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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  

co ö rd in a to r  m a t e r i a a l  

 

Excelsior 1 bl ijft in de eerste klasse! 

Excelsior 1 speelt ook volgend seizoen in de eerste klasse. De beslissingswedstrijd 

tegen het Vlaardingse Twist werd met 21 – 15 gewonnen. Op het met veel zwart-

witte supporters gevulde sportpark van Valto in De Lier kwam Excelsior geen mo-

ment in de problemen. Door scherper te schieten en meer rebounds te pakken wist 

de ploeg onder leiding van Maarten Taffijn eenvoudig de overwinning te pakken. 

De voorbereiding voor deze belangrijke wedstrijd was al twee weken aan de gang 

en kwam tot een hoogtepunt afgelopen zaterdag. Terwijl de selectie van CKV Ex-

celsior zich aan het verzamelen was in de kantine was het daar al een drukte van 

belang. De Supportersvereniging Excelsior (SVE) had al aardig wat voorbereidingen 

getroffen om zoveel mogelijk supporters naar De Lier te krijgen. Een feestbus was 

geregeld en ook voor de sfeer werd gezorgd. Er waren rookpotten gekocht en  

nieuwe spandoeken gemaakt. 

Toen de selectie eenmaal vertrokken was en onderweg nog aangemoedigd werden 

door een SVE spandoek met daarop de tekst #NoEXCit, konden de supporters nog 

even genieten van het lekkere weer, de drankjes en kon iedereen nog even zijn 

zwart-witte outfit aandoen. Terwijl de spelers al aan het inschieten waren arriveerde 

de feestbus. En met recht een feestbus, want in die twintig minuten van Delft naar 

De Lier werd er al een aardig feestje gevierd. 

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
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/12-cordinator-materiaal
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Het sportpark van Valto vulde zich met vele Excelsior-supporters 

en iedereen was klaar voor een spannende pot korfbal. Echt 

spannend werd het nooit, mede doordat Twist geen enkel 

moment aantoonde tegenpartij te kunnen bieden. Excelsior 

was op elk vlak sterker dan de tegenstander en liep al snel uit 

naar 5 – 0. De sfeer zat er mede door de feestelijke heenreis 

al goed in en werd door het spel van de CKV alleen maar beter. 

Het verschil schommelde de eerste helft rond vier doelpunten in 

het voordeel van Excelsior en dit spelbeeld zette zich ook in de 

tweede helft voort. Aan het eind van de wedstrijd, toen wel duide-

lijk was dat Excelsior zich zou handhaven werd het verschil nog iets 

groter. Uiteindelijk floot de goed leidende scheidsrechter af bij een 

stand van 21 – 15 en was het tijd voor een groot feest. De suppor-

ters schoten het veld op om het feest samen met de spelers te 

vieren. 

De terugreis was zo mogelijk nog feestelijker. Met de muziek op 

de hoogste stand stond iedereen in de bus te dansen en vlogen 

de drankjes door de bus. De buschauffeur was zelfs zo vriendelijk 

om op de terugweg nog even om te rijden via Pijnacker zodat het 

feest wat langer door kon blijven gaan. Bij aankomst in de kantine 

werden de pizza’s van Domino’s al snel afgeleverd en daarna bleef het nog lang onrustig in en om de kantine. 

Supportersvereniging Excelsior bedankt alle supporters voor de massale komst naar De Lier en de fantastische 

steun aan ons eerste. Mede dankzij jullie speelt Excelsior 1 ook volgend seizoen in de eerste klasse. 

Lid worden van de SVE? Word nu lid van de Supportersvereniging Excelsior voor slechts € 1,00 per maand. 

Met dit bedrag steun je de SVE en kunnen we vaker zwart-witte feestjes als die van afgelopen zaterdag orga-

niseren (hopelijk volgend seizoen bijvoorbeeld bij een wedstrijd die gaat om het kampioenschap).  Lid worden 

is heel eenvoudig, stuur een mailtje naar sve@ckv-excelsior.nl. 
 

De Excelsior wijnproeverij  

Met de deelname van 47 personen vestigde de Excelsior wijnproeverij van afgelopen vrijdagavond een nieuw 

record. En het mooie was dat het gezelschap bestond uit een mengeling van jong en oud en alles wat daar 

tussen zit. Jong, maar vanzelfsprekend wel vanaf de leeftijd van 18 jaren. 

  

mailto:sve@ckv-excelsior.nl
http://www.biemondenvanpelt.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.zantmanglas.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Ook was ik bijzonder blij met een grote delegatie van “oud-DKC'ers”, een voorbeeld van een 

goed lopende integratie. Daarnaast een verdere verbroedering/verzustering door de aan-

wezigheid van representanten van de korfbalverenigingen Nieuwerkerk en Fortuna. Deze 

avond, die een zomers karakter kende, werden vier witte -, twee rosés en vier rode wijnen 

aandachtig geproefd. Hoe je diende te proeven, werd op het witte doek uitgelegd (met 

hulp van Lex Veldhuis) aan de hand van een professionele wijnkeuring uit Canada van een 

witte wijn – Barone Montalto – die ook deze vrijdagavond bij Excelsior werd geproefd. Het 

ruiken of wel snuffelen en het door de mond laten centrifugeren van de wijn werd vakkundig 

gedemonstreerd. In sommige ogen duurde deze uitleg wel wat lang, want "wanneer gaat nou die 

kurk eens van de fles”? 

