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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 

Junioren A spelers 

Thijs 

Aspiranten B spelers 

Veronique** 

Aspiranten C spelers 

Alicia** 

Aspiranten B, C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D, E, F spelers 

Ans** 

Pupillen D, E, F scheidsrechters 

Marit 

*/** 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. 

 

Kantinedienst 

Een vereniging staat of valt met de vrijwillige inzet van de 

leden. Voor het verzorgen van de kantinediensten op de competitiezaterdagen tij-

dens het veldseizoen doen we een beroep op de ouders van de jeugdleden. 

Wat is een kantinedienst? In een blok van twee-en-half-uur zorg jij met je deelge-

noten ervoor dat iedereen voorzien wordt van de consumpties die men bestelt. In 

de ochtend is het met name koffie en thee schenken en broodjes en tosti's maken. 

Voor de koffie en thee hebben we een automaat, broodjes en tosti's maak je zelf 

klaar in de keuken. 's Middags tappen we een biertje of frituren we een warme 

snack. We halen regelmatig de vaat van de tafels en spoelen die om in de spoel-

machine. We zorgen voor voldoende grijpvoorraad in de koelkasten en uiteraard 

rekenen we ook af, cash of met PIN. 

Bovenal, een kantinedienst is reuzegezellig! Je staat er met 2/3 andere dienstgeno-

ten en op een goede zaterdag komt de halve vereniging bij je langs om een bestel-

ling te doen. Ouders van nieuwe leden leren zo de vereniging goed kennen! 

Wij zijn een vereniging die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. De kantine 

is het loket van de vereniging. Jouw glimlach tijdens jouw kantinedienst draagt daar 

zeker aan bij! De vereniging hoopt op jouw enthousiasme en inzet. 

In de vorige Korfpraat zijn de wedstrijddagen en -tijden van de jeugspelers al te 

vinden. Gezien het korte tijdsbestek hebben wij aanstaand weekend al ingevuld, zie 

hieronder. Voor de overige weekenden van veldseizoen najaar verzoeken we je om 

je in te schrijven voor een kantinedienst. Op 8 september zal het rooster aangevuld 

worden en via de Korfpraat worden gecommuniceerd. 

Mocht je willen ruilen, probeer dit dan svp als eerste binnen het eigen team te 

regelen. Mocht dit niet lukken, neem dan gerust contact op. 

Je kan een kantinedienst inplannen op http://excelsior.kantinesysteem.nl 

Log in met de gegevens in de e-maileditie van deze Korfpraat. 

BELANGRIJK: schrijf je in met de naam van je kind in en in welk team deze speelt 

(voorbeeld:  Ryanne (C2)) 
 

Kantinedienst 1 september  

Voor 1 september hebben we 

de volgende ouders/senio-

ren-/juniorenteams ingedeeld 

voor een kantinedienst. We 

rekenen op jullie aanwezig-

heid! 

kantinerooster  ouders van/team 

09:00 11:30 Guusje (C2), Eline (C2), Puck (E2), Daniel (E2) 

11:30 14:00 Hayley (C2), Maya (C2), Sanne (D4), Sofie (D4) 

14:00 16:45 Excelsior A3 4x 

16:45 19:30 Excelsior 6 4x 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://excelsior.kantinesysteem.nl/


 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  02 3 

Praatjes en mededelingen 

 

Helden van de week 

Meelopen met de selectie 

Voor alle toppers van de junioren en aspiranten; komend seizoen beginnen we met iets nieuws vanuit 

de selectie. Wij zouden jullie graag allemaal wat beter leren kennen. En jij hebt toch ook altijd al willen 

weten hoe dat nu ongeveer gaat als je later zelf in de selectie speelt? Bij een wedstrijd van het eerste en 

tweede komt best veel kijken. Wie is er bijgelovig van de selectie? En wie heeft er speciale voeding vooraf-

gaand aan wedstrijden? Daar kunnen jullie dit seizoen achter komen!  

Afgelopen seizoenen hebben wij jullie al regelmatig in mogen zetten om wedstrijden van het eerste en het 

tweede te filmen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor jullie niet altijd even boeiend was. Maar deze video-

beelden zijn voor ons van groot belang! Deze worden namelijk geanalyseerd om te kijken naar tegenstanders, 

maar vooral ook om te kijken naar wat wij zelf beter zouden kunnen doen. Komend seizoen willen wij dit dus 

weer van jullie vragen, maar dan blijft het niet alleen bij filmen. Het wordt een leuk programma omtrent de 

twee wedstrijden. Het is dan ook de bedoeling dat als je op het schema staat met het hele team aanwezig 

bent. Hoe dit programma eruitziet... dat horen jullie op de dag zelf, maar we kunnen alvast verklappen dat het 

voor jullie vooral een leerzame en leuke middag zal worden!  

Het schema voor de eerste helft veld staat hieronder. Dit schema staat vanaf volgende week op de laatste 

pagina van de Korfpraat.  

