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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. 

 

Voorzitterpraat  

Functie secretaris C.K.V. Excelsior 

Zoals het Bestuur op de ledenvergadering van 10 september al aangaf, om op korte 

termijn met een kandidaat te komen voor de functie van secretaris, kunnen wij nu 

een kandidaat stellen voor deze functie. 

Erik van der Kramer heeft zich bereid verklaart deze functie op zich te willen gaan 

nemen. Het Bestuur stelt dan ook voor Erik te benoemen in deze functie. 

Mochten er in de tussentijd van 4 weken na publicatie (tot 22 oktober 2018) zich 

geen tegenkandidaten gemeld hebben, ondersteund door 5 stemgerechtigde le-

den, dan is Erik officieel gekozen als secretaris van de C.K.V. Excelsior. Dit conform 

artikel 14 lid 3 van de statuten.  
 

Terugdringen plasticgebruik 

Tijdens de ledenvergadering werd de oproep gedaan 

het gebruik van plastic binnen de vereniging terug te 

dringen. Hierbij ligt ook een verantwoordelijkheid bij 

de leden zelf. Het Bestuur zal in samenspraak met de 

kantinecommissie kijken op welke manier het gebruik 

van plastic kan worden geminimaliseerd. Bij de leden 

ligt er ook de verantwoordelijkheid om hier aan mee 

te werken. Bij de kantine staan 2 inzamelbakken voor 

plastic flesjes. Nog vaak zien wij dat lege petflesjes in 

de gewone prullenbakken verdwijnen . Als iedereen zijn of haar flesje in deze ver-

zameltonnen gooit dragen wij op deze manier ook bij in het verzamelen en schei-

den van plastic afval. 
 

Klaverjassen 

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

Kom dan naar de klaverjasavond van Excelsior! 

Vrijdagavond 16 november 2018 

Start: 20:00 

Locatie: Clubhuis 't Veld 

Graag vooraf aanmelden via de website, zodat we weten 

hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. 

Vragen? Stuur 'n mail naar nicole.buis@ckv-excelsior.nl. 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Gevonden kleding 

Er is weer de nodige kleding gevonden in de kantine. Is één van de kledingstukken op onderstaande 

foto's van jou en wil je het terug? Haal 'm dan snel op, want over twee weken wordt de overgebleven 

kleding gedoneerd aan het Leger des Heils. 

 
 

Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is weer van start gegaan. Het is de 

leukste loterij voor Nederlandse verenigingen. 

Afgelopen zaterdag zijn de verkoopboekjes uitgedeeld aan de meeste B tot en met de F-teams. Een aantal 

teams krijgt de verkoopboekjes tijdens de training komende week. 

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 voor Excelsior. 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. 
 

  

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Oud papier 

Graag breng ik het volgende onder de aandacht, in het kader van Duur-

zaam Excelsior: 

We hebben beschikking over een container voor oud papier. Deze rode 

container staat naast de voormalige kantine van DKC waar hij gemakke-

lijk op te halen is voor de lediging. Mocht je je oude papier kwijt willen, 

breng het naar de container en als die vol is zorgen we weer dat hij geleegd 

wordt. Een goedgevulde container zorgt voor extra inkomsten voor de vereni-

ging! 

Heb je veel en kom je met de auto, dan kan je via het "DKC"-hek de auto naast de container zetten. Het slot 

op het hek heeft dezelfde sleutel als de andere hekken. 

Ger Wichems 
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Senioren 

Regen, regen en nog eens regen zaterdagmiddag 22 september, soms wat meer soms wat minder, 

maar droog werd het niet. Maar de resultaten van de seniorenteams waren absoluut niet slecht, met 

slechts 1 nederlaag en 1 gelijkspel uit 9 wedstrijden.  

Alleen Excelsior 8 hield het op Biesland tijdens hun wedstrijd tegen Valto 8 nog droog. Dat leidde tot een 

uitstekende 16-10 overwinning.  

De eerste thuiswedstrijd van Excelsior 6 speelde zich dus af in de nattigheid, maar het belette de ploeg niet 

om met ruime cijfers te winnen van Futura 3; het werd 19-7. Ook Excelsior 5 won alweer de 3e wedstrijd op rij, 

nu werd Avanti 5 gemakkelijk met 12-7 verslagen. 

Bij Excelsior 4 tegen Weidevogels 4 moest al snel gewisseld worden omdat Gina en Bart niet helemaal fit aan 

de wedstrijd waren begonnen. Weidevogels bleek desalniettemin behoorlijk te sterk voor het 4e en won met 

6-12. Hopelijk kan het 4e aanstaande zaterdag punten pakken tegen het ook nog op nul punten staande 

Achilles 5. 