Als klapper van de geproefde witte wijnen gold de Villa Maria uit Nieuw Zeeland. Een prachtige 

wijn, gemaakt door een wijnmaker die tot de vijftig beste ter wereld wordt gerekend. Bij de rosés viel de 

Valestrel Côtes de Provence zeer in de smaak. Misschien ook doordat de Provence de oorsprong is van alle 

rosés. Bij de rode wijnvariant sprong de Marqués de Caceres, een zachte Rioja er uit.  

De favorieten van deze avond waren alle wijnen met het hoogste prijskaartje, maar dat is niet verwonderlijk 

want ook hier geld het adagium: alle waar is naar zijn geld. 

Met de gewaardeerde assistentie van de vrienden Wilma en Kees gingen de wijnen vergezeld van verse sma-

kelijke hapjes, die je consumeerde nadat je de eerste maal de betrokken wijn had geproefd. Om je smaakver-

andering te testen, beoordeelde je dezelfde wijn na het hapje nogmaals. Dit leidde tot verrassende smaaker-

varingen, vraag maar aan Wilco! 

Het werd een gedenkwaardige wijnproefavond die 

door de nazit, waarbij de restant proefflessen verder 

soldaat werden gemaakt, bijna duurde totdat de zon 

weer verscheen. Dank vooral aan onze sponsor 

PLUS/Martin Panis, zonder wie de avond op deze 

manier niet mogelijk zou zijn geweest. Aan het groot 

aantal nabestellingen van de wijnen, die ik deze 

avond ontving, kan worden afgeleid dat de PLUS niet 

voor niks voor de zesde maal in successie tot wijnsu-

permarkt van Nederland is gekroond. 

Dank ook aan alle aanwezigen voor deze prachtige avond en aan Dieke voor de belangrijke bijstand. 

Piet Ekelmans 
 

Dubbelschiettoernooi 

Maakt u allen klaar voor 30 juni: het schiet-event van het jaar! Blijft de beker in handen van het gevreesde en 

doelgerichte duo Wouter & Sander of zullen we een sidderende en sportieve verrassing zien? Dit jaar opnieuw 

een originaliteitsprijs voor het meest creatieve duo van Biesland. Wie gaat Buurman&Buurman aflossen? Onze 

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

Enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden via het formulier de site van CKV Excelsior of op de lijsten die 

zijn opgehangen in de kantine. Deze lijsten zullen wekelijks worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
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Geef aan met wie je gaat dubbelschieten en in welk team je speelt en of je ook wilt mee eten. Je wordt 

ingedeeld in de categorie waarin je in de voorjaarscompetitie 2018 hebt gespeeld. 

Wil je alleen mee eten maar niet dubbelschieten: ook dit is mogelijk. Je kunt je aanmelden via hetzelfde 

formulier op de site of op de lijsten die zijn opgehangen in de kantine. Deze lijsten zullen wekelijks 

worden bijgewerkt met de digitale aanmeldingen. 

De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden: 

▪ Senioren/junioren (S/J) 

▪ Recreanten/ouders (R) 

▪ Aspiranten B en C (Asp.) 

▪ Pupillen D en E (Pup.) 

▪ Pupillen D en E met ouders (Pup.) 

▪ Pupillen F met ouders (Pup.) 

Na afloop zal er een BBQ worden georganiseerd. De kosten hiervan bedragen voor pupillen en pinguïns €4,- 

en voor aspiranten/junioren/senioren/ouders/recreanten €6,50. 

Op de dag zelf zal onze kantine uiteraard geopend zijn. Wil je een paar uurtjes helpen? Dan kun jij je aanmel-

den bij Margreet Halbe. 

Tot 30 juni!!! 

Wat Dubbelschiettoernooi 2018 = Afsluitdag 2018 

Wanneer Zaterdag 30 juni 2018 

Deelname Gratis 

Melden om 11:00 

Start 12:00 

Einde (ca.) 17:00 

Eten 17:30 

Kosten eten pinguïns/pupillen €4,- p.p.; overigen €6,50 p.p. 

De volgende koppels hebben zich tot nu toe (zondag 10 juni) opgegeven: 

koppel cat. bbq koppel cat. bbq 

Konings&Co S/J&R 3 Julia/Sara Asp. 2 

Natasja/Juan S/J&R 2 Marc/Rick Asp. 2 

Sydney/Rik S/J&R 0 Aniek/Liekke Asp. 1 

Nynke/Myrthe S/J&R 2 Maya/Ronald Pup. 2 

Vito/Jasper S/J&R 2 Elize/Stefan Pup. 2 

Erik/Wesley S/J&R 1    

Simone/Timon S/J&R 2    

Categorieën 

S/J&R: Senioren/junioren en recreanten 

Asp.: Aspiranten B en C 

Pup: Pupillen D/E, Pupillen D/E met ouders, Pupillen F met ouders 

Additionele BBQ’ers 

naam bbq 

Margreet Halbe 1 

Andrea Veraart 1 

Riet de Koning 1 

Petra de Koning 1 

Henk Halbe 1 

Johan Zantman 1 

Ine Zantman 1 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/997-meld-je-aan-dubbelschiettoernooi-zaterdag-30-juni-2018
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Mededeling Stichting Sportpark Biesland 

Beste verenigingen, 

Besloten is dat de grasvelden van het sportpark Biesland van 11 juni tot en met 11 augustus 2018 gesloten 

zijn i.v.m. onderhoud en herstel. 