Datum Wedstrijd Helden van de week 

za 15 september Excelsior 2 – KZ Danaïden 2  

Excelsior 1 – ONDO 1  

Excelsior B1, jullie spelen om 11 uur bij KVS en 

komen daarna terug. Nadat jullie wat gedronken 

hebben gaan we lekker met elkaar aan de slag.  

za 29 september Excelsior 2 – Sporting Delta 3 

Excelsior 1 – GKV 1  

Excelsior C2, jullie spelen om 11:30 thuis tegen 

ONDO C2 en mogen daarna aansluiten bij de se-

lectie zodat we samen 3 overwinningen kunnen 

binnen slepen die dag!  

za 13 oktober Excelsior 2 – Meervogels 2 

Excelsior 1 – Korbis 1  

Excelsior C3, jullie spelen om 11:15 thuis tegen 

Achilles. Wanneer jullie klaar zijn met deze 

mooie wedstrijd mogen jullie je melden bij Ma-

riska en Sharmaine voor een leuke middag met 

de selectie.  

za 27 oktober Excelsior 2 – VEO 2 

Excelsior 1 – Maassluis 1  

Excelsior A1, jullie spelen om 11:00 uur thuis te-

gen Dijkvogels A1. Nadat jullie de vogels (en Job 

en Denise) fladderend naar huis sturen kan de 

middag met de selectie beginnen. 

De teams die voor de zaal nog niet aan de beurt geweest zijn, hoeven niet bang te zijn dat we jullie vergeten. 

Jullie zijn in de zaal aan de beurt! Het belooft een heel gaaf seizoen te worden. Wij gaan ervoor zorgen dat 

jullie hier een belangrijk aandeel in mogen hebben voor de selectie en hier een beetje aan mogen proeven. 

Doe vervolgens allemaal goed je best en wie weet speel je zelf over een paar jaar de topwedstrijden voor 

Excelsior 1 en 2!  

Wanneer er nog vragen zijn over dit nieuwe concept dan kun je contact opnemen met Mariska de Vroed en/of 

Sharmaine van den Hoek. Wij zijn op donderdagen altijd op het veld!  
 

Trainersmaaltijden 

Deze mededeling is voor alle trainers die op donderdag training geven (en daarna zelf moeten trainen). Ex-

celsior is enorm blij met alle geweldige trainers die wij hebben. Veel van hen moeten zich iedere dinsdag en 

donderdag heel erg haasten uit hun werk of uit school om op tijd training te geven aan onze jonge talenten. 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Dit zorgt er ook voor dat veel van deze trainers snel een boterhammetje of een niet al te lekkere/gezonde 

magnetronmaaltijd naar binnen werken.  

Tijdens eerste helft veld zal er op donderdag 

gekookt worden bij Excelsior zodat boven-

staande niet meer noodzakelijk is voor jullie. 

Als dit eerste helft veld als een succes ervaren 

wordt dan zullen wij kijken hoe we dit verder in-

vulling kunnen geven in tweede helft veld. Maaltijden 

zullen vooral de sportmaaltijden zijn, zoals pastascho-

tels, rijstgerechten, voedzame wraps enz.  

Wil jij mee eten op de donderdag? Voor of na het geven van training? Dat kan! Vanaf 17:15 zal er een gezonde 

maaltijd klaar staan. Geef je wekelijks voor dinsdagavond 19:00 uur op bij Sharmaine van den. We hebben er 

op dit moment een maximum van 15 personen op gezet, dus het aantal plekken is beperkt. Voor maar €2,50 

per keer kun jij al mee eten.  

Tot slot: heb jij op donderdagmiddag altijd tijd over en vind je het leuk om te koken? Meld je dan ook even 

bij Sharmaine aan, wellicht dat we dan iets kunnen doen in afwisseling of een mooi schema maken zodat niet 

iedere week dezelfde mensen aan de beurt zijn. 
 

Grote Clubact ie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie komt er weer aan. Het is de leukste 

loterij voor Nederlandse verenigingen. 

Vanaf zaterdag 15 september gaat de verkoop van start. De verkoopboekjes zullen we in de week voorafgaand 

aan de start uitdelen aan de B tot en met de F-teams. Net als vorig jaar waarderen we je inzet en mag elk 

jeugdlid € 0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen spaarpot doneren. (Dit geldt voor A, B, C, D, E, F, 

pinguïns en peuterpret). Daarnaast kijken we ook nog welk jeugdlid de meeste loten verkoopt voorExcelsior. 

De topverkopers ontvangen namelijk nog een mooie extra prijs! 

Een lot van De Grote Clubactie kost €3 per stuk. Hiervan gaat €2,40 naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. 

Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat iedereen weer 

veel loten (ver)koopt dit jaar. 

Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten 

verkoopt je maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun IBAN nummer in.  

Het totaalbedrag wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lotnum-

mer(s). Dit betekent dat verkopers niet met contant geld over straat hoeven te lopen of ouders mee moeten 

om het geld te innen. Nog even kort op een rijtje: 

▪ Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 

▪ Als je een lot verkoopt noteer je duidelijk het IBAN nummer en de naam van de persoon. De verkoper 

dient ook zijn handtekening te zetten. 

▪ Alles gaat vervolgens automatisch. 

▪ Je gaat nooit met geld over straat = veilig! 

▪ Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen. 

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers.  

De ingevulde boekjes kun je deponeren in de inleverbox die op de bar staat. 
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Nationale sportweek, pinguïnspelochtend!  

