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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Praat jes  en mededel ingen  

Openstaande  vacatures 
Bestuu r smedede l ingen  
Dubbe l sch ie t t oernoo i  2018  –  daar  

zat  a l l es  in  
Oudert ra in ing . . .  doe  mee !  
Asp i ranten-  en  pupi l lent oe rnoo i  

Act iv ite iten  

Zomerkamp  

Technische Commissie  

TC-medede l ing  
Opste l l ingen/se lec t ies  

Kalenders en roosters  

 

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 emailuitgave 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 yv oo r z i t t e r  s c h o t k l ok be d ie n e r  t i j dw a a rn e m e r  

r e d a c t e u r  v a c a t u r es  c oö r d in a t o r  m a a t s c h a p p e l i j k e  s t a g e  

v e r s l a g g ev e r  s e l ec t i e  c oö r d in a t o r  m a t e r i a a l  be h e e r d e r  k l e d i n g l i j n  

 

Bestuursmededelingen 

Het bestuur was voornemens een Algemene Vergadering (AV) te organiseren eind 

juni. Door omstandigheden is het echter niet gelukt om een uitnodiging tijdig te 

versturen. Op de agenda staat onder andere een stemming over een mogelijke 

naamswijziging, we willen onze leden ruim de tijd geven om hier over na te denken. 

We zullen daarom de AV houden in september. 

Dit uitstel van de AV heeft een aantal gevolgen ten aanzien van de oorspronkelijke 

beoogde agenda voor de AV. Hieronder volgen de belangrijkste punten die we 

hierbij mededelen. 

Wisselingen van de samenstelling van het bestuur 

Maarten Taffijn heeft aangegeven niet te willen doorgaan als Bestuurslid Techni-

sche Zaken. Zijn rol als bestuurslid zullen we formeel beëindigen bij het einde van 

dit verenigingsjaar, 30 juni. Het bestuur heeft Nelleke Kamps gevonden als opvol-

ger van Maarten. Zij is reeds begonnen in haar rol, met het oog op het komende 

seizoen. Haar positie als Bestuurslid Technische Zaken willen we met deze bestuurs-

mededeling formeel voordragen. Indien er geen tegenkandidaten worden gemeld 

bij het bestuur binnen een termijn van 4 weken na deze publicatie, wordt ze geacht 

te zijn verkozen. 

Het bestuur is Maarten erg dankbaar voor zijn grote inzet de afgelopen jaren als 

bestuurslid en we zijn erg blij dat hij komend jaar Excelsior 2 gaat trainen en coa-

chen. Met Nelleke hebben we erg geschikte opvolger gevonden, met zowel veel 

technische als bestuurlijke ervaring, daar zijn we vanzelfsprekend als bestuur erg 

blij mee. 

 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
http://www.zantmanglas.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/12-cordinator-materiaal
https://www.ckv-excelsior.nl/vacatures/11-beheerders-kledinglijn-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

Alex Berg heeft ook aangegeven niet te willen doorgaan als Bestuurslid. Zijn rol als bestuurslid zullen we 

formeel beëindigen bij het einde van dit verenigingsjaar, 30 juni. Het bestuur heeft helaas nog geen 

opvolger gevonden voor Alex. We zijn blij dat Alex heeft aangegeven hij zich zal blijven inzetten voor 

allerlei zaken rondom ons complex en de kantine. 

Bart Hogeweg heeft moeten constateren dat hij zijn taak als secretaris niet meer kan combineren met 

zijn baan en gezinsleven. Hij zal op de komende AV niet herkiesbaar zijn. Hiermee is de positie van 

secretaris vacant. Indien u geïnteresseerd bent, hoort het bestuur dat graag, dus meldt u zich bij één van 

de bestuursleden. Bart zal de secretaristaken uitvoeren totdat er een opvolger is gevonden en deze goed 

proberen in te werken. 

Erik de Koning zal de positie als penningmeester overnemen van Micke Vrolijk. Micke zal als Algemeen Be-

stuurslid zich gaan bezig houden met sponsoring, financiële acties en contributieadministratie. De invulling 

en taakverdeling wordt verder uitgewerkt, daarop zullen we een toelichting geven in de komende AV. 