Die eerste punten haalde Excelsior 3 nu wel, want het scoorde tegen Velocitas 3 ondanks het slechte weer 

heel gemakkelijk en liep uit naar een 19-12 overwinning. 

Ook in de uitwedstrijden goede resultaten: Excelsior 1 had in Moordrecht geen kind aan IJsselvogels 1. In het 

begin van de wedstrijd werd er door beide partijen heel slecht geschoten, maar vooral door de thuisploeg. Na 

de 3-9 ruststand liep het 1e uit naar een ruime 11-19 eindstand. En het 1e behoudt daarmee de koppositie. 

In Den Haag speelde Excelsior 2 tegen Die Haghe 2 nog niet de sterren van de hemel, maar wist wel met 13-

15 te winnen, zodat er weer naar boven gekeken kan worden.  

Excelsior 7 ging naar Alphen a/d Rijn met invallers Harrie, Sydney, Ans en Veronique, bedankt allemaal. Tegen 

Tempo 7 werd in de eerste helft een voorsprong opgebouwd, in de 2e helft werd het nog even spannend, met 

heel veel gemiste doorloopballen en strafworpen, maar de winst was voor het 7e met 9-11. 

Excelsior 8 kwam in Pijnacker in de eerste helft op achterstand tegen Avanti 8, maar wist het verschil in de 

tweede helft om te buigen naar zelfs een 8-9 voorsprong, waarna de thuisploeg uit een strafworp de stand 

nog gelijktrok: 9-9.  

Komende zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis, waarbij we hopen op veel betere weersomstandigheden 

dan afgelopen zaterdag, in elk geval droger, en dan dus veel publiek langs de lijn. Excelsior 2 krijgt het onder-

aan staande Sporting Delta 3 op bezoek, en Excelsior 1 de nummer 2 op de ranglijst, GKV 1. Dat kan een hele 

interessante wedstrijd worden omdat GKV tot dusver ook nog maar 1 wedstrijdpunt heeft verloren. 

Willeke 
 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches en trainers van de jeugd blikken de coaches van de dag wekelijks terug op de 

jeugdwedstrijden. 

▪ Fleur (dinsdag 18/9): De F4 wint met 14-2 de inhaalwedstrijd tegen Fortuna F5💪🏻! Een super leuke wedstrijd 

waarin goed werd samen gespeeld en iedereen heeft kunnen scoren! 

▪ Fleur: Na een 5-4 achterstand bij rust, hebben de toppers van de F4 7-12 gewonnen van Avanti F2💪🏻! Er 

werd weer goed samengespeeld en overgegooid! 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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▪ Sharmaine: De D1 heeft de punten in Delft weten te houden! We hebben gewonnen!!! Met rust 

stonden we 4-2 voor & uiteindelijk hebben we 6-5 gewonnen. Volgende week spelen we weer tegen 

Meervogels en dan gaan we weer voor de volle winst! Deze week gaan we ‘de tweede helft’ maar 

trainen. :D 

▪ Bob: De C2 wint met 7-5 van ODO C2, er werd voor iedere centimeter gestreden. Er waren genoeg 

kansen om de score nog te vergroten, maar de korf vinden was soms nog lastig! Volgende week mogen 

we voor de terugwedstrijd en strijden we weer vol mee om de koppositie! 

▪ Jasper: JAAAAAA E3 wint door knap samenspel met 10-6 van Meervogels E3 en gaat alleen aan kop!! 

▪ Nynke: De D4 verliest helaas met 4-12 van Avanti. Maar ze spelen steeds beter en er is elke week weer 

vooruitgang te zien! 

▪ Merit: De E7 wint met 2-4 van Avanti!! Vergeleken met vorige week super goed vrijgelopen! 

▪ Aniek: F3 ging de rust in met 3-1 voorsprong en heeft uiteindelijk gewonnen met 16-5. 

▪ Pauline: E2 heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Snel spel en goed samenspel!! 19-1 winst 💪💪 Ook 

de E2 staat nog alleen aan kop!! 

▪ Nicole: F2 verliest van ONDO met 5-9. Het verdedigen met een superspeler van de tegenpartij gaat steeds 

beter. Volgende week revanche tegen ONDO. 

▪ Marco: Met 2-4 heeft E6 verloren, ondanks een snelle achterstand bleven de kanjers er in geloven 

▪ Jikke: De D2 wint met 10-7!! Een hele leuke wedstrijd met mooie aanvallen en doelpunten. Heel goed ver-

dedigd met elkaar. 3 trotse coaches 💪🏻 

▪ Melvin: E1 wint met 5-11. De eerste 10 minuten gingen wat rommelig, maar onze kanjers hadden zich goed 

hersteld en trokken de wedstrijd naar zich toe. Daniël heeft 10 min goed ingevallen en liet nog een mooie 

doorloopbal zien. We moeten Jurjen even missen vanwege zijn gipsarm en wensen hem namens het team 

heel veel sterkte. 