Gedurende de nationale sportweek organiseren wij op zaterdag 15 september 2018 

van 11:00-12:30 uur een pinguïnspelochtend. Deze ochtend zijn alle kinderen van 

2 tot en met 6 jaar van harte welkom om spelenderwijs kennis te maken met korfbal 

en onze leuke vereniging. Na de training organiseren we ook nog leuke activiteiten. 

Kom je ook meetrainen, springen, schminken en zoeken naar de verstopte korfbal-

len? Geef je op via het formulier op onze website of door een mail te sturen naar le-

denwerving@ckv-excelsior.nl onder vermelding van de naam en geboortedatum van uw zoon 

en/of dochter. 
 

Sportpark Biesland Rookvrij  

De besturen van de drie sportverenigingen op sportpark Biesland hebben met elkaar gesproken over een 

rookvrij sportpark. De reden hiervan is dat sporten gezond is, en (mee)roken juist niet. Roken en sport passen 

eigenlijk niet bij elkaar.  

De druk die er al langere tijd is om ook op het sportpark geen rookoverlast te ervaren door diegenen die niet 

roken wordt steeds groter. De volgende generatie rookvrij... dat zou voor onze en uw kinderen prachtig zijn. 

Laten wij de kinderen het goede voorbeeld geven en erbij helpen om de stap naar een rookvrij sportterrein te 

zetten. Hiermee willen we de jeugd beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke 

meeroken. Daarnaast bieden de sportverenigingen iedereen een gezonde en veilige sportomgeving 

Het sportpark is vanaf 25 augustus rookvrij! Verboden te roken? Welnee, dat wordt het nog niet want rokers 

bepalen zelf, en niemand anders, of zij roken of niet. Er worden rookplekken ingericht om de rokers toch “aan 

hun trekken te laten komen”. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers!  

Bij Excelsior wordt er voor 25 augustus een aparte rookplek gemaakt. 

Als je nog vragen hebt, stel deze dan aan een van de 

bestuursleden van de vereniging.  

Dank alvast voor de medewerking! 

Update: 

Sinds afgelopen zaterdag is het definitief! Sportpark 

Biesland is het eerste rookvrije sportpark in Delft. 

Wethouder Karin Schrederhof (rechts op de foto) ont-

hulde samen met de twee initiatiefnemers links op de 

foto, Renske van Esveld van DES en Nicole Buis van de 

C.K.V. Excelsior het nieuwe plattegrond van het sport-

park. 
 

Schiettraining 

Iedere maandag tot aan de zaalperiode kun je je schot komen verbeteren op het veld. Van 17.00 tot 18.00 

uur. 

Afgelopen maandag hadden we mensen van de A1, het 2e maar ook uit de D en E en dat ging prima. Regels 

zijn zelf een paal opzetten en een bal pakken en met elkaar aan de slag. 

Tijdens dit uur wordt er collectief geschoten. Van kleine afstanden, grotere afstanden, vrije ballen etc. Alles 

om te zorgen dat we collectief op zaterdag nog meer raak schieten. Wil je (een keer) komen schieten, stuur 

mij een appje je komt dan op een verzendlijst en ontvangt iedere zondag een uitnodiging. Dus wil je soms 

komen, is dat uiteraard ook oké. Linda Heemskerk 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1016-nationale-sportweek-pingunspelochtend
mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl
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Geslaagd (maar nat) jeugdtoernooi  

Afgelopen zaterdag werd het 12e Excelsiorjeugdtoernooi gehouden. Met 125 teams verdeeld over 25 

poules zouden 250 wedstrijden gespeeld gaan worden verdeeld over 11 rondes. We mochten gebruik-

maken van de rugby en DES velden (allen nog bedankt hiervoor). Alleen dit jaar gooide hevige regenval 

in vooral de nacht van vrijdag op zaterdag roet in het eten. Bij aankomst zaterdagochtend om 6:45 was 

spelen op de grasvelden door het vele water niet mogelijk en de weersvoorspellingen voor de rest van 

de ochtend waren ook niet positief. De organisatie heeft toen besloten om alleen de aspirantenpoules 

waarin Excelsior B en C teams speelden op kunstgras te laten spelen. Dit kwam neer op 25 ploegen met 

ongeveer nog 250 deelnemers. 

In een hoog tempo hebben wij alle verenigingen gebeld (van alle verenigingen vragen wij namelijk vooraf een 

naam en telefoonnummer van een contactpersoon zodat wij bij calamiteiten zoals deze ze tijdig kunnen be-

reiken) dat dit de uitkomst was en vervolgens een nieuw scheidsrechterschema in elkaar gezet. Hiervoor gin-

gen wij dan eigen Excelsiorscheidsrechters gebruiken. Om 9:00 werden wij geconfronteerd met een luxepro-

bleem: er waren teveel scheidsrechters voor de te spelen 50 wedstrijden. Maar de scheidsrechters hebben het 

onderling prima opgelost. Scheidsrechters nog bedankt voor het meedenken! 

Om 7:45 werden de eerste velden die op het rugbyveld lagen opgeruimd en bij de start om 9:00 was het 

rugbyveld helemaal opgeruimd. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen: ook nog bedankt! En wat is social 

media dan een goed medium om personen te informeren. 

Om klokslag 9:00 begon de eerste ronde. De omroeper hield het tijdschema strak aan. Tijdens ronde 9 begon 

het hevig te regenen. Ronde 9 heeft 15 minuten geduurd en de organisatie heeft toen besloten om ronde 10 

en 11 10 minuten te laten duren. Maar het toernooi hebben wij afgemaakt. De prijsuitreiking vond plaats om 

13:00. 

