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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 wor-

den 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  

Ans van Doormaal**  

Pupillen D, F, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen E scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

*/** afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 

20:00(*)/21:00(**). Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds over-

macht mag er na woensdag worden afgebeld. 

 

Openstaande vacatures 

j u r y v o o r z i t t e r  s ch o t k lo kb ed ien e r  t i jd wa a rn em er  

r ed a c t eu r  v a ca t u res  co ö rd in a to r  m a a t s cha p p e l i j ke  s t a g e  

v e r s l a g g ev e r  s e lec t i e  t ea m b eg e le id e r  E x ce l s io r  2  b eh ee rd e r  k led in g l i j n  

 

Vacature Coördinator Materiaal 

Wij zijn op zoek naar een Coördinator Materiaal, die tijdens de overgang van het 

veld naar de zalen en vice versa, omtrent half oktober en half maart, ervoor zorgt 

dat de juiste korfbalmaterialen (palen, voeten, manden en opzetstukken) tussen het 

veld enerzijds en de sporthallen en gymzalen anderzijds worden getransporteerd. 

Welk materiaal waarheen moet worden gebracht, overlegt de Coördinator Materi-

aal met de Coördinator Trainingsschema's. 

Wat vragen wij van je? 

Inzet: Het feitelijke transport kost in oktober en maart ongeveer 3 uur per rich-

ting. Daarbovenop overlegt de Coördinator Materiaal voorafgaand aan 

het transport met de Coördinator Trainingsschema's en met de assisten-

tie die helpt bij het in- en uitladen. 

Taak: Het coördineren van het transport van het korfbalmateriaal tussen veld 

en zaal. De Coördinator Materiaal wordt uiteraard geassisteerd bij het 

in- en uitladen van het materiaal. 

Specifiek: De veldkorfbalpalen variëren in lengte van 2,5 meter tot en met 3,5 me-

ter. Een bestelbus, een vrachtwagen of een aanhanger achter de auto is 

benodigd voor het transport van de palen. Als u niet over het transport 

beschikt, dan is in overleg mogelijk dat het transport wordt geregeld. 

Plaats in de organisatie 

Je werkt proactief samen met: 

▪ Coördinator Trainingsschema's 

▪ Vrijwilligers die helpen bij het in- en uitladen 

Contact 

Denkt u: "deze functie is iets voor mij?" Neem dan contact op met Erik de Koning, 

zijn contactgegevens vind je in de maileditie van deze Korfpraat.  
 

 

 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/5-juryvoorzitter
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/6-schotklokbediener
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/7-tijdwaarnemer
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/8-redacteur-vacatures
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/2-cordinator-maatschappelijke-stage
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/1-verslaggever
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/10-teambegeleider-excelsior-2
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/11-beheerders-kledinglijn-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

Zomerkamp 

Over 2 weken is het zover, dan openen de inschrijvingen voor het Zomerkamp! Op zaterdag 10 maart 

om 19:00 uur zal het inschrijfformulier beschikbaar komen via: www.ckv-excelsior.nl/zomerkamp. 

Mocht het je ontgaan zijn hier eerst nog wat basisinformatie: 

Wanneer: 14 t/m 21 juli (eerste week van de zomervakantie). 

Waar: Kampeerboerderij Wouda in Appelscha (Friesland). 

Voor wie: Excelsior-leden spelend in de B t/m E. 

Kosten: € 140,00* 

*Wanneer er binnen 1 gezin een tweede kind meegaat, dan betaalt u voor het tweede kind € 132,50. Mochten 

er eventueel nog meer kinderen binnen 1 gezin meegaan, dan betaalt u voor deze kinderen € 122,50.  

Zoals eerder aangegeven kunnen er dit jaar maximaal 60 kinderen mee. We hebben hiertoe besloten, omdat 

wij dit jaar veel nieuwe leiding mee hebben en het voor ons de laatste jaren niet gebruikelijk was om met 

zoveel kinderen op kamp te gaan. Uiteraard hadden wij ook liever gehad dat we dit jaar al iedereen mee 

hadden kunnen nemen, maar we zien dat gewoon niet als een reële optie. 