▪ Jolanda: C3 wint met een fantastisch samenspel met 3-2 van koploper Alo. De coach is trots op het team. 

▪ Fleur: De kanjers van de E5 hadden niet echt hun dag en hebben verloren met 10-2 tegen ONDO E4. Vol-

gende week kunnen we ons herstellen en laten zien wat we kunnen! 

▪ Juan: C1 verliest met 0-9 van ODO. Het gebrek aan geloof in onszelf bleek vandaag onze grootste tegen-

stander. Komende week werken we hieraan om volgende week in de returnwedstrijd van begin tot eind 

gefocust en gemotiveerd te blijven! 

▪ Robert: De F1 heeft goed gespeeld tegen de sterke koploper Valto F1. Goed overgespeeld en vrijgelopen. 

Helaas schoot Valto zuiverder waardoor het toch 16-6 werd. 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag was het ’s-morgens nog te doen qua weer, maar na 12:30 was het veel regen. Maar dat 

kon de korfbalpret niet drukken! 

De meeste B t/m F teams hebben nu 3x gespeeld. Als wij naar de standen kijken dan is een groot aantal teams 

nog in de race voor het kampioenschap. De B1, C2, D1, D3, E1, E2, E3, E7, F3 en F4 staan bovenaan in de poule. 

Maar alle teams moeten nog de returns spelen. Wie weet wordt 13 oktober een schitterende dag met veel 

kampioenen! Succes met het spelen van de overige 3 wedstrijden. 

Maar zoals altijd is er altijd één team dat als eerste kampioen kan worden! Dat is dit seizoen de E3! Aanstaande 

zaterdag kan de E3 bij winst op Meervogels E3 kampioen worden!! 
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Kampioenswedstrijd E3! 

Meervogels E3 - Excelsior E3  

Zaterdag 29 september 9:00 in Zoetermeer 

Stand per 23 september: 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior E3 3 6 3 0 0 36 11 25 0 

2 Meervogels/Física E3 3 4 2 1 0 25 18 7 0 

3 ONDO (G) E7 3 2 1 2 0 16 33 -17 0 

4 Valto E3 3 0 0 3 0 8 23 -15 0 
 

Materiaalhokken 

T.a.v. materiaalhok Excelsior: 

De vaste wedstrijdpalen D/E (6 stuks) liggen nu onder de aluminiumpalen senioren in het materiaalhok bij 

Excelsior. Dat is als je binnenkomt links. Als je deze palen hebt gebruikt, wil je ze daar dan ook weer terugleg-

gen? De vaste wedstrijdpalen F (2 stuks) liggen in het materiaalhok bij Excelsior op een rek onder de aluminium 

D/E en F palen. Dit is rechts als je binnenkomt. De senioren vaste wedstrijdpalen (6 stuks) liggen achter het 

rek met stalen seniorenpalen op de grond. Dat is rechts als je binnenkomt. 

De aluminium trainingspalen Senioren/B/C (met een blauwe sticker) liggen op de stelling links achter in; de 

D/E aluminium trainingspalen liggen op de stelling rechts als je binnenkomt; de F aluminium trainingspalen 

liggen op de stelling rechts als je binnenkomt maar achterin. 

Alle stalen trainingspalen liggen in rekken op de grond. De senioren/B/C rechts als je binnenkomt en de F 

palen links voorin en hiernaast ligt de stelling voor pinguïnpalen. De D/E stalenpalen liggen in het rek links 

achterin. 

Alle manden liggen in twee rijen rechts op de 2 stellingen boven elkaar. Op iedere rij kunnen 20 manden 

worden neergelegd. Let erop dat je ze om en om neergelegd zodat er ook daadwerkelijk 20 op de stelling 

kunnen. De pinguïnmanden liggen op de planken bovenin het hok. 

T.a.v. materiaalhok bij voormalig DKC: 

De vaste wedstrijdpalen D/E en F (ieder 2 stuks) liggen op de onderste plank van de stelling die rechts staat 

als je binnenkomt. De vaste wedstrijdpalen senioren/B/C liggen naast de stelling op de grond. 

De trainingspalen, zowel staal als aluminium, liggen in de stelling rechts. Op de bovenste plank liggen de 

senioren/B/C palen; op de middelste plank liggen de D/E palen. De F palen liggen naast de stelling op de 

grond. 