Ondanks dat het toernooi niet volledig doorgang kon vinden kunnen wij toch terugkijken op een geslaagd 

toernooi. Alle scheidsrechters, coaches, spelers, wedstrijdsecretariaat, schoonmakers en niet te vergeten de 

barmedewerkers: hartstikke bedankt, want zonder jullie hulp was het toernooi geen succes geworden. Als 

Excelsior mogen wij trots zijn dat zoveel leden zich voor dit toernooi hebben ingezet. 

Schrijf zaterdag 31 augustus 2019 alvast in de agenda! Tot volgend jaar! Op naar de 13e editie. 
 

Spelregelwijzigingen!!!  

Bestuursbesluit time-out en wedstrijdduur 

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 23 mei 2018 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 5 

lid 2 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van de time-out (§3.1b van de officiële spel-

regels). Daarnaast heeft het Bondsbestuur conform 3.1a van de spelregels de wedstrijdduur voor (zaal)korfbal 

vastgesteld.  

1. De time-out is van toepassing in alle klassen van het top- en wedstrijdkorfbal in de veldenzaalcompetitie. 

Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan. 

2. Bij bijzondere wedstrijden of wedstrijdreeksen, als bedoeld in artikel 3 en 4 van het reglement van wed-

strijden, bepaalt de organiserende instantie of de bepalingen van de time-out van toepassing zijn. 

3. Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het tijdens 

een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de 

spelregel beschreven scheidsrechtergebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat 

moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheids-

rechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach 

besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, 

die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg. 
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4. Bij wedstrijden met een schotklok vraagt de coach tijdens een spelonderbreking bij de juryvoorzitter 

op de voorgeschreven wijze een time-out aan. Vervolgens gaat de juryvoorzitter staan en steekt een 

kaart met daarop een voor iedereen goed leesbare T of TO omhoog, waardoor de time-out formeel 

een feit is. De scheidsrechter maakt vervolgens het voorgeschreven scheidsrechtersgebaar. Tot het 

moment, dat de juryvoorzitter de kaart omhoog steekt, kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken 

zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de juryvoorzitter de kaart omhoog heeft gestoken, wordt de time-

out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het 

geval dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader 

overleg. 

5. De wedstrijdduur voor veld- en zaalkorfbal voor senioren bedraagt 2 x 30 minuten met ten hoogste 10 

minuten rust. In de Korfbal League bedraagt de rust ten hoogste 15 minuten. 

6. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018. 

Noot:  

Een time-out is een onderbreking van de speeltijd gedurende 60 seconden; de duur van een time-out behoort 

niet tot de speeltijd. 

Het aantal toegestane time-outs per ploeg wordt bepaald door een wedstrijdreglement. Een wedstrijdreglement 

kan nadere bepalingen bevatten over de speelklassen en leeftijdsgroepen waarin men gebruik kan maken van 

het recht om een time-out aan te vragen.  

Een time-out kan door de coach alleen gedurende een spelonderbreking worden aangevraagd bij de scheids-

rechter. Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het aanvragen van een time-out door de coach dient te 

worden gedaan via de teller. De coach meldt de aanvraag om een time-out bij de scheidsrechter door het maken 

van een T-teken met beide handen. De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en - tegelijkertijd - een 

fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede 

fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen; een wedstrijdreglement kan deze taak toewijzen aan 

de bediener van de schotklok. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van de time-out te worden 

hervat. 

Indien er sprake is van een geblesseerde speler, die wordt verzorgd, kan een time-out pas worden aangevraagd 

nadat de behandeling is voltooid. Gedurende de verzorging van een geblesseerde speler moeten de spelers in 

hun vak en moet de coach op de bank blijven. Na de time-out wordt het spel hervat op de plaats en op de wijze 

waarop het spel zou zijn hervat wanneer geen time-out had plaats gevonden.  

Na een time-out dient het spel eerst te worden hervat voordat een nieuwe time-out kan worden aangevraagd. 
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Excelsior Festival  

FEEST • LIVE MUZIEK: OOK TOF! • PARTY DJ • ALL-YOU-CAN-EAT • EN MEER... 

De start van het nieuwe korfbalseizoen staat voor de deur! Dit moet natuurlijk gevierd worden. Dat kan 

op 15 september bij C.K.V. Excelsior tijdens het Excelsior Festival. Het festival vindt plaats na de eerste 

thuiswedstrijd van het seizoen van Excelsior 1. Korfbal en een feestje, dubbel genieten dus!  

Op het festivalterrein is er van alles te beleven. Je kunt genieten van de heerlijkste gerechten, live muziek, een 

party DJ en nog heel veel meer... Wat nog meer? Dat houden we even geheim. Het wordt een 'ouderwetse' 

Excelsior-dag, om niet snel meer te vergeten. 

Geef je alvast op voor het eten! Eten doe je op het Excelsior-festival via het ALL-YOU-

CAN-EAT principe. Heerlijk genieten voor een vaste prijs dus. Kinderen t/m 12 jaar 

betalen € 7,50, iedereen ouder dan 12 jaar betaalt slechts een tientje!  