De inschrijvingen voor het kamp zullen in principe geopend zijn van 10 maart tot 10 april. Uiteraard zullen de 

inschrijvingen eerder sluiten als het maximaal aantal inschrijvingen van 60 eerder dan 10 april wordt bereikt. 

Helaas sluit de inschrijving zich niet automatisch wanneer het aantal van 60 aanmeldingen is bereikt 

en dus moeten wij dit zelf handmatig doen. Wij zullen het verloop van de inschrijvingen zo goed mo-

gelijk in de gaten houden, maar in theorie zou het dus zo kunnen zijn dat je in de veronderstelling bent 

dat jouw kind is ingeschreven, maar dat dat uiteindelijk niet het geval blijkt te zijn. 

Wij zullen zo snel als mogelijk de inschrijving via een e-mail bevestigen. In deze e-mail zal je ook de betalings-

informatie voor de vooruitbetaling vinden. Wij vragen als vooruitbetaling een bedrag van 25 euro. 

Ook in het geval dat jouw kind helaas toch net niet mee kan zullen wij dit zo snel mogelijk via de e-mail laten 

weten. Wanneer het maximale aantal van 60 kinderen is bereikt en wij de inschrijving hebben gesloten kan je 

je kind nog wel steeds aanmelden voor de reservelijst. In het geval dat er een kind om wat voor reden dan 

ook toch niet mee gaat/wilt, zullen wij de eerstvolgende op de reservelijst mee laten gaan. 

Van sommige ouders hebben wij begrepen dat hun kind door bijvoorbeeld vakantie niet de gehele week mee 

kan. Wij van de kampleiding hebben besloten dat wij in principe voorrang verlenen aan kinderen die wel de 

gehele week mee kunnen, nogmaals uiteraard zouden wij het liefst iedereen mee willen nemen, maar het is 

even niet anders. Wanneer op 10 april blijkt dat het maximale aantal inschrijvingen nog steeds niet is bereikt, 

dan zijn de kinderen die niet de gehele week mee kunnen alsnog van harte welkom om toch mee te gaan. 

Mocht deze situatie voor jouw kind gelden stuur dan een e-mail naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl. Wij zullen 

dan na het verstrijken van de inschrijvingstermijn zo snel mogelijk uitsluitsel geven of jouw kind wel of niet 

mee kan. 

Tot zover alle protocollen omtrent het inschrijven... 😉 

Dan brengen wij nog graag onder jullie aandacht dat er op vrijdag 9 maart een ouderavond plaatsvind in het 

clubhuis. Tijdens deze avond zullen wij in grote lijnen vertellen hoe zo'n kampweek er precies uitziet. Uiteraard 

is er die avond ook volop gelegenheid om vragen te stellen. De avond zal beginnen om 19:30 uur. Mocht u 

van plan zijn naar deze avond te komen, dan stellen wij het zeer op prijs als je dat even laat weten via een e-

mail naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl. Dan hebben wij een indicatie van hoeveel personen wij die avond 

kunnen verwachten. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ckv-excelsior.nl%2Fzomerkamp&data=02%7C01%7C%7C89d50435e89a4c04b75508d57887c87b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636547446934211908&sdata=Jzw3Cx2%2FmYEYSDbauoPNmM6t0SrdqR%2FS1lvAa%2F33fGk%3D&reserved=0
mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Wij hopen van harte dat het allemaal duidelijk is voor jullie. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je 

altijd een e-mail sturen naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl. 

Je mag mij (Jeroen Kappelhof) of Lotte Elliott ook altijd aanspreken op de club. Daarnaast kan je ook 

bellen naar Jeroen (telefoonnummer in de maileditie van deze Korfpraat). 