Ik verzoek jullie dit breed bekend te maken binnen jullie verenigingen en er mede op toe te zien dat in die 

periode de grasvelden niet worden gebruikt voor activiteiten en niet worden betreden. 

Met vriendelijke groeten, 

Erik Kraaij, secretaris bestuur Stichting Sportpark Biesland 
 

Inleveren sponsorkleding 

De kledingcommissie vraagt alle teams conform onderstaand overzicht om op dinsdag 19 juni tussen 18:30 

en 19:30 hun sponsorkleding in te leveren. Het is niet mogelijk om kleding op een eerder of op een later 

moment in te leveren. Geef je kleding mee aan een teamgenootje indien je zelf verhinderd bent. 

Ook leden die helaas hun lidmaatschap hebben opgezegd, vragen we om op 19 juni tussen 18:30 en 19:30 

het inschietshirt (oranje) en wedstrijdshirt (zwart-wit) + eventuele andere Excelsior-eigendommen in te leve-

ren. 

Team Inschietshirt Wedstrijdshirt Trainingspak/tas enz. 

F-jes Zelf houden Inleveren n.v.t. 

E1 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

E2 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

D1 Zelf houden Inleveren n.v.t. 

B1 Inleveren Inleveren n.v.t. 

A1 Inleveren Inleveren n.v.t. 

1 & 2 Inleveren Inleveren Inleveren 

3 & 4 Inleveren Inleveren Inleveren 

Alle overige leden die ook volgend seizoen blijven spelen, houden hetzelfde inschietshirt en wedstrijdshirt in 

bezit. 
 

Schoolkorfbaltrainingen 

Zoals we eerder in de Korfpraat hebben bericht, hebben we de spelers van alle seniorenteams verzocht om 

eenmalig op de volgende donderdagen 2 uur te komen ondersteunen bij de schoolkorfbaltrainingen. Kun je 

niet op de genoemde datum, kom dan op de andere datum. Zo helpen we elkaar! 

Op donderdag 14 juni verwachten wij alle spelers van 3, 4, 6 en 8. 

De trainingen starten om 18:00 en zijn om 19:45 afgelopen. Meld je voor de start van de trainingen even bij 

de coördinator van de avond, deze kun je vinden bij het informatiepunt (oranje bord) dat zich buiten de 

kantine ter hoogte van de nooddeur bevindt.  

Er word 2x 3 kwartier getraind.  

Kom je in de knoop met eten laat het ons dan even weten, dan zorgen wij dat er een maaltijd voor je geregeld 

wordt. Achter de bar ligt een lijst waar je dat op kunt aangeven. 
 



 

C .K .V .  Exce ls ior  De  Kor fpraat  nr .  42 7 

Praatjes en mededelingen 

Schoolkorfbal 

Nog maar 1 week voordat het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden zal worden op zaterdag 16 

juni. Aanstaande donderdag 14 juni is de tweede schoolkorfbaltraining. Dit jaar zullen de kinderen van 

schoolkorfbal meetrainen met de D t/m F teams van CKV Excelsior. De trainingen voor F en E teams 

plus kinderen van schoolkorfbal uit de groepen 2 t/m 6 zal plaatsvinden van 18:00-18:45. De trainingen 

van D teams (let op!!! Gewijzigde aanvangstijd! Zie verderop in deze Korfpraat het schema) plus kinderen 

van schoolkorfbal uit de groepen 7 en 8 is van 19:00-19:45. 

Afgelopen donderdag 9 juni was de eerste gemeenschappelijke training met de kinderen uit de D t/m F en de 

kinderen van schoolkorfbal. De opzet was een succes. Tussen 18:00 en 18:45 stonden wel 200 kinderen te 

trainen! En tussen 19:00 en 19:45 nog eens 100 kinderen. 

Het is de organisatie gelukt om alle teams van een coach te voorzien. Wij zijn nog op zoek naar 1 scheids-

rechter die tussen 10:00 en 11:15 3 wedstrijdjes wil fluiten en verder zou het handig zijn dat er een reserve 

scheidsrechter is. Deze scheidsrechter heeft in principe geen taak (en kan genieten van de zon!) en is aanwezig 

tussen 9:00 en 13:00 en dient als vliegende keep bij onverwachtse calamiteiten. 

De scholen die deelnemen onder de vlag van Excelsior zijn: 

Prins Maurits Het Talent Jan Vermeer 

Bernadette Mariaschool Max Havelaar Eglantier Voorhof 

Titus Brandsma Eglantier Tanthof De Bron 

Coaches voor zaterdag 16 juni staan hier onder vermeld. Wij willen vragen of dat alle coaches zich op zaterdag 

16 juni om 8:20 willen melden in de kantine van Excelsior. Jullie ontvangen dan een wedstrijdschema en een 

lijst met de namen van de kinderen die in jouw team spelen. De diverse scholen zullen verzamelen om 8:30 

op het rugbyveld. Per school zal een verzamelpunt worden ingericht. 

