veldhuis F-Categorie Robert Plomp 

Excelsior 7 & 8 Willeke Alberts Pinguïns Joyce Dijkgraaf 

TC ABC Lotte Eliott TC Opleidingen Simon van den Berg 

A-Categorie Simon Bolle   

B-Categorie Pim de Jong   

C-Categorie Okker van Batenburg   

Ik wens een ieder veel plezier en wijsheid toe in het nieuwe seizoen! 

Met vriendelijke korfbalgroet, 

Maarten Taffijn 

Bestuurslid Technische Zaken 
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Jeugd 

Aspiranten en pupillentoernooi 26 augustus 2017 

Afgelopen zaterdag werd het 11e Excelsiorjeugdtoernooi gehouden. Met 121 teams verdeeld over 24 poules 

werden 242 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 11 rondes. We mochten gebruikmaken van het rugbyveld en de DES-velden (allen 

nog bedankt hiervoor). De weergoden waren ons dit jaar zeer gunstig gezind! Op het veld liepen rond 1500 personen.  

Op vrijdagmiddag/avond werden de velden uitgelegd (ongeveer 2 kilometer lijn, 50 korven, 32 veldpunten) en het terras alvast 

opgebouwd en de tenten opgezet. Om 7:00 zaterdagochtend waren de barmedewerkers al druk in de weer om alles in gereedheid 

te brengen. Om 8:00 kwamen de eerste ploegen en de scheidsrechters zich melden. Dit jaar werd het secretariaat gerund door Marit 

en Lars en onze omroeper Rob Baks was ook weer van de partij. 

Om klokslag 9:00 begon de eerste ronde. De omroeper hield het tijdschema strak aan en om 13:10 was de laatste ronde afgelopen.  

Daarna werd het spannend! Wie zou gewonnen hebben?? In een aantal poules moest flink gerekend worden en het reglement er op 

nageslagen worden. Onderstaand de kampioenen van de 11e editie van het Excelsiorjeugdtoernooi: 

B1: Merwede B1 

B2: Dijkvogels B1 

B3: Phoenix B1 

B4: Excelsior B1 

B5: Phoenix B2 

C1: Valto C1 

C2: Valto C2 

C3: Merwede C2 

C4: NIO C1 

C5: KZ Danaïden C3 

D1: Valto D1 

D2: Phoenix D1 

D3: KZ Danaïden D2 

D4: Excelsior D3 

D5: Phoenix D3 

E1: ONDO E1 

E2: KZ Danaïden E2 

E3: Excelsior E1 (foto) 

E4: KZ Danaïden E3 

E5: Valto E3 

E6: ONDO E6 

F1: Dijkvogels F1 

F2: DES F1 

F3: KZ Danaïden F1 

Er deden dit jaar 12 verschillende verenigingen mee en 9 daarvan hebben een 1e prijs meegenomen. Er zijn in totaal 1659 doelpunten 

gescoord: B 354, C 317, D 284, E 530 en F 174 doelpunten. 

Alle scheidsrechters, coaches, spelers, schoonmakers, het wedstrijdsecretariaat en niet te vergeten de barmedewerkers: hartstikke 

bedankt! Zonder jullie hulp was het toernooi geen succes geworden. Als Excelsior mogen wij trots zijn dat zoveel leden zich voor dit 

toernooi hebben ingezet. 

Schrijf zaterdag 25 augustus 2018 alvast in de agenda! Tot volgend jaar! Op naar de 12e editie. 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Aanstaande zaterdag dus de start van de veldcompetitie met thuiswedstrijden voor Excelsior 1, 2, 5 en 7.  

Excelsior 6 en 8 spelen uit, maar Excelsior 3 en 4 hebben nog even uitstel: het 3e is het eerste weekeinde vrij (deze wedstrijd is gepland 

op 21 oktober) en het 4e speelt maandagavond 4 september om 20.00 uur in Scheveningen tegen KVS 4. En het 4e speelt alsnog de 

oefenwedstrijd tegen Vitesse 4 dinsdagavond zodat er met een compleet team geoefend kan worden. 

De opstellingen voor deze eerste helft van de veldcompetitie zijn nu door de TC bekend gemaakt. Daarbij is nog rekening gehouden 

met enkele blessures en afwezigen; we hopen dat deze spelers in de komende maanden ook weer gaan meedoen. 

In overleg met teams en trainers zijn de trainingstijden van Excelsior 5, 6 en 7 gewijzigd. Met ingang van deze week gaat Excelsior 5 

op donderdag trainen (20.30-21.30 uur). Excelsior 6 en 7 trainen op de dinsdagen samen als één groep, om 20.30 uur. Op donderdag 

traint het 6e van 19.30-20.30 uur (trainer Bob) en het 7e van 20.30-21.30 uur (trainer Willeke). Het volledige trainingsschema van alle 

teams is verderop in deze Korfpraat vermeld. 