Groetjes namens de kampleiding, 

Lotte Elliott en Jeroen Kappelhof 
 

Vrijwilligersfeest 

 
 

Collecte Jantje Beton 

Net zoals voorgaande jaren zullen wij dit jaar twee dagen collecte-

ren voor Jantje Beton. De landelijke collecte wordt dit jaar gehouden 

van 3 tot en met 10 maart 2018. Jantje Beton wil dat kinderen veilig, 

vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Met de collecte is 50% van de opbrengst voor 

onze club, wat we dit jaar zullen besteden aan leuke activiteiten tijdens het zomerkamp. De andere helft is 

voor projecten van Jantje Beton. Zo komen we met elkaar in actie voor meer buitenspelen! 

Dit jaar zullen wij in de Hof van Delft en de Hoornse Hof collecteren. Wij zouden het erg leuk vinden om dit 

samen met de pupillen (vanaf de E) en aspiranten te doen. De kinderen zullen onder begeleiding van Junioren 

en Senioren collecteren. Kinderen zullen nooit alleen aan de deur staan, ze zullen altijd in de gaten gehouden 

worden door de begeleiders. Overigens mogen ouders ook meelopen. 

De volgende teams worden op de volgende dagen verwacht. 

dag teams begeleiding verzamelen 

Di 6 maart 18:00-20:00 A1, A2, B1, B2, D1, D2, D4, 

alle E 

Excelsior S5 t/m S8 Hof van Delft: Albert Heijn Ruijs 

de Beerenbrouckstraat 

Wo 7 maart 18:00-20:00 C1, C2, D3, A3 Excelsior S1 t/m S4 Hoornse Hof: Parkeerplaats Kris-

talplein  

mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

We maken er een gezellige tijd van! De ervaring leert dat het altijd leuke avonden zijn, waarop teams 

dichter bij elkaar komen omdat ze eens iets anders samen doen dan korfballen. Pupillen en aspiranten 

mogen natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 

Iedere dag zal er gecollecteerd worden van 18:00 tot 20:00 uur. De planning is gemaakt om zoveel mo-

gelijk teams te laten lopen op dagen dat ze ook trainen. De training van die avond zal dan ook vervallen. 

Omdat we twee wijken toegewezen hebben, zullen we op de dinsdag in Hof van Delft collecteren, en op 

woensdag in Hoornse Hof. We verzamelen op een plek in die wijk. Op dinsdag bij de Albert Heijn en op 

woensdag op de parkeerplaats aan het Kristalplein. We verzamelen dus niet bij sporthal de Buitenhof.  

Mocht je in plaats van de volle twee uur maar een gedeelte kunnen, dan is dat ook mogelijk. Laat het dan wel 

even weten aan Micke Vrolijk (zie gegevens in colofon). 

De trainingen van de A t/m de E jeugd van 6 en 7 maart worden verplaatst naar 20 en 21 februari. 
 

TC Enquête 2018 

Twee weken geleden is de TC enquête 2018 aan alle senioren en junioren gemaild. Het is voor de TC erg 

belangrijk om al in deze periode al te weten wat de plannen van onze senioren en junioren zijn voor het 

seizoen 2018-2019, omdat uiterlijk 12 maart onze teamopgaven zaal voor dat seizoen al bekend moeten zijn. 

Dus vul de vragen in, waarbij je ook kunt aangeven – liefst met opgave van de reden – als je een antwoord op 

één van de vragen (nog) niet weet. 

Heb je de enquête niet ontvangen, controleer dan even je spambox, of stuur anders een mail aan 

secretaris@ckv-excelsior.nl om je juiste e-mailadres door te geven.  

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Maarten, Reinier, Lex, Simon, Lotte, Willeke 
 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Activiteiten 

Excelsior a gogo! 

Schrijf je met je team in voor 

"the most funky quiz of the year"! 

Op zaterdag 17 maart organiseert de evenementencommissie Excelsior a gogo! Een popquiz voor ieder-

een. In 8 rondes wordt bepaald welk team zich de muziekkenner van het jaar 2018 mag noemen. 

Er zijn verschillende rondes met onder andere vragen over covers, een radiorebus en natuurlijk een muziek-

bingo. 

De avond start om 19:30 uur en duurt tot 23:30 uur. Daarna is er natuurlijk tijd om nog even lekker na te 

kletsen over de antwoorden en een drankje te doen. 