De indeling van de coaches op zaterdag 16 juni is als volgt: 

School Team Coach School Team Coach 

Prins Maurits 1 Bert Tretmans (vader Hennieke) Bernadette Mariaschool 1 Juan Zondervan 

Prins Maurits 2 Rik Schrier & Sydney Moria Bernadette Mariaschool 2 Nico Herman & Joshua Mangert 

Prins Maurits 3 Anouk vd Laan Bernadette Mariaschool 3 Dennis van der Voort (vader Ties) 

Prins Maurits 4 Anniek Janssen Bernadette Mariaschool 4 Fabiën Muilman 

Prins Maurits 5 Liekke de Ruiter Max Havelaar 1 Sander Renssen 

Prins Maurits 6 Rick Herman Max Havelaar 2 Aafra (moeder Daan) 

Prins Maurits 7 Lucía Almeida Carrion Max Havelaar 3 Marlieke Taffijn & Nicole vd Berg 

Prins Maurits 8 Nadine van Gorp Max Havelaar 4 Rik Prins (vader Fenna) 

Prins Maurits 9 Evelyne Kleine (moeder Reinout) Max Havelaar 5 Isa Jorritsma 

de Bron 1 Patrick van Scheijndel (vader Babiche) Titus Brandsma 1 Ans van Doormaal (moeder Thijs) 

de Bron 2 Pauline Valkenburg of Renzo Berghout Titus Brandsma 2 Gerrie van Dieteren (vader Jurjen) 

de Bron 3 Renzo Berghout of Pauline Valkenburg Titus Brandsma 3 Maarten Versteeg (vader Ole) 

de Bron 4 Marit Nieuwerf Jan Vermeer 1 Mariska de Vroed & Lisanne Bron 

de Bron 5 Hetty Verschoor  Jan Vermeer 2 Jolanda Verkade (moeder Myra) 

de Bron 6 Inger Dieteren & Yuliana Bol Egelantier Voorhof 1 Sanne Munnik 

Het Talent 1 Erica van den Berg Egelantier Voorhof 2 Demi Koopman 

Het Talent 2 Irene Nieuwenhout Egelantier Tanthof 1 Nathalie van Ham & 

Melvin (ouder Senne & Melissa) 

Het Talent 3 Barry Wisse    

Het Talent 4 Fleur van der Kant    

Het Talent 5 Denise Glaser & Wesley Timp    

Het Talent 6 ouders Julia Happee    

Het Talent 7 Nynke Sevinga    

Het Talent 8 moeder van Enzo    

Het Talent 9 Lisette Ekelmans    
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De scheidsrechters staan hieronder vermeld. De scheidsrechters dienen zich te melden op het aanwezig-

tijdstip bij het wedstrijdsecretariaat. De scheidsrechters zullen dan een wedstrijdschema, plattegrond en 

uitleg van de regels ontvangen. Nieuw dit jaar bij de groepen 2 t/m 4 is dat: 

▪ de scheidsrechters geen notering meer hoeven te maken van de strafworpen; 

▪ de scheidsrechters in een ronde 2 verschillende wedstrijden van 10 minuten fluiten; 

▪ de scheidsrechters op een vast veld fluiten. 

# Scheidsrechter Aanwezig 

1 Johan van der Leeuw  8:45 

2 Niels Mekking  8:45 

3 Marijn Müller 8:45 

4 Abe Reurings 8:45 

5 Harrie Jansma 8:45 

6 Robert Jan Heemskerk (9:00-10:30) 8:45 

7 Nelis Bijl (vanaf 10:00) 9:45 

8 Elke Reurings (vanaf 10:30) 10:15 

9 Wouter Kamps 10:00 

10 Okker van Batenburg 8:45 

11 Mart de Boo (9:00-12:00) 8:45 

12 Kevin Bouwer (9:00-12:00) 8:45 

13 Robert Plomp 8:45 

14 Micke Vrolijk (9:00-11:00) 8:45 

15 Nathan op den Kelder (12:00-13:15) 11:45 

16 Lars nieuwerf (12:00-13:15) 11:45 

17 Gijs Netto (9:00 t/m 10:30) 8:45 

18 Sharmaine van den Hoek (11:00-12:30) 10:45 

19 Reinier van den Hoek (11:00 t/m 12:30) 10:45 

20 Erik van der kramer (11:00 t/m 13:00) 10:45 

21 Annebertien Bontekoe (9:00-10:30) 8:45 

22 Maarten (van Fortuna)  8:45 

23 Tjitske (van Fortuna) 8:45 

24 Vacant! Wie oh wie?  

Voor de kantinediensten op zaterdag 6 juni zijn de volgende personen ingedeeld (graag om 8:00 in het 

clubhuis aanwezig!): 

# Kantinedienst aw 8:00 

1 Marloes van Egdom 

2 Linda van der Burgh 

3 Henk Halbe 

4 Margreet Halbe 

5 Nikky Looij 

6 Carolien Noorlander 

7 Floor Hagemeijer 

8 Ronald de Vreede 

9 Malika Verbeek 

10 Rob van Horssen 
 

Aspiranten- en pupillentoernooi 

Op 25 augustus organiseren wij voor de twaalfde maal een aspiranten-en-pupillentoernooi. Vorig jaar was het 

toernooi een groot succes met 120 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 2018-2019 gespeeld.  
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Praatjes en mededelingen 

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, ONDO, Phoenix, Merwede, Dijkvogels, Kinderdijk en 

NIO zich al ingeschreven met in totaal 102 teams! Ook dit jaar is het doel om 120 ploegen te mogen 

begroeten op het sportpark. 

Erik, Nathan, Lars, Nicole en Erik 
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Activiteiten 

 

Zomerkamp 

 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Algemeen 

Hieronder het competitieschema voor seizoen 2018/2019 zoals opgesteld door het KNKV. Het schema 

geeft de mogelijke competitiedata weer (en vrije data, inhaaldata en uitwijkdata), de definitieve data 

voor onze afzonderlijke teams volgen in de deelseizoensprogramma's. 

seizoen 2018-2019 Wedstrijdkorfbal  Breedtekorfbal 

week datum opmerking 
OK/1/2/3/4 ROK/R1 

AOK/A1 CHK 

R2/R3/R4 

A2 toel.  