Financiële stukken boekjaar 2017 

De financiële stukken over het boekjaar 2017 zijn afgerond. Op dit moment doet de kascommissie haar con-

trole. Zodra de kascommissie haar bevindingen aan het bestuur heeft gestuurd, zullen we deze delen in de 

Korfpraat. De financiële stukken zullen gepresenteerd worden tijdens de AV. Indien er leden zijn die de stukken 

nu al willen in zien, dan kunnen ze zich melden bij de penningmeester. 

Stemming naamswijziging 

Zoals op de vorige Algemene Vergadering is besproken, brengt het bestuur een mogelijke verandering van 

de naam van de vereniging in stemming. Indien de vergadering besluit om voor een andere naam te kiezen, 

dan zal het bestuur voor de volgende Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten indie-

nen (zie artikel 25 van statuten voor wat er nodig is voor een wijziging van statuten. Die staan op de website 

onder Clubinformatie > Statuten). 

Het bestuur brengt de volgende mogelijke namen voor onze vereniging in stemming: 

1. C.K.V. Excelsior (geen wijziging) 

2. C.D.K.C. Excelsior 

3. C.K.V. Excelsior-DKC 

De stemming zal gebeuren met stembriefjes. Ieder lid van de vereniging, waaronder ereleden en leden van 

verdienste, van achttien jaar en ouder heeft drie stemmen. Leden jonger dan achttien jaar hebben één stem 

(deze mag ook worden uitgebracht door een ouder/voogd).  

  

https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/24/clubinformatie/statuten
http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Invoering AVG 

Het bestuur is bezig met het opstellen van de benodigde documenten en het opzetten van de maatre-

gelen om volledig te voldoen aan de vereisten van de AVG-wetgeving. Zodra het privacybeleid af is, 

zal deze uiteraard gedeeld worden. Een van de maatregelen die wordt getroffen is dat leden enkel nog 

met hun voornaam in de publicaties zullen komen. Ander belangrijk punt is het gebruik van foto’s van 

leden op de website, social media en Korfpraat. We willen dit graag blijven doen en we zullen dit op-

nemen in het privacybeleid. Leden hebben echter wel de mogelijkheid om dit niet te willen, zoals we dat 

ook al eerder hebben gecommuniceerd. Met een e-mail aan secretaris@ckv-excelsior.nl kan dit worden 

geregeld. 

Voorlopige agenda AV 

De voorlopige agenda van de AV is als volgt: 

1. Opening 

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Ingekomen stukken 

4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 8 december 2017 

5. Jaarverslagen: (op te vragen bij de secretaris). Hamerstukken 

▪ Secretaris 2017 

▪ Commissie Senioren 2017 

▪ Commissie junioren 2017 

▪ Commissie jeugd 2017 

▪ Evenementen 2017 

▪ Scheidsrechters 2017 

6. Jaarverslag van de penningmeester 2017 

7. Beleid bestuur 2017-2018 

8. Uitreiking jaartrofee 

9. Naamswijziging 

10. Bestuursverkiezing 

11. Verkiezing kascommissie 

12. Update status DKC 

13. Implicaties nieuwe privacywetgeving (AVG) 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 
 

Dubbelschiettoernooi 2018 – daar zat alles in  

Sometimes you want to go 

Where everybody knows your name! 

And they're always glad you came 

You want to be where you can see 

Our troubles are all the same 

You want to be where everybody knows your name. 

Succesfactoren voor een fantastisch dubbelschiettoernooi: zon, een fiks aantal palen, ballen, schutters en daar-

naast flink wat mensenwerk. In de loop van vorige week bleek dat die zon zou meewerken; palen, ballen, zo’n 

100 deelnemers, check hebben we. Dus dat eerste gedeelte hebben we onder controle. Dan komt het nog op 

mensenwerk aan. Als we iets goed kunnen bij Excelsior is het organiseren. Inmiddels draaien we ons hand niet 

meer om voor een toernooitje met 1500 man (straks weer in augustus) of een schoolkorfbaltoernooitje. Have 

been there, done that, check.  