Inschrijven kan vanaf nu via het formulier op de site. Inschrijving gaat per team van minimaal 3 en maximaal 

5 personen en kost €5,- per persoon. Inschrijfkosten betaal je op de avond zelf. 

Tijdens de avond vallen er mooie prijzen te winnen en wordt er uiteraard voor de innerlijke mens gezorgd. 

Lukt het je niet om een team te formeren, laat het ons even weten en dan kijken we of je ergens kunt aanslui-

ten. 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/946-meld-je-team-aan-voor-excelsior-a-gogo
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Activiteiten 

 

Klaverjassen 

Vind je het ook leuk om een kaartje te komen leggen? Kom 

dan naar de klaverjasavond bij Excelsior! 

Wanneer: vrijdagavond 6 april 2018 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 't Veld 

Graag vooraf aanmelden via het formulier op de website, zodat we 

weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. 

Vragen kun je mailen naar: nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Het deelnemersveld tot nu toe (stand 17 februari): 

naam naam 

Piet Ekelmans Riet de Koning 

Henk de Canne Erik de Koning 

Loes de Canne Nico van Dam 

Bert Buijing Sjoerd Wichems 

Niels Mekking Ger en Ellen Wichems 

Stefan van der Gaag Ger en Astrid Bodde 

Willem van der Gaag Tineke Wijnmalen 

Trees Zonderland (2 personen) Leen van den Hooff 

Joke Schram Rinco Happee 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/949-vrijdag-6-april-klaverjasavond-bij-excelsior
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Het einde van het zaalseizoen nadert: nog 1 competitieronde voor alle ploegen op 10 maart; de ko-

mende zaterdag is vrij.  

Deze week zijn er geen trainingen, maar alle seniorenteams trainen daarna weer normaal in de eerste week 

van maart. 

Het conceptprogramma voor de veldcompetitie is bekend, maar daarin wordt de komende weken door de 

verenigingen nog veel gewijzigd, dus tijden staan voorlopig nog niet vast. 

De speeldata kun je alvast wel noteren (let op: er zijn zoals altijd in het voorjaar ook zaterdagen bij die samen-

vallen met vakanties e.d.) 

Wedstrijden zijn gepland op: 31 maart, 14 april, 21 april, 28 april, 12 mei, 26 mei en 2 juni. 

Willeke 
 

Jeugd 

Competitie 

Zaterdag 3 maart is er een zeer klein programma. Op 3 maart spelen de B1 en B2, de opstellingen staan 

verderop in deze Korfpraat. 

De laatste zaalcompetitiewedstrijden staan gepland voor zaterdag 10 maart. C2 speelt ook nog een wedstrijd 

op 17 maart uit bij Nexus in Schiedam in de zaal. 
 

Kampioenswedstrijd 

Op 10 maart speelt de F2 om 9:00 thuis tegen ONDO F3 de kampioenswedstrijd! Bij winst of een gelijkspel is 

de F2 kampioen! 

Poule F-040 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior (D) F2 11 19 9 1 1 79 46 32 0 

2 ONDO (G) F3 11 18 9 2 0 81 44 37 0 

3 KCR F3 11 13 6 4 1 93 81 12 0 

4 OZC F1 11 12 6 5 0 93 63 30 0 

5 Fortuna/Delta Logistiek F3 11 7 3 7 1 66 87 -21 0 

6 ODO F3 11 6 3 8 0 54 88 -34 0 

7 Weidevogels F2 12 3 1 9 1 43 100 -57 0 
 

Trainingen 

Aankomende weken is er een groot aantal wijzigingen in de trainingstijden door de voorjaarsvakantie en de 

collecte van Jantje Beton, waar wij als vereniging al jaren aan deelnemen. En doordat het materiaal dat wij op 

het veld gebruiken nu in de sporthallen ligt, is het logistiek niet haalbaar om het materiaal binnen een dag 

van de sporthallen op het veld te krijgen, zodat er in de week vanaf maandag 12 maart tot en met 15 maart 

ook niet op het veld getraind wordt. 