Mee eten? Opgeven is vereiste en doe je via het formulier op de site. 

Noteer dus alvast in je agenda: 15 september - Excelsior Festival! 
 

Heel Excelsior Bakt... op het Excelsior Festival 

Op 15 september is het zo ver, het eerste echte festival in de geschiedenis van onze mooie vereniging CKV 

Excelsior zal dan plaatsvinden. Dit festival is voor jong en oud en belooft heel TOF te worden! Eerder hebben 

we het terrein al omgebouwd tot camping, zandstrand (in de kantine ja) en veel andere gekke thema’s. Wij 

hebben er erg veel zin in en hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn!  

Komende weken lichten we in de Korfpraat steeds meer tipjes van de sluier op van het 

festivalprogramma, dus houd de Korfpraat goed in de gaten! De aankondiging van deze 

week: tijdens het festival vindt er een ware bak-wedstrijd plaats, waarbij je een 

mooie trofee kunt winnen.  

Tijdens het festival zullen er veel verschillende eetkramen zijn waar je, als je je inge-

schreven hebt, kunt genieten van al het lekkers wat er geserveerd wordt! Echter 

hebben wij besloten het voor het dessert deze keer heel anders aan te pakken. 

Wij zijn namelijk op zoek naar de echte keukenbaas en bakprinses van Excel-

sior! Dat wordt een interessante strijd. Wie bakt de lekkerste cake? Welk team 

heeft de mooiste taart? En wie fabriceert de allerbeste koekjes? Wij verwach-

ten hierbij dat binnen ieder team minimaal 1 ouder zijn kooktalent uit de kast haalt 

om het team te representeren!  

De komende weken zal Sharmaine van den Hoek bij alle teams langs komen om te vragen wie we mogen 

noteren voor deze wedstrijd! Meerdere ouders, kinderen, coaches of junioren in een team die mee willen 

doen? Geweldig! We hebben wel een beperkt aantal plekken maar we gaan ervoor zorgen dat jullie allemaal 

kans maken op de zeer gewilde trofee! Bedenk snel wat je wilt maken en met wie en laat dat weten aan 

Sharmaine wanneer zij langskomt bij jouw team!  
 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1011-vier-de-start-van-het-nieuwe-seizoen-excelsior-festival
http://www.rustfood.nl/
http://soeterbroek.net
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Activiteiten 
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Het seizoen van de veldcompetitie 2018-2019, waarin we dus gaan spelen met 9 seniorenteams, 6 

teams wedstrijdsport en 3 teams breedtesport, nadert nu met rasse schreden. 

Hier nu voor de duidelijkheid een herhaling van vorige week: Voor alle ploegen staat de eerste competi-

tiewedstrijd gepland op zaterdag 8 september. De laatste wedstrijd voor Excelsior 7, 8 en 9 is op zaterdag 13 

oktober. Maar... Excelsior 1 t/m 6 spelen van de 14 wedstrijden de eerste 8 competitieronden voor de zaal en 

voor die teams is de laatste wedstrijd op het veld pas op zaterdag 27 oktober. (NB: de herfstvakantie voor de 

scholen is 20-27 oktober). Houdt rekening met deze data!!! 

Mocht je je onverhoopt toch moeten afmelden voor een wedstrijd, doe dat dan zo vroeg mogelijk.  

De zaalcompetitie begint ook later dan voorgaande jaren, op 24 november 2018. 

Oefenprogramma 

Voor de senioren staat nog 1 zaterdag met oefenwedstrijden gepland: afgelopen zaterdag moesten helaas 

door het grote aantal afschrijvingen 2 wedstrijden worden afgezegd, heel vervelend voor de tegenpartij, en 

heel vervelend voor Jikke en Ben die alles goed georganiseerd hebben. 

Aanstaande zaterdag spelen alle teams nog een oefenwedstrijd, voor een aantal ploegen betekent dat dus 

maar 1 oefenwedstrijd als voorbereiding op het nieuwe seizoen, mis ‘m niet.  

Afsluiting A13 

De komende 2 weekenden zal de A13 in de richting Den Haag vanaf de Kruithuisweg tot knooppunt Ypenburg 

afgesloten zijn. Dat betekent dat sportpark Biesland mogelijk door grotere verkeersdrukte op de toevoerwe-

gen binnen Delft lastig te bereiken zal zijn. Daarom zijn de verzamel-/vertrektijden voor de uitwedstrijden met 

15 minuten vervroegd. Houd er ook rekening mee als je thuis moet spelen, dat je wellicht langer onderweg 

bent (of kom op de fiets). 

Belangrijk: nieuw 

Een belangrijke wijziging bij de wedstrijden van de senioren en junioren is: 

▪ ook de duur van de veldwedstrijden gaat naar 2 x 30 minuten; 

▪ de teams in de wedstrijdsport (senioren 1 t/m 6 en A1) krijgen de mogelijkheid om tijdens de wedstrijd 2 

time-outs per ploeg per wedstrijd te nemen. 