En dan het jaarlijkse Excelsior Dubbelschiettoernooi, dat is er eentje in de categorie “heerlijk, zalig, relaxed, 

met elkaar en we willen toch ook wel winnen als we eenmaal onder die korf staan (want dat zit in de genen). 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
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Erik, Erik, Nelis & Marloes aan het roer van deze dag, waar alles vlekkeloos verloopt. En zo niet is dat ook 

allemaal prima, heerlijk relaxed. Een praatje maken op zo’n dag met zoveel mensen die je allemaal kent, 

weliswaar steeds een kort praatje want een ronde duurt 8 minuten. Ik zie schutters die dit of voor-

gaande seizoenen ‘afscheid’ hebben genomen van de club. Maar blijkbaar neem je nooit echt afscheid 

van je cluppie als je hart er ligt en bij het dubbelschiettoernooi van Excelsior ben je altijd welkom. Ik 

zie ouder/kind-duo’s - want een geweldig concept (en ja hoor, die ouders willen net zo goed winnen) 

- ik zie originele kledingcreaties, ik zie winnaars, verliezers, gejuich, balers, toeschouwers, bbq’ers Hans, 

Nicole, Alex, Maarten & Leen (waarvoor dank!), prijzen, een heeeele grote loterij, voetbal kijken (dan eten 

we toch wat later) en veel mensen die een handje helpen daar waar nodig, een heerlijke bbq met 190 man, 

koffie en lekkers toe en mensen die nog lang in de zon blijven nagenieten. Met dank aan Henk en Ge die (met 

Dennis, Goeg, Andrea, Desiree en alle andere mensen die hebben geholpen, waarvoor excuus als ik je niet 

noem) de bar met liefde en passie hebben bemand. Een betere afsluiting van het seizoen kan ik me niet 

voorstellen.  

De winnaars van het dubbelschiettoernooi 2018 zijn: 

Nr 1 – Senioren/Junioren – Elke & Lex 

Nr 2 - Senioren/Junioren – Simon & Timon 

Nr 1 – B & C Jeugd – Nico & Joshua 

Nr 2 – B & C Jeugd – Anouk & Fleur 

Nr 1 – D & E jeugd – Fenna & Zoë 

Nr 2 – D & E jeugd – David & Thijs 

Nr 1 – D & E jeugd met ouder – Milou & Maarten (die alles hebben gewonnen) 

Nr 2 – D & E jeugd met ouder – Micha & Joeri 

Nr 1 – F met ouder – Evi & Jorrith 

Nr 2 – F met ouder - Tess & Nicole 

Originaliteitsprijs ging naar Nathan & Lars (dank voor je geweldige speech), met extra hulde voor de gebreide 

mutsen met +28ᵒ. 

Met dank aan Johan Zantman voor het beschikbaar stellen van "het envelopje" voor de winnaars Elke en Lex; 

En met dank aan Plus Panis voor het beschikbaar stellen van de hoofdprijs van de loterij. 

Cheers, 

Linda Heemskerk 
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Oudertraining... doe mee!  

Afgelopen maandagavond sloot de oudertraining het seizoen af met een Dubbelschiettraining. Uiter-

aard vanwege het Dubbelschiettoernooi in zicht van afgelopen zaterdag. Vader Gerben was zelfs door 

zijn zoon Reinout uit de F - met wie hij een koppel vormde op het toernooi - gesommeerd om mee te 

doen met deze speciale oudertraining, want "je moet wel oefenen voor het Dubbelschiettoernooi, pa!" 

😊 

Gerben was enthousiast en met hem waren er ook afgelopen seizoen vele ouders enthousiast over de 

oudertraining en zijn nu vaste deelnemers. Ben jij ook zo'n ouder die zelf het machtige korfbalspelletje wil 

ondervinden? Doe dan ook mee met de oudertraining! De oudertraining is superleuk, heel gezellig, laagdrem-

pelig, voor iedereen en... een beetje beweging is altijd goed, toch!? 

In augustus starten we weer een nieuw seizoen oudertraining. De exacte datum wordt te zijner tijd in de 

Korfpraat gepubliceerd. Stuur een mailtje aan oudertraining@ckv-excelsior.nl als je mee wilt doen/het een 

keer wilt proberen  of kom gewoon op maandagavond om 20:00 in sporttenue naar het veld.  

Doe ook mee, want de oudertraining is gewoon een goed idee! 