LEES  DU S ON DERS TA A N D E GOED:  

Er wordt NIET getraind door B t/m F: 

▪ Op maandag 26 februari; 12 maart 

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Wedstrijdsecretariaat 

▪ Op dinsdag 27 februari; 6 maart; 13 maart 

▪ Op woensdag 28 februari; 7 maart; 14 maart 

▪ Op donderdag 22 februari; 1 maart; 15 maart 

Er wordt door de F-teams eenmalig getraind op maandag 5 maart van 18:00-19:00 in sporthal de 

Buitenhof. 

Wij realiseren ons zeer goed dat het voor ouders lastig is om eenmalig van dag te wisselen, maar door o.a. de 

collecte van Jantje Beton zouden anders de F-teams de komende weken bijna niet trainen.  
 

Oefenwedstrijden veld 

Het wedstrijdsecretariaat is ook al druk bezig met het regelen van oefenwedstrijden. Het is de bedoeling dat 

alle B t/m F teams op zaterdag 24 maart een oefenwedstrijd spelen op het veld. De D2 speelt op 17 maart al 

een oefenwedstrijd op het veld uit tegen DES D1. 
 

Veldseizoen 

Het KNKV is nu druk bezig om het veldvoorjaarsprogramma rond te krijgen. In deze periode van het jaar valt 

een groot aantal feestdagen, nl. Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag (met aansluitend een lang weekend), 

Pinksteren. Scholen hebben ook nog meivakantie, waarbij zij zelf mogen bepalen wanneer de leerlingen vrij 

hebben. Voeg daarbij dat het KNKV de zaterdag van de zaalfinale 7 april als “heilig” heeft verklaard en het 

KNKV op zaterdag 2 juni de competitie laat eindigen en er ontstaat een (on)mogelijkheid om te spelen. Er 

zullen dan concessies gedaan moeten worden waardoor er in weekenden gespeeld gaat worden waarin een 

feestdag of vakantie valt. 

Op de volgende zaterdagen wordt (in principe) gespeeld door de B t/m F teams als je in een poule speelt met 

4 ploegen: 

▪ 31 maart (Paasweekend) 

▪ 14 april 

▪ 21 april 

▪ 12 mei (Hemelvaartsweekend) 

▪ 26 mei 

▪ 2 juni 

Speel je in een poule met 7 ploegen, dan is de mogelijkheid aanwezig dat je speelt op 7 april of 28 april en 

op een andere zaterdag vrij bent. Dit komt omdat het getal 7 niet deelbaar is door 2. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

zaterdag 24 februari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

A1E 18674 Excelsior A1 - RWA A1 13 20 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

S-015 40071 KCC/SO natural 8 - Excelsior 7 12 8 

C-045 23354 Olympia C3 - Excelsior C2 8 10 
 

 

https://www.mariekezelisse.nl/
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Wedstrijden 

Opstellingen 

zaterdag 3 maart 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 vrij  

8 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 
Aniek, Anouk, Fabiën, Lucia, Liekke, Afwezig: Fleur 

Joshua, Mark, Thom Afwezig: Rick, Nico 

Dame C1 

Heer C1 

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

Luuk, Mark, Paul, Milan, Teun 

 

 

C1 vrij  

C2 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Wedstrijden  

 

Programma 

zaterdag 3 maart 

       dagdienst 

       coaches zelf 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

B-024 18229 Olympia B2 - Excelsior B1 13:30 15:00 Marieke Sporthal Olympia, Spijkenisse regelen contactouders 

B-047 19289 Madjoe B3 - Excelsior B2 13:30 15:00 Sanne, Koen Sporthal Middelmors, Rijnsburg regelen contactouders 
 

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

Trainingstijden 

 maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag  

 Buitenhof1 Van Rijslaan4 Angolastraat5 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof van Rijslaan Kerkpolder Buitenhof Brahmslaan6  

11:15-11:30          

pinguïns 

peuters 

11:15-11:30 

11:30-11:45          11:30-11:45 

11:45-12:00          11:45-12:00 

12:00-12:15          12:00-12:15 

17:45-18:00    

E4-E5 

F 

    