De manden moeten worden opgeborgen in de stelling die links staat als je binnenkomt. Er liggen 16 manden. 

In de stelling kunnen per vak 2 manden naast elkaar liggen. 

De schuifpalen zijn naar het hok bij voormalig DKC verhuisd. 

T.a.v. ballen: 

Ieder team heeft een hokje in de ballenkast die in de tweede berging bij Excelsior staat. De kast staat rechts 

(voor ballen Excelsior 5, 9 en B t/m F4). De ballen voor Excelsior 3 t/m 8 m.u.v. Excelsior 5 bevinden zich in de 

kasten links in het tweede materiaalhok die aan de muur hangen. Ballen moeten dus worden opgeborgen in 

deze kasten en niet worden neergelegd in de materiaalhokken waar de palen liggen! 

Als iedereen na een wedstrijd of training het materiaal weer netjes opruimt en op de juiste plek dan is het 

voor het volgende team ook gemakkelijker om het materiaal weer terug te vinden. En als er een bal in de sloot 

valt en je kunt de bal zelf niet uit de sloot halen vraag dan aan een oudere of dat hij of zij jou wilt helpen. 
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Afgelopen zaterdagmiddag lagen er namelijk weer 3 in de sloot! De vereniging is bezig om een groot 

schepnet te kopen, waardoor het makkelijker wordt om de ballen uit de sloot te halen. Verder is de heg 

tussen het veld en de sloot niet meer helemaal aaneengesloten. Ook hier zijn wij bezig met een oplos-

sing. Als u nu denkt ik heb de oplossing voor de heg (omdat u toevallig hovenier bent) spreekt u dan 

even Leen, Pauline of Erik aan. 
 

Grote clubactie 

De eerste boekjes zijn al weer ingeleverd! Je kunt de boekjes deponeren in de box die staat op de bar. 
 

Trainingen 

De TC is al weer druk bezig met het rondkrijgen van het trainingsschema zaal. Voorlopig blijven wij nog buiten 

trainen. De laatste veldtraining voor B t/m F teams zal zijn op donderdag 18 oktober want de week erna is het 

Herfstvakantie. De eerste zaaltrainingen starten in de week vanaf maandag 5 november. 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2L 11396 Excelsior 3 - Velocitas 3 19 12 

R3S 11377 Excelsior 4 - Weidevogels 4 6 12 

R3T 11859 Excelsior 5 - Avanti/Flexcom 5 12 7 

R4M 11856 Excelsior 6 - Futura 3 19 7 

S-028 11531 Excelsior 9 - Valto 8 16 10 

A-060 13766 Excelsior A2 - KVS/Maritiem A3 10 11 

A-085 13838 Excelsior A3 - ONDO A4 2 8 

C-027 16402 Excelsior C1 - ODO C1 0 9 

C-072 16609 Excelsior C2 - ODO C2 7 5 

C-089 16236 Excelsior C3 - ALO C2 3 2 

D-005 17905 Excelsior D1 - De Meervogels D1 6 5 

D-031 17873 Excelsior D2 - ONDO D2 10 7 

D-102 17711 Excelsior D4 - Avanti/Flexcom D4 4 12 

E-044 19844 Excelsior E2 - Valto E2 19 1 

E-067 20016 Excelsior E3 - De Meervogels E3 10 6 

E-190 19705 Excelsior E6 - Valto E7 2 4 

F-035 21910 Excelsior F2 - ONDO F2 5 9 

F-084 21802 Excelsior F3 - ONDO F5 15 6 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1E 17828 IJsselvogels 1 - Excelsior 1 11 19 

R1E 11890 Die Haghe 2 - Excelsior 2 13 15 

S-072 12633 Tempo 6 - Excelsior 7 9 11 

S-015 11597 Avanti/Flexcom 8 - Excelsior 8 9 9 

A2I 14703 DES A1 - Excelsior A1 6 8 

B-023 14920 De Meervogels B2 - Excelsior B1 12 11 

B-103 14948 Futura B1 - Excelsior B2 9 7 

C-072 16361 ODO C2 - Excelsior C2 7 5 

D-115 17851 De Meervogels D3 - Excelsior D3 0 6 

E-018 19961 Futura E1 - Excelsior E1 5 11 

E-112 20006 Fortuna/Delta Logistiek E4 - Excelsior E4 15 1 

E-066 19968 ONDO E4 - Excelsior E5 10 2 

E-196 19732 Avanti/Flexcom E7 - Excelsior E7 2 4 

F-022 21813 Valto F1 - Excelsior F1 16 6 

F-099 21860 Avanti/Flexcom F2 - Excelsior F4 7 12 
 

  

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


 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  06 10 

Wedstrijden 

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Ijsselvogels 1 - Excelsior 1 

Met 3e zege op rij haalt CKV Excelsior haar eerste doelstelling en blijft voorlopig ongeslagen in 

poule 1E 

Een bijzondere dag voor mij als coach, nou.. eigenlijk meer een bijzondere week. Afgelopen maandag 17 

september werd onze dochter Senna geboren! Een weekje eerder dan verwacht maar gelukkig helemaal ge-

zond en wel! 