7/4 teams in 

poule toel. 

33 18/19 aug einde vakantie zui       
34 25/26 aug einde vakantie mid vrij vrij   vrij  

35 1/2 sep einde vakantie nrd vrij vrij   vrij  

36 8/9 sep  1 1   1/1  

37 15/16 sep  2 2   2/2  

38 22/23 sep  3 3   3/3  

39 29/30 sep  4 4   4/4  

40 6/7 okt  5 5   5/5  

41 13/14 okt zui 6 6   6/6  

42 20/21 okt nrd/mid/zui 7 7   7/inh  

43 27/28 okt nrd/mid 8 8   inh  

44 3/4 nov  inh inh   vrij  

45 10/11 nov  vrij vrij   vrij  

46 17/18 nov  vrij vrij   vrij  

47 24/25 nov  1 1   1  

48 1/2 dec  2 2   2  

49 8/9 dec  3 3   3  

50 15/16 dec  4 4   4  

51 22/23 dec kerstvak inh inh   uitw  

52 29/30 dec kerstvak vrij vrij   vrij  

1 5/6 jan kerstvak inh inh   uitw  

2 12/13 jan  5 5   5  

3 19/20 jan  6 6   6  

4 26/27 jan  7 7   7  

5 2/3 feb  8 8   8  

6 9/10 feb  9 9   9  

7 16/17 feb nrd 10 10 a)  10 a) 

8 23/24 feb nrd/mid/zui inh inh   uitw  

9 2/3 mrt mid/zui + Carnaval inh inh a)  uitw a) 

10 9/10 mrt  11 11   11  

11 16/17 mrt  12 12   12  

12 23/24 mrt  13 13   13  

13 30/31 mrt  14 14   14  

14 6/7 apr  inh/besl/KvN inh b)  inh  

15 13/14 apr  vrij vrij   7/vrij  

16 20/21 apr Pasen d) 9 9   1/1  

17 27/28 apr meivakantie inh inh   inh  

18 4/5 mei meivakantie inh inh   inh  

19 11/12 mei  10 10   2/2  

20 18/19 mei  11 11   3/3  

21 25/26 mei  12 12   4/4  

 30 mei Hemelvaart inh inh   inh  

22 1/2 jun  13 13   5/5  

23 8/9 jun Pinksteren d) inh inh f)  inh  

24 15/16 jun  14 / po 14 e) f)  6/6  

25 22/23 jun  inh/besl/KvN inh f)  inh  

 

  

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Overige toelichtingen 

a) Wedstrijden van 16/17 februari mogen indien door de thuisclub gewenst ivm vakantie in regio Noord gespeeld worden op 

2/3 maart (uitgezonderd BHK) 

b) Indien er een extra ronde nodig is voor beslissingswedstrijden in de zaalcompetitie worden die gespeeld in week 15, rekening 

houdend met aanvangstijd van de finale van de Korfbal League. In eerste instantie worden beslissingswedstrijden gespeeld 

in week 14 

c) Vrijdag 29 mrt kruiswedstrijden RKL en vrijdag 5 apr KvN RKL 

d) in gemengd wordt op paas-/pinksterzondag gespeeld, in dameskorfbal op paas-/pinkstermaandag 

e) Vrijdag 14 juni halve finales R Ere en vrijdag 21 juni KvN R Ere 

f) ronde 14 van CHK wordt gespeeld in week 23 

g) de zondagwedstrijden in district Noord worden gespeeld op zondag 14 april 

Een eventuele 3e play-off in de KL wordt gespeeld op 9 april, in de HK op 26 maart, in de AHK op 9 april en in de Dames TOP-

klasse op 13 maart. 

Uitwijkweekenden 

Van uitwijkweekenden wordt gebruik gemaakt voor het vaststellen wedstrijden die om wat voor reden niet vastgesteld kunnen worden 

volgens het speelschema. (voorbeelden: bij verlenen vrijstelling / uitstel of als gevolg beschikbaarheid terrein /zaal ) 

Uitwijkweekenden kunnen door de competitieplanner of de vereniging gebruikt worden als alternatief. 

Inhaalweekenden (zie ook artikel 10 RvW) 

Van inhaalweekenden wordt gebruik gemaakt indien wedstrijden om wat voor reden niet zijn doorgegaan, of om wedstrijden over- dan wel 

uit te spelen. Inhaalweekenden kunnen alleen door de competitieplanner gebruikt worden en niet door de verenigingen. 

De competitieplanner kan ook van inhaalweekenden gebruik maken indien als gevolg van een verleende vrijstelling de wedstrijd niet op de 

reguliere datum wordt gespeeld. Verenigingen kunnen inhaalweekenden gebruiken voor verenigingsactiviteiten onder de voorwaarde dat 

vaststelling van wedstrijden door de competitieplanner altijd voorrang heeft. Ook Hemelvaartsdag geldt als inhaaldag. 

Vrije weekenden worden niet gebruikt voor de competitie. Ze staan ter beschikking van andere (korfbal)activiteiten zoals (district)selecties, 

doelgroepevenementen KNKV, toernooien verenigingen, kampen 

Inhaalwedstrijden door-de-week (zie ook artikel 10 RvW) 

Van inhaalmomenten doordeweek wordt gebruik gemaakt indien er geen inhaalweekenden meer beschikbaar zijn om wedstrijden vast te 

stellen. Voor door-de-weekse wedstrijden gelden dezelfde richtlijnen voor uitstel en vrijstelling, met dien verstande dat voor het organiseren 

van schoolkorfbal in alle gevallen vrijstelling wordt verleend voor door-de-weekse wedstrijden. 