Tot slot en vanzelfsprekend wens ik iedereen heel veel plezier en sportief succes in het komende seizoen. 

Willeke Alberts 
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Opstellingen 

zaterdag 2 september 

team opstelling reserve 

1 
Merit, Sabine, Lisette, Lotte 

Reinier, Simon, Timon, Wouter K.,  

 

2 
Floor J., Jill G., Jill K., Sanne, Simone, Sharmaine 

Jasper, Omar, Pim J., Ryan, Sander, Vito 

 

3 vrij  

4 verplaatst naar 4/9  

5 
Floor H., Jessica, Loes C., Nikky 

Abe, Bob, Lex, Niels, Wouter C. 

Laraya, Gina (S4) 

6 
Cynthia, Linda, Marloes, (Maaike blessure), Hanna (S4) 

Jesse. Koen T., Marijn, (Sander H. blessure), Sander V. 

Danique 

Thijs (S7) 

7 
Lynn, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley 

Linda (S6) 

8 
Annebertien, Ans, Loes,  2 dames A2 

Erik K., Harrie, Johan, Micke, Robert 

 

A1 
Jazz, Noa, Indi, Isa, Femke 

Dirk, Timon, Joost, Wouter 

 

A2 
Isabella, Geeske, Danielle, Eva, Vera, Lonneke 

Timo, Sydney, Wesley, Jasper, Arjen 

 

A3 
Kirsten, Robin, Denise, Sanne, Minoesch, Robin, Stella, Fleur, Josanne 

Gijs, Rik, Daan 

 

B1 
Liekke, Fleur, Lucía, Aniek, Anouk, Fabiën 

Mark, Nico, Rick, Joshua, Thom 

 

B2 
Iris, Nathalie, Nadine, Chimène, Dieuwke, Linsey 

Luuk, Paul, Mark, Teun 

 

C1 
Selina, Dani, Inger, Sanne, Yuliana, Esmee 

Bram, Joran, Wouter, GEBLESSEERD: Piet 

 

C2 
Mirre, Ryanne, Eva, Julia, Annelin, Eline 

Gijs, Sander, Olivier 

 

D1 
Angela, Joya, Zoë, Sara, Demi 

Martin, Thijs, Angelo, Kilian, David 

 

D2 Cristina, Fara, Fenna, Sofie, Eline, Lieselotte, Lianne, Jeslyn, Romy, Hayley  

D3 
Renske, Maud, Maya, Anne, Guusje, Vera 

Cas, Nathan, Abel, Leo, Finnian 

 

D4 
Hennieke, Britt, Josyne, Sofie, Lizzy, AFWEZIG: Marlou 

Sten, Jayden, Justin, Jochem 

 

E1 
Zonne, Elize 

Rick, Mees 

 

Tijn 

E2 
Emme 

Tijn, Stefan, Nick 

Reserve uit E3 

E3 
Sofie, Milou, Sanne 

Olaf, Thomas 

 

E4 
Melissa, Merle 

Jurjen, Marten, Thomas 

 

E5 
Puck, Yara, Lise 

Daniel, Justin, Ruben 

 

E6 vrij  

E7 
Julieta, Stephanie, Nathalie, AFWEZIG: Brigitte 

Björn, Senne 

 

F1 
Roemjana, Evi 

Demian, Teun 

 

F2 
Yessica, Olivia 

Kai, Erik, Anthony 

 

maandag 4 september 

team opstelling reserve 

4 
Demi, Gina, Hanna, Laraya 

Bart, Daan, Fabian G., Fabian H., Joris, Kevin 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  03 12 

Wedstrijden 

 

Programma 

zaterdag 2 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1F 5931 Excelsior 1 - Albatros 1 14:00 15:30 Frank M. de Groot 1K40 Erik de Koning tel.nr. in e-mailuitgave 

R1H 8154 Excelsior 2 - Albatros 2 13:00 14:00 Hernandes T. Kolmus 1K40   

R3R 4215 Excelsior 5 - Dijkvogels 3 16:00 17:00   scheidrechter Excelsior? 5K40   

S-030 1579 Excelsior 7 - Achilles 7 16:00 17:00 Willeke Robertjan Heemskerk 1K40   

A1F 2518 Excelsior A1 - KVS/Maritiem A2 11:30 12:30 Omar, Tommy J. Deurloo 1K40   

A-078 2195 Excelsior A3 - Nikantes A1 10:15 11:00 Mario, Wesley Lars Nieuwerf 1K40   

B-071 3003 Excelsior B2 - DES B3 09:00 09:45 Koen Sander van Vliet 1K40   

C-043 4649 Excelsior C2 - De Meervogels C2 09:15 10:00 Mart, Bart, Kevin Annebertien Bontekoe 7bK40   

D-026 5778 Excelsior D1 - Valto D2 10:15 11:00 Lisette, Vito Reinier van den Hoek? 7bK40   