Willeke 
 

Jeugd 

Morgen zullen de scholen weer beginnen en dat betekent voor velen ook weer dat het normale leven gaat 

beginnen. Dit betekent ook dat er weer op vaste tijden getraind gaat worden. De trainingstijden zijn verderop 

in het clubblad opgenomen. Omdat er bij de senioren nog selecties zijn, is het nog niet helemaal duidelijk in 

welk team de trainers gaan spelen. Het kan dus zijn dat er een kleine wijziging in de aanvangstijden gaat 

plaatsvinden. Ten opzichte van het schema dat vorige week is gepubliceerd, is er al een wijziging op dinsdag: 

B2 zal gaan trainen van 18:00-19:00. 

Voor zaterdag 1 september: neem je zwarte/witte Excelsiorshirt mee als je een shirt hebt. Heb je afge-

lopen seizoen in een team met sponsorshirts gespeeld dan heb je als het goed is geen shirt omdat deze 

shirts in juli zijn ingeleverd. Heb je toch een reclameshirt met opdruk thuis: neem dit shirt dan ook 

mee.  

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

Aanstaande zaterdag 1 september is er een trainingsochtend van 10:30-12:00 voor de B t/m F teams. 

De trainingen zullen worden verzorgd door de spelers en speelsters uit onze 1e selectie! Het is de be-

doeling dat jullie vaste trainers/coaches wel aanwezig zijn, maar geen training geven. Naast de training 

zullen de B1, E1 en E2 ook nog een oefenwedstrijd spelen. Deze wedstrijden vinden plaats tussen 10:30 

en 12:00. 

De eerste training voor pinguïns/peuters zal ook aanstaande zaterdag 1 september zijn. De training 

begint om 11:00. 
 

Afmelden B t/m F 

Dit seizoen is het afmeldpunt van de junioren, aspiranten en pupillen in handen van Veronique, Alicia en Ans. 

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat als je (kind) een keer niet kan spelen je je 

(kind) afmeldt. Hiervoor geldt het volgende: 

▪ Afmelden, liever niet, maar als het toch niet anders kan: hoe eerder hoe liever. 

▪ Afmeldingen moeten uiterlijk woensdagavond 21.00 uur voor de betreffende wedstrijd bij het wedstrijd-

secretariaat binnen zijn. 

▪ Bij voorkeur wordt er afgemeld per app of sms. 

▪ Bellen kan op woensdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur. 

▪ Na woensdag kan alleen nog afgemeld worden in geval van ziekte, blessure of overmacht. 

▪ Bij afmelding ajb. de volgende info geven: 

• Voor- en achternaam 

• Team 

• Datum dat je niet kunt spelen 

• Reden van afmelding 

▪ Afmelden doe je bij: 

• B-spelers: Veronique 

• C-spelers: Alicia 

• D t/m F-spelers: Ans 

Voor de telefoonnummers, zie afbeladressen op pagina 2 van de Korfpraat. 
 

Schoonmaken 

Ook dit jaar zal er in retourbeurt door de B t/m senioren worden schoongemaakt. Het schoonmaken begint 

om 19:00 en is op vrijdagavond. Verderop zijn de data opgenomen. Afgelopen vrijdag hebben de B-heren 

geholpen bij het opbouwen van het toernooi en hebben daarmee hun schoonmaakbeurt al gehad. 
 

We zijn weer begonnen! 

De eerste training zit er weer op en de B- en C- jeugd hebben op het toernooi hun eerste wedstrijden er 

alweer op zitten. Helaas waren de grasvelden onbespeelbaar geworden door de regen. De D t/m F moeten 

dus nog even wachten op de eerste wedstrijd. 

Alle teams bij de B t/m F zijn samengesteld en hebben een coach. Er is nog wel hulp nodig op de trainings-

avonden. We zijn dus nog op zoek naar enthousiaste leden die bereid zijn om de jeugd te helpen leren korf-

ballen! 

De Technische Commissie bij de jeugd is opnieuw samengesteld. Verantwoordelijk voor de jeugd B t/m F en 

pinguïns zijn op dit moment: 

▪ Pauline Valkenburg 

▪ Lotte Eliott 

▪ Vito Heemskerk 

▪ Okker van Batenburg 

▪ Lisette Ekelmans 
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Wedstrijdsecretariaat 

▪ Erik de Koning 

Voor de F-groep hebben wij Robert Plomp bereid gevonden om de rol van coördinator op zich te ne-

men. De pinguïngroep zal geleid worden door Joyce Dijkgraaf. 

Wij hebben ontzettend veel zin in dit seizoen en wensen iedereen veel korfbalplezier! 
 

Contactouder gezocht 

Net als alle andere jaren zijn wij ook dit seizoen weer op zoek naar 1 contactouder per team.  

Wat doet een contactouder?   

▪ Je verzorgt voor het team de indeling van de autorijders (maakt een verdeling n.a.v. het programma). Als 

ouders niet kunnen, kunnen ze onderling ruilen (via de onderstaande Whatsapp-groep). De contactouder 

hoeft dus niet te zorgen voor vervanging.   

▪ Je maakt een Whatsapp-groep aan van alle ouders van het team om mededelingen van de club en het 

team te delen.   

▪ Je zit in een Whatsapp-groep van alle contactouders (van elk jeugdteam 1). Zodat met 1 bericht vanuit de 

club alle ouders door jullie geïnformeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld als een training met slecht weer 

niet door kan gaan. 

▪ Je fungeert als tussenpersoon binnen de jeugd-TC en de ouders van het team. Mochten er dingen spelen 

binnen het team horen we het graag van jou en zoeken we samen naar een oplossing.    