D1-D2-D4 

 17:45-18:00 

18:00-18:15 

A3 

C1 
D1 

 

D2-D4 

E6-E7 

A3 

F 

   18:00-18:15 

18:15-18:30 

E1-E2-E3 E4-E5 

  18:15-18:30 

18:30-18:45 

B1-B2 

C2 

D3 

E1-E2-E3-E6-E7 

 18:30-18:45 

18:45-19:00 

B1-B2 

 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S6-S7 

 

A1-A2 
D3 

C1-C2 

 19:00-19:15 

19:15-19:30    

A1-A2 

 19:15-19:30 

19:30-19:45   

S3-S4 

  19:30-19:45 

19:45-20:00    

S3-S4 

 19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

   

S6-S7 

  20:00-20:15 

20:15-20:30       20:15-20:30 

20:30-20:45   

S1-S2 

    20:30-20:45 

20:45-21:00      

S1-S2 

 20:45-21:00 

21:00-21:15     

S5-S8 

   21:00-21:15 

21:15-21:30        21:15-21:30 

21:30-21:45        21:30-21:45 

21:45-22:00        21:45-22:00 

22:00-22:15          22:00-22:15 

1 Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Van Rijslaan, Van Rijslaan 4, Delft 
5 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 
6 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 26 februari 2018 Voorjaarsvakantie, geen training maandag 9 april 2018 Wesley Nolet en Nathan  

maandag 5 maart 2018 Sander en Thinka maandag 16 april 2018 Lex 

maandag 12 maart 2018 Hernandes maandag 23 april 2018 Job en Jill 

maandag 19 maart 2018 Timon en Emily maandag 30 april 2018 Meivakantie 

maandag 26 maart 2018 Okker en Mart maandag 7 mei 2018 Meivakantie 

maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag, geen training maandag 14 mei 2018 Ben en Jikke 

  maandag 21 mei 2018 Sharmaine en Joyce 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  28 14 

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 

Complex en facilitair: Alex Berg 

Integratie: Lex Veldhuis 

SECRE TARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Willem de Zwijgerlaan 30 

 2635 JJ Den Hoorn 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg 

 ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

 06 - 4344.5382  

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: Marieke Zelisse Photography 

KOPIJ 

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg 

 Micke Vrolijk  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Job, Nicole, Micke, Jeroen 

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  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

3 maart 2018 Kantine gereserveerd 

9 maart 2018 Ouderavond Zomerkamp 

10 maart 2018 Reservering Jantje Beton 

17 maart 2018 Excelsior a gogo! 

6 april 2018 Klaverjassen 

7 april 2018 Vriendjestraining F-jeugd & pinguïns 

13 april 2018 Kantine gereserveerd 

20 april 2018 Reservering Cornelius Musiusschool 

20 april 2018 Vrijwilligersavond 

26 april 2018 Reservering Max Havelaarschool 

15 mei 2018 Reservering Herman Broeren College 

8 juni 2018 Reservering Max Havelaarschool 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

20 juni 2018 Reservering Mondriaan College 

23 juni 2018 Dubbelschiettoernooi 

14 t/m 21 juli 2018 Zomerkamp 

16 september 2018 Kantine gereserveerd 

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

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

Videoregistratie Excelsior 1 

datum wedstrijd aanv team dat filmt aanw 

10-3-2018 Excelsior 1 - ONDO (M) 1 19:20 Excelsior A1/A2 18:45 

Hierboven het rooster voor het filmen van de thuiswedstrijden van Excelsior 1, in 

het zaalseizoen altijd in de Buitenhof. De videoregistraties worden door de staf en 

spelers gebruikt om te verbeteren. Van de teams die zijn ingedeeld dienen twee 

spelers op het genoemde tijdstip aanwezig te zijn om eventueel uitleg te krijgen. 

De teamspelers dienen onderling af te stemmen wie het filmen doet. Afmelden 

voor het filmen is niet mogelijk. 
 

Team van de week 

datum team(s) van de week aanwezig 

10 maart 2018 KAMPIOENENNN!!! 18:45 
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