 

  

mailto:oudertraining@ckv-excelsior.nl
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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. Vol-

gende week - in de laatste Korfpraat van dit seizoen - worden de namen van de scheidsrechters gepubli-

ceerd die we op dit toernooi verwachten. Staat je naam erbij? Zet dan alvast de datum van 25 augustus in je 

agenda, want we rekenen dan op je! 

Mocht je niet kunnen, laat het dan nog voor het begin van de zomervakantie weten aan Erik de Koning of 

Nicole Buis, zodat er tijdig nog een vervanger voor je gezocht kan worden. 

Begint je voornaam met 

A t/m L: meld je dan af bij Erik (telefoonnummer in de e-mailuitgave); 

K t/m Z: meld je dan af bij Nicole (telefoonnummer in de e-mailuitgave). 

Er wordt op het toernooi in de samenstellingen van het seizoen 2018-2019 gespeeld.  

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

Movado, Sporting Delta, Nieuwerkerk en ODO zich al ingeschreven met in totaal 113 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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Technische Commissie 

 

TC-mededeling 

Zaterdag 8 september start de competitie en eerder heeft in de Korfpraat het (gewijzigde) competitie-

schema gestaan. Wij hopen dat iedereen zich realiseert dat dit schema een andere opzet heeft en dus 

ook andere vrije periodes kent.  Voor een teamprestatie is het van belang dat alle teamleden zo veel 

mogelijk aanwezig zijn. Dit geldt niet alleen voor de eerste selectie maar voor alle teams. Korfbal is en blijft 

een teamsport.   

Graag aandacht hiervoor bij de planning van weekendjes, vakanties, uitjes of feestjes. 

Vanaf het seizoen 2018/2019 zijn er twee technische commissies (senioren/junioren en jeugd (B t/m F), vallend 

onder het bestuurslid technische zaken. Op dit moment wordt er nog door diverse tc-leden druk gewerkt om 

de start van het nieuwe seizoen goed te laten verlopen. Doordat op een laat moment de korfbalbond akkoord 

heeft gegeven op een derde C-team is de jeugd-tc nog hard bezig om de trainers en coaches voor de C-

teams in te delen. Er zijn hier nog vacatures.  Het totale trainingsschema volgt in de laatste Korfpraat en voor 

de teams zijn ook diverse oefenwedstrijden geregeld. 

Om als vereniging de komende jaren een stabiele korbalvereniging te blijven, zijn technische doelstellingen 

noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn er binnen onze vereniging al veel zaken uitgewerkt en doelstellingen 

geformuleerd. De tc’s zullen onder leiding van het bestuurslid technische zaken tijdens de eerste helft veld 

een “doorstart” maken om op basis van de huidige situatie een stip op de horizon te zetten voor de korte (1 

jaar) en langere termijn (max 4 jaar). 

Feit blijft wel dat dit alleen mogelijk is met inzet van al onze leden op zijn/haar niveau en binnen zijn/haar 

mogelijkheden. We zijn met z’n allen lid van deze vereniging omdat we korfbal leuk vinden en graag deze 

sport beoefenen. Dit geldt voor zowel de senioren als onze jongste jeugdleden. Inzet zal dan ook van een 

ieder nodig zijn om de komende jaren een stabiele korfbalvereniging te blijven. 

Voor de start van het nieuwe seizoen is hieronder informatie opgenomen voor senioren, junioren en de B- tot 

en met de F-jeugd. Vanwege de AVG zijn alle leden allen opgenomen met voornaam en eerste letter achter-

naam. 

Start trainingen 

Voor de selectie beginnen de trainingen op zaterdag 11 augustus. De verdere planning van o.a. oefenwed-

strijden en het trainingsweekend wordt separaat toegestuurd. 

Excelsior 3 sluit voor de eerste trainingen aan bij de selectie op zaterdag 11 augustus, dinsdag 14 augustus 

en donderdag 16 augustus. Dinsdag 21 augustus en donderdag 23 augustus traint Excelsior 3 zelf of met 

Excelsior 4 mee.  

Excelsior 4 tot en met 9 starten op dinsdag 21 augustus met de eerste trainingen. 