Schema midweekcompetitie 

Wordt rondom breedtekorfbal schema vastgesteld 

Schema bekercompetitie 

Wordt per bekercompetitie vastgesteld 

Interlandwedstrijden 

Teams die spelers leveren aan Nederlandse teams voor officiële (semi)interlands kunnen hiervoor vrijstelling krijgen. Deze wedstrijden worden 

in inhaalweekenden gepland. Zijn er geen inhaalweekeinden meer beschikbaar dan worden de wedstrijden midweeks gepland. 
 

Toelichting (KNKV) op competitieschema 2018-2019  

In dit schema zijn de behoeften en wensen van de verenigingen zo goed mogelijk vertaald. Deze behoeften 

en wensen zijn vooral naar voren gekomen tijdens de landelijke competitieavonden in het derde kwartaal van 

2016. Ook is de input uit het meedenktraject Co-creatie, meegenomen. 

Het competitieschema 2018-2019 is opgebouwd vanuit de volgende uitgangspunten: 

1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni; 

Tijdens de bijeenkomsten in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de vereni-

gingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer door-

spelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te 

starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de 

teams; 

2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het 

wedstrijd- en breedtekorfbal; 

3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie; 

Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de ver-

enigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening ge-

houden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata 
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vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste 

weekend vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers; 

4. De kerstperiode en het Pinksterweekeinde zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden 

door de verenigingen als belangrijkste ervaren; 

5. Een competitie die meer aaneengesloten is; 

In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer 

een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling 

van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven 

6. Rekening houden met het EK Korfbal wat in 2018 in Nederland gespeeld wordt; 

Voor de zichtbaarheid van korfbal en daarbij zoveel mensen laten genieten van korfbal, is er in de com-

petitieplanning rondom het EK Korfbal 2018 rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen in het 

Noorden van het land de mogelijkheid te geven de EK finalewedstrijden te bezoeken zonder dat dit een 

nadelig effect heeft op de competitie. 

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2018-2019: 

1. De competitie start in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36; 

2. In het wedstrijdkorfbal wordt er voor de zaalcompetitie in 8 ronden op het veld gespeeld. Dit om aan de 

wens van (veel) later starten in de 2e helft veldcompetitie en vrije dag tijdens zaalfinale tegemoet te ko-

men.; 

3. De Ereklasse speelt 4 wedstrijden in de veldcompetitie voor de zaal i.v.m. EK voorbereiding; 

4. De Topklasse start op eigen verzoek zo laat mogelijk; 

5. Een reguliere periode van 3 weken vrij tussen veld en zaal. Dat geldt niet voor de Hoofdklasse, B-Hoofd-

klasse en dames Topklasse. Zij moeten eerder starten i.v.m. de play-offs aan het einde van de competitie; 

6. Rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League; 

7. Een aantal klassen heeft 1 week voorjaarsvakantie, wens is om aan einde in de top niet te veel gaten in 

programma te hebben; 

8. Normaliter wordt er in eerste weekend van een vakantie gespeeld, meivakantie is i.v.m. Koningsdag op 27 

april uitzondering; 

9. De damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op; 

10. A/B/C Hoofdklasse spelen in de veldcompetitie met Pinksteren omdat er Play-offs zijn in de veldcompeti-

tie. In het competitieschema is geen ruimte om deze Play-offs later in te plannen. 
 

Senioren 

Afsluiting veldseizoen 2017-2018 

De veldcompetitie 2017-2018 had voor Excelsior 1 een vervelend staartje in petto. Want na een zaalcompetitie 

waarin werd meegestreden om de bovenste plaatsen, werd de tweede helft van de veldcompetitie in de 1e 

klasse een moeizame periode. Nog 7 te spelen wedstrijden in het voorjaar en in die reeks werd er van de 

eerste 5 slechts één gewonnen. Daarmee zakte het 1e wekelijks verder naar de gevarenzone. In de op één na 

laatste competitieronde kon in een rechtstreeks duel tegen en in Kinderdijk nog een veilige 6e plaats behaald 

worden. Maar lamgeslagen door de druk en/of de warmte werd Excelsior door de thuisploeg met een (te) 

grote nederlaag naar huis gestuurd. Met nog één wedstrijd tegen Rust Roest die geen verschil meer zou 

maken in de stand en vervolgens de beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van poule 1E voor de boeg 

besloot coach Frank een schokeffect te bewerkstelligen; hij trok zich terug als trainer/coach. Na uitvoerig 
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overleg nam Maarten Taffijn het coachen van die laatste 2 wedstrijden op zich. De thuiswedstrijd tegen 

Rust Roest werd in alle rust gewonnen. 

Gelukkig werd het vervelende staartje op een zonnige middag in De Lier een feestelijke afsluiting van 

het seizoen. Onder de aanmoedigingen van heel veel zwart-wit Excelsior publiek werd tegenstander 

Twist uit Vlaardingen direct in het begin van de wedstrijd al op een achterstand van 4-0 gezet. Daarna 

bleef de voorsprong van 4 punten vrijwel de gehele wedstrijd in stand gehouden. Dreiging dat het 

verschil kleiner zou worden was er eigenlijk niet, en in de laatste 10 minuten liep Excelsior 1 nog uit naar 

een 21-15 eindstand. En daarmee is de 1e klasse volgend seizoen veiliggesteld. 