▪ Je fungeert als eerste opvang van nieuwe ouders, je maakt ze wegwijs binnen de club (uiteraard doet de 

jeugd-TC dat ook).  

▪ Je enthousiasmeert ouders (mag ook eigen initiatief) door b.v. te zorgen voor een teamuitje bij de jongeren 

teams (in overleg met de trainers), of enthousiasmeert ouders te komen kijken en positief te blijven etc. 

Dit laatste allemaal naar eigen invulling.   

Wil jij contactouder zijn? Meld je aan bij Pauline Valkenburg via haar telefoonnummer dat in de e-maileditie 

staat of per e-mail pauline.valkenburg@ckv-excelsior.nl. We zoeken voor ieder team 1 ouder. Alvast bedankt. 
 

  

mailto:pauline.valkenburg@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijden 

 

Opstellingen 

1 september 2018 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Jazz, Jill G., Jill K., Leanne, Lisanne, Lotte, Merit, Sabine, Sanne, Simone 

Jasper, Kevin Be, Okker, Omar, Reinier, Ryan, Sander R, Timon, Vito, Wayne, Wouter K 

 

3 
Demi, Floor dJ, Joyce, Marieke, Yara, dame selectie 

Fabian G, Koen V, Mart, heer selectie 

 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Kevin Bo, Fabian M, Sander dH, 2 heren S3 halve wedstrijd 

 

5 
Christiane, Elke, Floor H, Loes, Nikky 

Abe, Wouter LC, Bob, Jeroen, Lex 

 

6 
Jikke, Kelly, Lisette A, Jacqueline, Lisette E, Esther, Denise 

Ben, Erik vdV, Robin, Frank, Pim, Simon, Wesley T 

 

7 
Danique, Stella?, 2 dames A3, 2 dames S9 halve wedstrijd 

Koen T, Jesse, Marijn, Sander vV 

 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Rachelle, Nynke?, Janna? 

Erik vdK, Job, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N 

 

9 
Alicia, Annebertien, Ans, Carolien, Veronique 

Erik dK, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 

 

A1 
Danielle, Geeske, Isa, Isabella, Lonneke, Noa 

Dirk, Joost, Jop, Wesley, Wouter 

28 aug. & 1 sep. 

A2 
Anouk, Charlotte, Denise, Fleur D, Linsey, Minoesch, Robin K, Sanne 

Mark J, Mark S, Nico, Rick, Sydney 

 

A3 
Chimène, Fabienne, Fleur vdB, Nadine, Nathalie, Robin dR 

Rik?, Daan, Luuk, Gijs 

Sanne (A2) 

Charlotte (A2) 

B1 
Dani, Inger, Liekke, Lucía, Sanne 

Bram, Milan, Paul, Piet 

 

B2 
Aniek, Dieuwke, Esmee, Mirre, Selina, Yuliana 

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

 

C2 Eline T, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne  

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Olivier, Nathan 

 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Jochem, Martin, Mees, Thijs 

 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

 

D3 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Marlou, Nynke, Sofie V 

Jasper, Justin, Sten 

 

D4 
Demi R, Julieta, Melina, Merle, Nathalie, Sanne, Sofie P 

Micha, Olaf, Thomas 

 

E1 
Emme, Melissa 

Thomas H, Jurjen, Stefan 

 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Tijn, Ruben 

 

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Senne 

 

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Jop, Sieme, Ties 

 

E7 
Roos 

Bastiaan, Jip, Niven 

 

F1 
Fenna, Olivia 

Kai, Jens, Reinout 

 

F2 
Evi E, Sara, Tess 

Anthony, Erik J 

 

F3 
Daan, Yannick, Zian 

Luz, Sanne 

 

F4 
Lieve, Rebecca 

Beau, Enzo, Thomas D 

 

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

 

Oefenprogramma 

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND! 

dinsdag 28 augustus 

wedstrijd vertrek aanv coaches scheidsrechter accommodatie autorijders 

Nikantes A1 - Excelsior A1 17:00 18:30 Wouter K, Linda n.v.t. Sportcompl. ''Botreep'', R' dam-Hoogvliet Linda, Timp, de Boer 

 

  

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

zaterdag 1 september 

wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie opmerking 

Excelsior 1 - Achilles 1 13:00 15:30 Mark G Ron P Biesland veld A  

Excelsior 2 - Achilles 2 13:00 14:00 Maarten T Erik de K Biesland veld A  

Excelsior A1 - Maassluis A1 11:30 12:30 Wouter K, Linda Jos van V Biesland veld A   

Excelsior A2 - Maassluis A2 13:00 14:00 Leanne, Wayne Piet E Biesland veld B  

Excelsior A3 - Maassluis A3 11:30 12:30 Mario, Wouter LC Wesley No Biesland veld B  