Excelsior A1 en A2 starten op donderdag 16 augustus met de eerste training en Excelsior A3 begint op dinsdag 

21 augustus. 

De B-jeugd start de eerste training op dinsdag 21 augustus en de overige teams (C tot en met F) starten op 

donderdag 23 augustus. 

Vragen 

Voor vragen over de selecties/opstellingen  kunt u op de volgende tijdstippen met de technische commissie 

contact opnemen: 

▪ Senioren/junioren: Nelleke woensdag tussen 20.30-21.30 

▪ B: Lotte: woensdag 19.00 - 20.00 

▪ C: Okker: donderdag 18.00 - 19.00 

http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Technische Commissie 

▪ D: Vito: woensdag 19.00 - 20.00 

▪ E: Pauline: woensdag 19.00 - 20.00 

▪ F: Robert: woensdag 19.00 - 20.00 

In ieder geval veel dank aan onze leden die bezig zijn om alles zo goed mogelijk te regelen voor het 

nieuwe seizoen. 

Namens de technische commissies 

Nelleke Kamps 
 

Opstellingen/selecties 

Selectie 

dames heren 

Jill K Reinier vdH 

Sabine N Simon vdB 

Lotte E Timon M 

Leanne R Wouter K 

Merit H Omar Roy vB 

Jill G Ryan H 

Simone R Sander R 

Sanne M Vito H 

Lisanne B Jasper V 

Anouk dV Wayne S 

Marieke Z Kevin B 

Jazz H Okker vB 

Joyce D Fabian G 

Trainer/Coach Mark G/ Maarten T 

Teambegeleiding Sharmaine J/ Mariske dV 

Verzorging Henk H 

 

S3 

dames heren 

Dame selectie Heer selectie 

Dame selectie Heer selectie 

Dame selectie Heer selectie 

Demi K Koen V. 

 Mart dB 

Trainer/Coach Ronald dV/Barry A 
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Technische Commissie 

 

S4 

dames heren 

Gina A Bart dR 

Hanna vD Kevin B 

Femke G Fabian M 

Maaike W Sander dH 

Vera H  

Trainer/Coach Ryan H 

(mits een 2e trainer wordt gevonden) 

 

S5 

dames heren 

Nikky L Abe R 

Floor H Wouter LC 

Loes dC Bob v.d. L 

Elke R Jeroen K 

Christiane H Lex V 

Jessica M  

 

S6 

dames heren 

Jikke B Ben M 

Kelly dK Erik vdV 

Lisette A Robin vdK  

Jacqueline S Frank D 

Lisette E Pim dJ 

Esther R Wesley To 

Denise E   

 

S7 

dames heren 

Cynthia W Sander vV 

Danique H Koen T 

Marloes vE Marijn M 

Linda vdB Jesse D 

Trainer/Coach volgt nog 
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Technische Commissie 

 

S8 

dames heren 

Leonie vdS Erik vdK 

Lynn H Wesley N 

Marit N Lars N 

Rachelle vdB Nathan odK 

Nynke S Thijs A 

Roxanne H Job vdB 

Trainer/Coach Willeke A 

 

S9 

dames heren 

Annebertien B Erik dK 

Ans D Harrie J 

Carolien N Rob M 

Diana M Robert P 

Veronique tW Mario dB 

Alicia T Micke V 

Trainer/Coach Rob B 

 

A1 

dames heren 

Isa J Jop dB 

Noa J Joost G 

Geeske vB Dirk vL 

Isabella vdM Wesley Ti 

Lonneke vH Wouter dB 

Danielle R  

Trainer/Coach Linda H/Wouter K 
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Technische Commissie 

A2 

dames heren 

Charlotte vdL Rick H 

Robin K Sydney M  

Fleur D Mark J 

Minoesch B Nico H 

Anouk vdL Mark S 

Sanne K  

Denise G  

Linsey vdM  

Trainer/Coach Leanne R/Wayne S 

 

A3 

dames heren 

Dame A2 Rik S 

Dame A2 Daan T 

Chimene S Luuk V 

Nathalie vdH Gijs N 

Robin dR  

Fleur vdB  

Fabienne M  

Nadine vG  

Trainer/Coach Mario dB/Wouter LC 

 