Dan gaat alles even opzij en staat je hoofd nog maar zo af en toe eventjes op de korfbalstand. Even een weekje 

’s avonds thuis en dus ook voor de groep een vreemde trainingsweek, gelukkig met dank aan Maarten en 

Ronald zijn er voldoende back-up trainers die enorm begaan zijn met de selectie en ook moeiteloos over 

kunnen nemen. 

En dan mochten we ook nog tegen Ijsselvogels spelen, waar ikzelf de afgelopen 3 seizoenen heb mogen 

coachen. Ik spreek een groot deel van die groep nog af en toe dus was ik ook wel benieuwd hoe zij het zouden 

doen, misschien was het een voordeeltje voor ons dat ik de spelers wel goed ken. 

Dan de wedstrijd: De voorbespreking vond plaats bij ons thuis, zo kon de groep kennis maken met onze 

nieuwe aanwinst en dit combineren met een lekkere lunch en teambespreking. Het eerste kwartier was van 

onze kant wat onwennig, Lisanne had wat maagklachten, maar wilde toch starten, Ijsselvogels had het verde-

digend goed onder controle. Lotte wist na de 1-0 van Kim voor ons als eerste de korf te vinden met een van 

haar eerste doelpogingen, zij werkt hard aan haar schot en dit lijkt toch nu al vruchten af te werpen. De 

wedstrijd kwam nog niet lekker op gang en Reinier en Eva hielden beide ploegen in balans. Toen Kevin voor 

de eerste keer de korf vond tegen Ijsselvogels , ‘hij is dit seizoen overgekomen uit Moordrecht’ en Lisanne 

daarop ook haar eerste treffer aantekende was het eerste gaatje van 2 daar. In de fase die volgde liet Lisanne 

zien dat ze er doorheen kwam. Uit het andere vak werd goed gespeeld naar de kansen van Jill en Sabine. Jill 

was wederom ’steady’ en scoorde nog liefst 3 keer voor de rust. Ook Lisanne wist er nog 2 extra in te gooien. 

3-9 met rust en opvallend veel scorende dames bij beide kanten. 

Na rust openden we eigenlijk heel sterk met een prachtig uitgespeelde aanval, helaas was de afronding niet 

goed. Dit leidde tot een behoorlijk slordige en rommelige fase waarin Ijsselvogels terug wist te komen tot 6-

10. Een onnodige zwakke fase van ons, te veel ruimte aan de tegenstander, onnodige foutjes en te weinig 

concentratie in de afronding. Kevin was dit keer de eerste die zich herstelde na een treffer tegen hem van 

Coen, counterde hij direct met een goal waarmee de hoop van Ijsselvogels weer weg leek te vloeien. Reinier, 

Jill en Ryan trokken de wedstrijd definitief naar ons toe en zorgden voor een 6-14 stand. De wedstrijd hobbelde 

daarna richting het eindsignaal. Wayne wist ook zijn eerste goal te maken voor Excelsior, verder werd hij heel 

kort verdedigd door Leon, 2 krachtpatsers die elkaar redelijk in balans wisten te houden. Sabine en Lotte 

kwamen in de slotfase nog beide tot scoren met een mooi uitgespeelde doorbraak. 

Eindstand 11-19. Volgende week de topper tegen GKV, deze ploeg staat enigszins verrassend 2e maar heeft 

nog geen wedstrijd verloren. Genoeg reden voor ons om er de komende week een schepje bovenop te doen. 

Iedereen weet dat het beter kan en moet, maar al met al een prachtige week☺☺☺ 

KOM KIJKEN VOLGENDE WEEK!!!! EN KOM ONS AANMOEDIGEN!!!! 

Mark 
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Wedstrijden 

Wedstrijden 

Jeugd 

Excelsior E3 - De Meervogels E3 

Excelsior E3 trekt de overwinning naar zich toe in kraker tegen Meervogels E3 

Een milde nervositeit was al voelbaar toen de spelers, staf en supporters van Excelsior E3 zich om 10.00 

verzamelden op ’t Veld. Na twee uitstekende overwinningen in de eerste speelrondes stond nu Meervo-

gels E3 op het programma; een team dat op papier nog een klasse beter was dan de teams uit de Lier en 

’s Gravenzande. Het doel van de dag was dan ook eenvoudig: het volhouden van de ingezette lijn (attent 

verdedigen, samen aanvallen en mooie acties belonen met een high-five).  