Excelsior B1 trainingsochtend 10:15 10:30 Sander   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior B2 trainingsochtend 10:15 10:30 Mart, Kevin, Bart   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior C1 trainingsochtend 10:15 10:30 Simon, Dik, Juan   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior C2 trainingsochtend 10:15 10:30 Carolien, Bob   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior C3 trainingsochtend 10:15 10:30 Jolanda  Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior D1 trainingsochtend 10:15 10:30 Sharmaine, Timon, Jazz   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior D2 trainingsochtend 10:15 10:30 Jikke, Hanna, Gina   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior D3 trainingsochtend 10:15 10:30 Lonneke, Geeske   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior D4 trainingsochtend 10:15 10:30 Nynke, Dirk   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E1 trainingsochtend 10:15 10:30 Okker, Melvin   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E2 trainingsochtend 10:15 10:30 Elvira, Pauline   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E3 trainingsochtend 10:15 10:30 Jasper, Ryan   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E4 trainingsochtend 10:15 10:30 Charlotte, Denise, Minoesch   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E5 trainingsochtend 10:15 10:30 Robin, Fabiën   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E6 trainingsochtend 10:15 10:30 Marco   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior E7 trainingsochtend 10:15 10:30 Joshua, Rick, Nico   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior F1 trainingsochtend 10:15 10:30 Robert   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior F2 trainingsochtend 10:15 10:30 Lisette, Nicole   Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior F3 trainingsochtend 10:15 10:30 Anouk, Aniek  Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior F4 trainingsochtend 10:15 10:30 Fleur  Trainingsochtend van 10:30-12:00 Trainingen worden verzorgd door 1e selectie 

Excelsior B1 - Nieuwerkerk B2 10:15 11:00  Erik de K Biesland veld C Biesland 

Excelsior E1 - Nieuwerkerk E3 10:15 11:00  Noa J Biesland veld C monoveld Biesland 

Excelsior E2 - Nieuwerkerk E4 10:15 11:00  Isa J DES monoveld (KG) Biesland 

wedstrijd vertrek aanv coaches scheidsrechter accommodatie autorijders 

Ijsselvogels 3 - Excelsior 3 13:45 15:30 Ronald, Barry Frido K Sportlaan, Moordrecht  

Ijsselvogels 4 - Excelsior 4 12:15 14:00   Sportlaan, Moordrecht  

VEO 4 - Excelsior 5 12:45 14:00 Zelf  Sportpark Westvliet, Voorburg  

Erasmus 2 - Excelsior 6 12:15 14:00 Zelf  Folkert Elsingastraat, Rotterdam  

Albatros 6 - Excelsior 7 13:45 15:30 volgt  Sportcomplex Develstein, Zwijndrecht  

VEO 6 - Excelsior 8 14:15 15:30 Willeke  Sportpark Westvliet, Voorburg  

Albatros 8 - Excelsior 9 15:15 17:00 Rob  Sportcomplex Develstein, Zwijndrecht coaches zelf regelen 
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Trainingen  

Trainingstijden veld 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het oude DKC-veld 

  maandag dinsdag woensdag donderdag   

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

18:00-18:15 

  

E1 t/m E7 
B2 

F1 t/m F4 
D1 t/m D4 C1 t/m C3 

  

E1 t/m E7 
D1, D2 

F1 t/m F4 

D3, D4 

(half veld) 

18:00-18:15 

18:15-18:30 18:15-18:30 

18:30-18:45 18:30-18:45 

18:45-19:00 18:45-19:00 

19:00-19:15 

S3/S4 

A3, B1 

A1, A2 

  

A1 

A2, 

A3 
B1 

S7, 

S8 

B2 

C1 t/m C3 

19:00-19:15 

19:15-19:30 19:15-19:30 

19:30-19:45 19:30-19:45 

19:45-20:00 19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

    

  

20:00-20:15 

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

20:30-20:45 

S1/S2 

S7/S8, S9 

  

S6 

S1/S2 

S3, S4/S5 

20:30-20:45 

20:45-21:00 20:45-21:00 

21:00-21:15 

  

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 
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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  

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Micke Vrolijk  

BESTUURSLEDEN  

Technische zaken: Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

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: Goegle 

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, Thijs, Job, Sharmaine, Desiree, Ans 

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 september 2018 Kantine gereserveerd A1-selectie 

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  
 

Helden van de week 

Datum Wedstrijd Helden van de week 

za 15 september Excelsior 2 – KZ Danaïden 2  

Excelsior 1 – ONDO 1  

Excelsior B1, jullie spelen om 11 uur bij KVS 

en komen daarna terug. Nadat jullie wat ge-

dronken hebben gaan we lekker met elkaar 

aan de slag.  

za 29 september Excelsior 2 – Sporting Delta 3 

Excelsior 1 – GKV 1  

Excelsior C2, jullie spelen om 11:30 thuis te-

gen ONDO C2 en mogen daarna aansluiten bij 

de selectie zodat we samen 3 overwinningen 

kunnen binnen slepen die dag!  

za 13 oktober Excelsior 2 – Meervogels 2 

Excelsior 1 – Korbis 1  

Excelsior C3, jullie spelen om 11:15 thuis te-

gen Achilles. Wanneer jullie klaar zijn met deze 

mooie wedstrijd mogen jullie je melden bij 

Mariska en Sharmaine voor een leuke middag 

met de selectie.  

za 27 oktober Excelsior 2 – VEO 2 

Excelsior 1 – Maassluis 1  

Excelsior A1, jullie spelen om 11:00 uur thuis 

tegen Dijkvogels A1. Nadat jullie de vogels (en 

Job en Denise) fladderend naar huis sturen 

kan de middag met de selectie beginnen. 
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