Selectie B 

dames heren 

Aniek J Bram vD 

Dani B Gijs vV 

Dieuwke P Joshua M 

Esmee vW Milan v P 

Inger D Paul S 

Lieke dR Piet vL 

Lucia AC Sander G 

Mirre vH Thom vdD 

Sanne V Wouter N 

Selina S  

Yuliana B  

Trainer/Coach B1 Sander/Demi/Lotte 

Trainer/Coach B2 Kevin/Mart/Bart 

 

  



 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  45 14 

Technische Commissie 

C1 

dames heren 

Sara G Finnian W 

Demi vdR Angelo G 

Angela G David M 

Julia Z Jay S 

 Joran vE 

Trainer/Coach Vacature 

 

C2 

dames heren 

Hayley R  

Jeslyn vW  

Lieselotte A  

Maya B  

Eline T  

Ryanne vdL  

Guusje H  

Maud vdG  

Trainer/Coach Vacature 

 

C3 

dames heren 

Anne H Cas vdV 

Vera vV Olivier vdL 

Eline B Nathan A 

Renske dJ Leo vdM 

Trainer/Coach Jolanda 

 

D1 

dames heren 

Joya vH Thijs dB 

Cristina AC Mees N 

Zoë E Jochem A 

Elize A Martin P 

Trainer/Coach Sharmaine, Timon en Jazz 
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Technische Commissie 

D2 

dames heren 

Romy P Jayden vW 

Fenna vdB Rick vdH 

Zonne V Kilian F 

Sofie vV Nick P 

Trainer/Coach Jikke, Hannah en Gina 

 

D3 

dames heren 

Lizzy B Jasper H 

Marlou R Justin S 

Josyne S Sten B 

Britt A  

Sofie V  

Hennieke T  

Nynke vH  

Trainer/Coach Lonneke en Geeske 

 

D4 

dames heren 

Julieta K Thomas vG 

Sofie P Micha B 

Nathalie vdM Olaf D 

Demi dR  

Merle K  

Sanne H  

Melina R  

Trainer/Coach Nynke en Dirk 

 

E1 

dames heren 

Emme V Jurjen D 

Melissa M Thomas H 

 Stefan J 

Trainer/Coach Okker en Melvin 
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Technische Commissie 

E2 

dames heren 

Puck W Ruben S 

Lise vdR Daniel vD 

 Tijn B 

Trainer/Coach Elvira en Pauline 

 

E4 

dames heren 

Brigitte vdL Senne H 

Emma B  

Stephanie vdM  

Trainer/Coach Charlotte, Denise en Minoesh 

 

E5 

dames heren 

Evi N Teun vW 

Roemjana H Ole V 

 Demian vdK 

Trainer/Coach Robin, Fleur en Fabiën 

 

E6 

dames heren 

Fiene L Ties vdV 

Yessica vdM Sieme vdL 

 Jop S 

Trainer/Coach Marco 

 

E7 

dames heren 

Roos M Niven V 

 Jip D 

 Bastiaan S 

Trainer/Coach Vacature 
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Technische Commissie 

F-groep 

dames heren 

Sara M Kai S 

Lieve H Erik J 

Tess B Anthony v D 

Evi E Enzo V 

Olivia P Yannick S 

Sanne v.d. H Thomas D 

Luz B Beau v.d. K 

Fenna P Daan v G 

 Reinout K 

  Jens v.d. B 

 Zian O 

Trainer/Coach Lisette en Nicole 

Robert 

Aniek en Anouk vdL 

Vacature 

 

Pinguïns 

Matthijs vdL 

Sophie dJ 

Wouter vL 

Eduard K 

Dorien P 

Vivianne H 

Bram vdB 

Indigo L 

Mitch B 

Dex B 

Mika T 

Pepijn B 

Arthur K 

Elyse D 

Coaches: 

Rachelle 

Demi 

Anouk dV 

Sabine 

Isabella 

Jill G 

 

Coördinator: 

Joyce 



 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  45 18 

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 

SECRETARIAAT  

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  

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

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

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME DIA  

      

COLOFON 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat bericht 

over wedstrijdschema’s en trainingstijden, maar 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  

Erik, Bart, Nelleke, Pauline, Linda 

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 

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 

27 september 2018 Reservering DSV 

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  
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