Onder leiding van de coach Hernandes Sam-Sin leek Excelsior 2 na een middenmootpositie in de reserve 

overgangsklasse in de zaal de tweede helft van het seizoen in de reserve 1e klasse rustig te kunnen uitspelen, 

zeker nadat de eerste 2 wedstrijden verloren waren. Maar in deze poule behaalden ploegen verrassende re-

sultaten, en doordat het 2e van de laatste 5 wedstrijden er 4 won en 1 gelijk speelde, deed het aan het eind 

ineens mee om het kampioenschap. Er eindigden tenslotte 3 ploegen samen bovenaan, maar door het on-

derling resultaat was het Achilles 2 dat zich kampioen mag noemen en promoveert.  

Excelsior 3 speelde in zijn reserve 2e klasse-poule bijna een kopie van het zaalseizoen. Twee ploegen die te 

sterk bleken, nu DES 3 (weer) en Valto 2, terwijl de overige teams geen problemen opleverden. Timon, Ronald 

en Barry vonden hun ploeg ook na het veldseizoen dus terug op een 3e plaats.  

Ook voor Excelsior 4 was het veldseizoen ongeveer identiek aan het zaalseizoen. Vooral in het voorjaarsge-

deelte kon coach Ryan bijna niet bij de wedstrijden zijn. Na het vertrek van Yara naar het buitenland schoof 

Femke door uit A1 om het seizoen in dit team af te maken. Lange tijd stond het 4e op nul punten maar de 

laatste thuiswedstrijd werd nog gelijkgespeeld tegen DES 4 zodat het 4e in elk geval nog één wedstrijdpunt 

haalde. 

Excelsior 5 bleek na een aarzelend begin in september te sterk voor de meeste tegenstanders in de reserve 3e 

klasse. Een kampioenschap was voor deze ploeg niet van belang en in de op één na laatste wedstrijd won 

Weidevogels 3, pakte daardoor de eerste plaats, en eindigde het 5e op de tweede plek. 

Na de winst in de najaarscompetitie was Excelsior 6 van poule S052 naar S036 opgeschoven, met betere te-

genstanders. Wel kreeg de ploeg in de zaal versterking van Danique. Nu werden er zes leuke en spannende 

wedstrijden gespeeld, die voor een deel net verloren of gelijk eindigden. Het 6e belandde daardoor op de 

laatste plaats, maar wel – veelzeggend – met een positief doelsaldo. 

Ook Excelsior 7 was in het voorjaar hoger ingedeeld. Het boekte 2 goede overwinningen maar speelde daarna 

een maand helemaal niet. Vervolgens werd 3 maal op rij van alle tegenstanders verloren, om in de laatste 

wedstrijd weer de volle winst en de 3e plaats te pakken. 

Excelsior 8 slaagde er onder leiding van Rob Baks 2 wel in tweemaal het kampioenschap te pakken. Met slechts 

1 nederlaag, tegen Avanti 12, was dit voorjaars-veldseizoen voor het 8e heel succesvol. 

Willeke 
 

Eindstanden veldcompetitie 2017-2018 

Poule 1F 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Merwede/Multiplaat 1 14 20 10 0 4 244 199 

2 Albatros 1 14 20 10 0 4 256 243 

3 Achilles 1 14 15 7 1 6 238 223 

4 RWA 1 14 15 7 1 6 274 285 

5 Kinderdijk 1 14 13 6 1 7 269 271 

6 Fortis 1 14 12 5 2 7 267 282 

7 Excelsior 1 14 11 5 1 8 239 260 

8 Rust Roest 1 14 6 3 0 11 246 270 
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Poule R1H 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Achilles 2 14 19 9 1 4 246 215 

2 Excelsior 2 14 19 9 1 4 271 245 

3 Fortis 2 14 19 8 3 3 264 248 

4 RWA 2 14 16 6 4 4 258 259 

5 Merwede/Multiplaat 2 14 15 7 1 6 267 254 

6 Albatros 2 14 13 5 3 6 257 260 

7 Kinderdijk 2 14 8 4 0 10 240 271 

8 Rust Roest 2 14 3 1 1 12 236 287 

Poule R2K 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Valto 2 14 26 13 0 1 326 195 

2 DES 3 14 24 12 0 2 240 174 

3 Excelsior 3 14 18 9 0 5 259 204 

4 EKVA 3 14 12 6 0 8 220 222 

5 KVA 3 14 10 5 0 9 214 253 

6 Pernix 3 14 10 5 0 9 202 260 

7 Velocitas 3 14 8 4 0 10 214 276 

8 Rohda 3 14 4 2 0 12 168 259 

Poule R2O 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Tempo 3 14 26 13 0 1 302 181 

2 KVS/Maritiem 4 14 22 11 0 3 231 186 

3 Achilles 3 14 19 9 1 4 282 199 

4 Avanti/Flexcom 4 14 16 8 0 6 239 214 

5 Valto 3 14 12 5 2 7 215 215 

6 DES 4 14 9 4 1 9 172 247 

7 Die Haghe 4 14 7 3 1 10 188 264 

8 Excelsior 4 14 1 0 1 13 160 283 

Poule R3R 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Weidevogels 3 14 24 12 0 2 231 162 