Met een sterk team is het helaas onontkoombaar dat op elk moment, gedurende elke wedstrijd twee toppers 

langs de kant moeten staan. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, kozen onze wisselspelers er echter 

voor om de spandoeken erbij te pakken en als ware 5e speler te fungeren. Gesteund door de spelers van de 

E2 toverden zij sportpark Biesland vanaf het eerste fluitsignaal om tot kolkende arena. 

Via een flitsende aanval en een scherpe afronding zette de E3 meteen de 1-0 op het scorebord. Meervogels 

antwoordde echter direct met de gelijkmaker. In de daaropvolgende minuten was het initiatief voor Meervo-

gels, dat opportunistisch speelde en via de lange bal veel kansen creëerde. Met felle vervolgacties konden ze 

meerdere keren van dichtbij aanleggen. Uiteindelijk viel de goal dan ook: 1-2. De robuuste formatie van de 

Excelsiorianen gaf echter geen krimp en ging geduldig op zoek naar de gelijkmaker. Deze viel echter niet 

voordat de scheidsrechter floot voor het eerste kwart.  

Aangezien er op het spel niets was aan te merken werden er geen tactische wijzigingen doorgevoerd. Wel 

realiseerde de driehoek van spelers, staf en supporters dat er bij allen een schepje bovenop moest. Met een 

hernieuwd elan opende de thuisspelende ploeg vlammend. Met drie achtereenvolgende goals werd de wed-

strijd compleet gekanteld naar een voorsprong van 6-4. Wederom volgden de goals op aanvallen die over alle 

schijven uitgespeeld werden.  

Meervogels leek even uit het veld geslagen maar herpakte zich knap na de limonade tijdens de rust. Zoals 

Marjan, moeder van Justin, bondig doch treffend samenvatte: “6-5. Blijft spannend.” Er volgde een wervelende 

machtsstrijd tussen de twee hoogstgeplaatste teams van de poule. Het spel was niet altijd even verzorgd, 

maar de toeschouwers zaten op het puntje van hun stoel. Waar de ballen aan Zoetermeerse kant niet wilde 

vallen, mede door het gedisciplineerd verdedigen van de zwart-witte combinatie, maakte de Delftenaren het 

wél af. Na het derde kwart stond 8-5 op het scorebord. Het verschil was gemaakt, maar moest nog wel met 

hand en tand verdedigd worden. In het laatste kwart kwam de E3 echter nauwelijks in de problemen. Het team 

toonde het benodigde geduld om aanvallen zorgvuldig op te zetten en vervolgens aan te leggen. Ook aan de 

kant van Meervogels leek langzaam het besef in te dalen dat Excelsior aan het langste eind ging trekken. Met 

10-6 floot Jill (bedankt!) voor het einde van de wedstrijd. Na een spannende en zwaarbevochten overwinning 

was er maar één conclusie mogelijk: het publiek was vandaag de grote winnaar. Het was de gehele wedstrijd 

droog gebleven en de supporters waren getrakteerd op een leuke wedstrijd van beide teams. 

De ontwikkeling van onze spelers wordt mede 

mogelijk gemaakt door de verrichte arbeid op 

de trainingen. Hierbij is het ontzettend fijn dat 

de trainers van de andere E-teams de opleiding 

van onze kleine helden op zich nemen wanneer 

Ryan en/of ikzelf er niet bij kunnen zijn. Hun 

bijdrage is onmisbaar voor het spelplezier dat 

elke zaterdag wordt getoond. Bij dezen draag 

ik de overwinning dan ook graag aan hen op! 

(ik moet dit formeel nog wel even met Ryan 

overleggen) 
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Wedstrijden 

Wedstrijden 

Ter bezegeling van de goede pot werd tevens de laatste hand aan het E3-spanddoek gelegd (zie foto). 

Hiermee weet de SVE (Supporters Vereniging E3, red.) vast raad. 

Volgende week staat om 09.00 direct de return in Zoetermeer op het programma. We duimen dat 

beide teams weer strijdbaar ten tonele verschijnen voor nóg zo’n mooie pot. 
 

 

 

  



 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  06 13 

Wedstrijden 

Wedstrijden 

 

Opstellingen 

29 september 2018 

team Opstelling reserve 

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

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

 

3 
Demi, Floor J., Joyce, Marieke, Yara 

Fabian G., Koen V, Mart, Okker  

 

heer S4? 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH 

 

Pim S., heer S5? 