D-076 6522 Excelsior D3 - ONDO D3 11:15 12:00 Wouter, Arjan iemand uit 5 7bK40   

E-142 8374 Excelsior E3 - De Meervogels E3 12:30 13:00 Maarten Iemand uit A2 7bK24   

E-166 9882 Excelsior E5 - Avanti E7 09:30 10:00 Elvira Iemand uit B1 7bK24   

E-179 9963 Excelsior E7 - Phoenix E5 11:30 12:00 Lonneke, Geeske Isabella vd Mast 7bK24   

F-043 10039 Excelsior F1 - Valto F1 09:00 09:30 Karen, Robert, Fabian Iemand uit A3 2K24   

F-102 10406 Excelsior F2 - IJsselvogels F2 10:00 10:30 Karen, Robert, Fabian Iemand uit B1 2K24   

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

S-052 1741 Erasmus 4 - Excelsior 6 11:00 12:30 Bob Sportcomplex J.A. Lebbinklaan, Rotterdam 1aK60 zelf regelen 

S-050 1635 Avanti 12 - Excelsior 8 13:30 14:45 Rob Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 zelf regelen 

A2I 4831 DES A1 - Excelsior A2 09:00 10:00 Denise, Job Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) eigen gelegenheid 

B-055 2953 Valto B3 - Excelsior B1 11:45 13:00 Marieke Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelen contactouders 

C-021 4321 ODO C1 - Excelsior C1 12:30 13:30 Erik, Nathan Sportpark De Commandeur, Maasland 2a1K40 regelen contactouders 

D-032 5792 ALO D1 - Excelsior D2 09:00 10:00 Jazz, Barry Bosjes van Pex, Den Haag 1bK40 regelen contactouders 

D-094 6579 KVS/Maritiem D3 - Excelsior D4 08:15 09:15 Renzo Cas van Dijkpark, Den Haag 1bK40 regelen contactouders 

E-060 8923 ODO E1 - Excelsior E1 09:30 10:30 Merit, Gina Sportpark De Commandeur, Maasland 2b1K24 regelen contactouders 

E-077 12681 VEO E1 - Excelsior E2 08:15 09:00 Pauline Sportcomplex Westvliet, Den Haag 2aK60 regelen contactouders 

E-163 9069 Dijkvogels E2 - Excelsior E4 09:00 10:00 Melvin, Nynke Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 3K24 regelen contactouders 

         
kantinerooster ouders van        index veld Biesland 

09:00 11:30 Julia (C2), Mirre (C2), Gijs en Sofie (C2, D2), Sander (C2)    1K40=veld A; 5K40=veld C; 2K24=monoveld A 

11:30 14:00 Vera (D3), Cas (D3), Leo (D3), Maya (D3)     7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood) 

14:00 16:45 Excelsior A2 4x        7bK24=veld B (rood) 

16:45 19:30 Excelsior 6 4x        type veld uit 

        K: Kunstgras; G: Gras 

 

  

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

maandag 4 september 

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

R2O 4803 KVS/Maritiem 4 - Excelsior 4 18:30 20:00 Ryan Cas van Dijkpark, Den Haag 2aK60   
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Trainingen 

Trainingstijden 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor materiaalhok 

Kunstgras C is het oude DKC-veld 

Kunstgras DES is het kunstgrasveld bij DES 

 

  maandag dinsdag donderdag 

  kunstgras A kunstgras A kunstgras B kunstgras C kunstgras DES kunstgras A kunstgras B kunstgras C 

18:00-19:00   E1 t/m E7 D1 t/m D4 C2, F1/F2 B1 D3, D4, E4/5/6/7 B1, C2, E1/2/3, F1/2 D1, D2 

19:00-20:00    A3, B2, C1    A3, B2 C1 

19:00-20:30   A1/A2   S3/S4  S3/S4   A1/A2 

19:30-20:30       S6  

20:00-21:00 Recreanten        

20:30-21:30    S6/S7, S8    S5, S7  

20:30-22:00   S1/S2      S1/S2   
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

datum trainer(s) 

28 augustus Ben en Jikke 

4 september Henk 

11 september Wesley Nolet en Nathan 

18 september Job en Jill 

25 september Lex 

2 oktober Rachelle en Simon 

9 oktober Rob Baks 
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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: Maarten Taffijn 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: 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: Job 

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 

Kantinerooster: vacant 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Job, Bart, Simone, Leen, Maarten, Malika, 

Desiree 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat:

 secretaris@ckv-excelsior.nl  

Schoonmaakrooster 

datum team coördinator 

1 september Excelsior 1 Reinier 

8 september Excelsior 2 Simone 

15 september Excelsior 3 Jikke 

22 september Excelsior 4 Gina 

29 september Excelsior 5 Bob 

6 oktober Excelsior 6 Job 

13 oktober Excelsior 7 Nathan 

Regels schoonmaken 

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

▪ Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te wor-

den gemeld d.m.v. een mail naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl.  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

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  
 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:maarten.taffijn@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
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