2 Excelsior 5 14 20 9 2 3 228 180 

3 ONDO (G) 2 14 17 9 1 4 221 189 

4 Avanti/Flexcom 5 13 12 6 0 7 188 196 

5 KZ DanaÃ¯den 3 14 10 5 0 9 172 198 

6 Dijkvogels 3 14 10 5 0 9 179 216 

7 VEO 4 14 9 4 1 9 175 206 

8 Achilles 4 13 4 3 0 10 137 184 

S-036 voorjaar 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Fortuna/Delta Logistiek 7 6 10 5 0 1 82 64 

2 Paal Centraal 3 6 5 2 1 3 66 75 

3 VEO 6 6 5 2 1 3 61 72 

4 Excelsior 6 6 4 1 2 3 75 73 

S-022 voorjaar 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Avanti/Flexcom 7 6 8 4 0 2 101 69 

2 Achilles 8 6 7 3 1 2 74 73 

3 Excelsior 7 6 6 3 0 3 88 85 

4 ODO 5 6 3 1 1 4 60 96 
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S-060 voorjaar 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT 

1 Excelsior 8 6 10 5 0 1 83 62 

2 Avanti/Flexcom 12 6 8 4 0 2 87 76 

3 Valto 8 6 6 3 0 3 79 66 

4 Futura 6 6 0 0 0 6 42 87 
 

Jeugd 

Competitie 

De competitie t.a.v. wedstrijden is nu ten einde maar het seizoen is nog niet afgelopen: op 16 juni is het 

schoolkorfbal en op 30 juni wordt het dubbelschiettoernooi georganiseerd. En er wordt nog doorgetraind. 
 

Trainingen B t/m F tot en met juni 

Hierbij een overzicht met de data waarop wel en niet wordt getraind door B t/m F teams tot en met 28 juni. 

dinsdag donderdag opmerking 

12 juni: Training IN HUIDIGE TEAMS 

en op de huidige tijdstippen. 

14 juni: Training IN HUIDIGE TEAMS, maar met 

kinderen van schoolkorfbal; 

D-TEAMS EN C2: LET OP, GEWIJZIGD TIJD-

STIP!! 

Donderdag 14 juni school-

korfbaltraining 

D- EN C-TEAMS TRAINEN 

VAN 19:00-19:45!!! 

19 juni: GEEN TRAINING 21 juni: Training IN TRAININGSGROEPEN* 

VOOR SEIZOEN 2018-2019 

 

26 juni: GEEN TRAINING 28 juni: Training IN TRAININGSGROEPEN* 

VOOR SEIZOEN 2018-2019 

Laatste training voor de zo-

mervakantie 

*Trainingsgroepen zijn de groepen waar de aspiranten en pupillen volgend seizoen bij gaan trainen. Verdere informatie volgt 

in latere clubbladen. 
 

Trainingen pinguïns/peuters 

De trainingen voor pinguïns/peuters zijn wel afgelopen voor dit seizoen. Informatie wanneer de trainingen 

weer starten na de zomervakantie volgt in latere clubbladen. 
 

Nieuwe leden 

De afgelopen weken zijn er vriendjes en vriendinnetjestrainingen gehouden. Dit heeft goed haar vruchten 

afgeworpen want: 

Reinout Kleine, Jens vd Berg, Zian Ouwerling, Niven Versteeg, Luz Brouwer, Jip Dekker, Sanne vd Helm, Eduard 

Kleine, Arthur Kleine, Fenna Prins, Dorien Prins en Bastiaan Stiefelhagen zijn lid geworden van CKV Excelsior! 

Allemaal, veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! 
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Uitslagen 

dinsdag 5 juni 

klasse nr wedstrijd Uitslagen    

S-022 45959 Excelsior 7 - ODO 5 16 11   

zaterdag 9 juni 

klasse wedstrijd Uitslagen    

1E - 1F Excelsior 1- Twist 1 21 15   
 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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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 

Complex en facilitair: Alex Berg 

Integratie: Lex Veldhuis 

SECRE TARI AAT  

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 bericht 

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar ook 

over belangrijke mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Juan Zondervan 

Coverfoto: Diverse Excelsiorianen :) 

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, Bart, Piet, Job, Bertjan 

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 

13-14 juni 2018 Reservering Grotius College 

14 juni 2018 2e training schoolkorfbaltoernooi 

14 juni 2018 Afsluiting 1e selectie 

16 juni 2018 Schoolkorfbaltoernooi 

20 juni 2018 Reservering Paal Centraal 

20 juni 2018 Reservering Mondriaan College 

22 juni 2018 Kamptraining 

30 juni 2018 Dubbelschiettoernooi 

5 juli 2018 Reservering Grotius College 

6 juli 2018 Kamptraining & Ouderavond 

8 juli 2018 Reservering Computerplan 

12 juli 2018 BBQ loopgroep 

14 t/m 21 juli 2018 Zomerkamp 

16/7 - 27/7 (m.u.v. 21/7 & 22/7) DVA 

16 september 2018 Kantine gereserveerd 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

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

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

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator opmerking 

15 juni 2018 Excelsior A3 & B2 Schoolkorfbalcommissie Voorbereidingen Schoolkorfbal 

29 juni 2018 Excelsior A2 & B1 Erik de Koning  

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 worden gemeld d.m.v. een 

mail naar dekorfpraat@ckv-excelsior.nl. 

Schoonmaaktaken 

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonm.; prullenb. legen 

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen bijvullen, prullenb. 

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken legen 

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 11 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 

maandag 18 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 

maandag 25 juni 2018 bij voldoende animo eigen training 
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