5 
Christiane, Elke, Floor H, Jessica, Loes 

Jeroen, Lex, Wouter LC, Kevin Bo/Sander H.  

  

Kevin Bo, Sander H.  

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

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

 

7 
Cynthia, Marloes, Sanne K, Stella,  

Koen T, Jesse, Marijn, Sander vV 

Nynke 

Wesley, Thijs 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

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 

 

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

Mark J, Mark S, Nico, Rick, Sydney 

 

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

Daan, Gijs, Luuk, Rik 

 

B1 
Dani, Inger, Liekke, Lucía, Sanne 

Bram, Milan, Paul, Piet, Joshua 

 

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

Gijs, Sander, Thom, Wouter  

 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara 

Angelo, David, Finnian, Jay, Joran 

Lieselotte (C2) 

C2 Eline T, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne, Afwezig: Guusje Julia (C1), Sara (C1) 

C3 
Anne, Eline B, Renske, Vera 

Cas, Leo, Olivier, Nathan 

Micha (D4) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Martin, Mees, Thijs, Afwezig: Jochem 

Angela (C1) 

Angelo (C1) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Eline (C2) 

D3 
Hennieke, Josyne, Marlou, Nynke, Sofie V, Afwezig: Lizzy, Geblesseerd: Britt 

Jasper, Justin, Sten 

Emme (E1) 

Stefan (E1) 

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

Micha, Olaf, Thomas 

 

E1 
Emme, Melissa 

Stefan, Thomas H, Geblesseerd: Jurjen 

Uit E2 

E2 
Lise, Puck 

Daniel, Tijn, Ruben 

 

E3 
Mijke, Yara, Femke 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Senne, Lennart 

 

E5 
Evi N, Roemjana 

Demian, Ole, Teun 

 

E6 
Fiene, Yessica 

Sieme, Ties, Jop 

 

E7 
Roos, Lisa 

Niven, Bastiaan, Afwezig: Jip 

Ole (E5) 

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 

Programma 

29 september 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1E 18218 Excelsior 1 - GKV 1 14:00 15:30 Mark J. Kosse 1K40 Vito H tel.nr. in e-mailuitgave 

R1E 12583 Excelsior 2 - Sporting Delta 3 13:00 14:00 Maarten R. Peters 1K40   

S-072 22790 Excelsior 7 - ODO 5 10:00 11:00 Danique, Linda Erik vd V 1K40   

S-015 11790 Excelsior 8 - Avanti/Flexcom 8 16:00 17:00 Willeke ?? 1K40   

A2I 14955 Excelsior A1 - ODO A1 11:30 12:30 Linda, Wouter scheidsrechter Excelsior 1K40   

B-023 15162 Excelsior B1 - De Meervogels B2 09:00 09:45 Sander Rob M 1K40   

B-103 15134 Excelsior B2 - Futura B1 11:45 12:30 Kevin, Mart, Bart wordt geregeld 7aK40   

D-115 18111 Excelsior D3 - De Meervogels D3 09:45 10:30 Lonneke, Geeske Harry J 7bK40   

E-018 20472 Excelsior E1 - Futura E1 11:00 11:30 Okker, Melvin Marit N 7bK24   

E-112 20304 Excelsior E4 - Fortuna/Delta Logistiek E4 09:00 09:30 Charlotte, Denise, Minoesh Wouter de B 7bK24   

E-066 20300 Excelsior E5 - ONDO E4 09:00 09:30 Robin, Fabiën Wesley T 8bK24   

E-196 20095 Excelsior E7 - Avanti/Flexcom E7 10:00 10:30 Rick, Nico Fabian G 7bK24   

F-022 22034 Excelsior F1 - Valto F1 10:00 10:30 Robert Johan de L 2K24   

F-099 22073 Excelsior F4 - Avanti/Flexcom F2 09:00 09:30 Fleur Nadine v G 2K24   

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

R2L 10352 Refleks 3 - Excelsior 3 15:45 17:00 Ronald, Barry Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 1K40 zelf regelen 

R3S 10334 Achilles 5 - Excelsior 4 14:15 15:50 Pieter Pomonaplein, Den Haag 1aK60 oranje inschietshirts 

R3T 12468 Twist 3 - Excelsior 5 11:00 12:30   Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 1K40 zelf regelen 

R4M 12448 Paal Centraal 3 - Excelsior 6 aw 14:30 15:30   Sportcentrum TU Delft, Delft 1K40 op eigen gelegenheid 

S-028 11794 Valto 8 - Excelsior 9 13:15 14:30 Rob Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 zelf regelen 

A-060 13918 KVS/Maritiem A3 - Excelsior A2 15:30 17:00 Leanne, Wayne Cas van Dijkpark, Den Haag 3aK40 Anouk, Charlotte, Nico, Denise 

A-085 13969 ONDO A4 - Excelsior A3 12:15 13:45 Mario, Wouter Juliana Sportpark, 's Gravenzande 2cK40 regelt Fred 

C-027 16630 ODO C1 - Excelsior C1 11:30 12:35 Simon, Dik, Juan Sportpark De Commandeur, Maasland 2a1K40 regelen contactouders 

C-072 16361 ODO C2 - Excelsior C2 10:30 11:30 Carolien Sportpark De Commandeur, Maasland 1K40 regelen contactouders 

C-089 16476 ALO C2 - Excelsior C3 09:45 11:00 Jolanda Bosjes van Pex, Den Haag 1bK40 regelen contactouders 

D-005 18140 De Meervogels D1 - Excelsior D1 09:00 10:05 Sharmaine, Timon, Jazz Vernède Sportpark, Zoetermeer 1bK40 regelen contactouders 

D-031 18124 ONDO D2 - Excelsior D2 08:45 09:45 Jikke, Hannah, Gina Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1cK40 regelen contactouders 

D-102 17971 Avanti/Flexcom D4 - Excelsior D4 08:15 09:00 Nynke, Dirk Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 regelen contactouders 

E-044 20229 Valto E2 - Excelsior E2 08:15 09:00 Elvira, Pauline Sportpark De Zwet, De Lier 1b1K24 regelen contactouders 

E-067 20407 De Meervogels E3 - Excelsior E3 08:15 09:00 Jasper, Ryan Vernède Sportpark, Zoetermeer 1bK40 regelen contactouders 

E-190 20102 Valto E7 - Excelsior E6 08:15 09:00 Marco Sportpark De Zwet, De Lier 1b3k24 regelen contactouders 

F-035 22080 ONDO F2 - Excelsior F2 10:00 11:00 Lisette, Nicole Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G (G) regelen contactouders 

F-084 21960 ONDO F5 - Excelsior F3 09:00 10:00 Aniek, Anouk Juliana Sportpark, 's Gravenzande 3G (G) regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Stefan (E1), Ole (E5), Reinout (F1), Jip (E7)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Sofie (D2), Teun (E5), Roos (e7), Lennart (E4)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Zonne (D2), Fleur (B1), Dani (B1), Lucía (B1)    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 7 4x    7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   

  

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

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 29-09-2018 17002 2H Nexus 1 - Reeuwijk 1 15:30 KNKV Wouter le C Sportpark Thurlede, Schiedam 

za. 29-09-2018 18154 2H Twist 1 - Erasmus 1 15:30 KNKV Michel S Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 

za. 29-09-2018 12565 R2L DES (D) 3 - GKV (H) 2 14:00 KNKV Frido K Sportpark Biesland, Delft 

za. 29-09-2018 15241 A1H Oranje Wit (D) A2 - Merwede/Multiplaat A1 13:45 KNKV Jos van V Sportcomplex Stadspolders, Dordrecht 
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Trainingen en helden 

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 

 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 24 september 2018 Ben en Jikke maandag 15 oktober 2018 Jill en Job 

maandag 1 oktober 2018 Reinier maandag 22 oktober 2018 Herfstvakantie, geen training 

maandag 8 oktober 2018 Henk   

 

Helden van de week 

Datum Wedstrijd Helden van de week 

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 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 tegen 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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Kalenders en roosters  

C.K.V. EXCELSIOR 

DAGELIJKS BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn  

Secretaris: Bart Hogeweg a.i. 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Technische zaken: Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteitenzaken en vrijwilligers: Nicole Buis 

Algemene zaken: Micke Vrolijk 

 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 Photograhy 

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, Véronique, Alicia, Ans, Jos, Mark, 

Nicole, Margreet, Henk, Ger, Leen, Jasper 

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 

27 september 2018 Reservering DSV 

16 november 2018 Kantine gereserveerd B-groep 

16 november 2018 Klaverjassen 

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 

28 september 2018 Excelsior 4 Gina Atzei 

5 oktober 2018 Excelsior 3 Okker van Batenburg 

12 oktober 2018 Excelsior A1 & A2 Noa Jorritsma 

19 oktober 2018 Excelsior 2 Vito Heemskerk 

26 oktober 2018 Excelsior 1 Reinier van den Hoek 

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 
 
 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
mailto:nelleke.kamps@ckv-excelsior.nl
mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
mailto:lex.veldhuis@ckv-excelsior.nl
mailto:ledenadministratie@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/43/clubinformatie/vertrouwenspersoon
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