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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-mailbijlage 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  

Bestuursverkiezing 

In de Korfpraat van 23 september heeft het voorstel vanuit het Bestuur gestaan, om 

Erik van der Kramer te benoemen tot secretaris van de C.K.V. Excelsior. Binnen de 

termijn van 4 weken zijn er geen tegenkandidaten aangemeld. Dit betekent dat Erik 

van der Kramer vanaf heden bestuurslid is van de C.K.V. Excelsior in de functie van 

secretaris. 

Het Bestuur is blij, dat op een zeer korte termijn in deze functie kon worden voor-

zien en wensen Erik veel succes binnen deze functie. 
 

Jurytafel 

Net als vorig jaar, moeten we bij de thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2 zorg dra-

gen voor de jurytafel. Dit gaat in totaal om 14 wedstrijden verspreid over 7 speel-

zaterdagen. 

Afgelopen jaar is het met een kleine groep gelukt om dit voor elkaar te krijgen, 

maar dit kostte veel improvisatievermogen en de bereidheid van leden om direct 

na of voorafgaande aan hun eigen wedstrijd hier plaats te nemen. 

Om dat dit jaar soepeler te laten verlopen zijn we op zoek naar leden, maar zeker 

ook ouders om deze taak op zich te nemen. Het gaat hier dan om het bedienen 

van de schotklok, of de tijdwaarneming in combinatie met het bijhouden van de 

stand. 

In de link die hieronder is geplaatst staat de volledige beschrijving van de werk-

zaamheden van de jurytafel beschreven incl. die van de voorzitter.  

De opleiding/instructie die hiervoor nodig is doen wij vanuit de vereniging zelf. 

Tijdens de trainingen van de 1e selectie op de dinsdag en donderdagavond kan 

geoefend worden. Ook geeft dit de mogelijkheid om te kijken of deze taak iets voor 

je is. 

Wil je de komende week hier iets meer over weten, dan kan je contact opnemen 

met Nelleke Kamps, of Erik de koning. Of je stuurt een mail naar secretaris@ckv-

excelsior.nl 

Hieronder staat de link met de instructie jurytafel. 

https://www.ckv-excelsior.nl/uploads/Cursistenmap%20KNKV-juryvoorzit-

ter%202018-2019.pdf   
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/uploads/Cursistenmap%20KNKV-juryvoorzitter%202018-2019.pdf
https://www.ckv-excelsior.nl/uploads/Cursistenmap%20KNKV-juryvoorzitter%202018-2019.pdf
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Praatjes en mededelingen 

Voorzitterpraat 

 

Zaalopening & Buffet  

Save the date! Een avond om nooit te vergeten! 

Hét evenement van 2017 was zonder enige twijfel de zaalopening met het ongeëvenaarde buffet in 

Sport Café De Mookies. Het was een ouderwets gezellig avond, waarbij er door ruim 130 leden volop werd 

gelachen, gegeten, gezongen en gedronken. Oude vriendschappen herleefden en nieuwe vriendschappen zijn 

tijdens deze avond gesloten. Conclusie: een avond om nooit meer te vergeten! 

Dit jaar wordt het zaalseizoen opnieuw geopend met zo’n feestelijk buffet! Ditmaal op zaterdag 24 november 

2018. De avond is voor alle leden, supporters en overige relaties van Excelsior. Dit mag je natuurlijk niet mis-

sen. Houd zaterdag 24 november 2018 daarom vrij in je agenda. 

De aanmeldingen voor het buffet starten volgende week zondag via de website van Excelsior. 

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Erik vd K., Nathan od K. en Lars N. of mailen naar 

floormanager@ckv-excelsior.nl. 
 

Jubileum Club van 100 

Tijdens het Excelsior festival is de Excelsior Jubileum Club van 100 opgericht. 

Dit is de Excelsior sponsorclub om het 100-jarig jubileum in 2020 financieel te 

ondersteunen. De wens is om het 100-jarig jubileum  te maken, en dat is 

in 2020 een dure aangelegenheid. 

De deelnemers van de Jubileum Club van 100 sponsoren het jubileum met 100 euro. Het enthousiasme en 

resultaat is tot nu toe GEWELDIG!: Tot nu toe hebben we al 55! deelnemers mogen noteren. Super bedankt 

namens alle Excelsior-leden en op weg naar de 100 sponsoren!!! 

De bijdrage van de Jubileum Club van 100 is bestemd voor het eindfeest op 20 juni 2020. Eerste doel is dat 

tijdens het jubileumfeest alle Excelsiorianen kunnen genieten, dus ook die kleine groep die op andere gele-

genheden vaak de hele dag en avond bezig is. We willen graag personeel inhuren voor bar, buffet en beveili-

ging. 

Maar als we slagen 100 deelnemers te kunnen bewegen om het eindfeest te sponsoren, is het tweede doel 

om een Top-act naar Biesland te halen. Daarmee wordt ons eeuwfeest echt !  

De deelnemers van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn vermeld op de voorlaatste pagina van de komende 

Korfpraten. Sta je er niet bij maar wil je er bij staan?: Meld je aan bij Jasper, Wilco of Ron of stuur een mail 

naar jubileum100@ckv-excelsior.nl. 
 

Koop online Grote Clubactie Loten 

Bestel vanaf nu loten voor de Grote Clubactie online via het formulier op de site van 

Excelsior! Een lot kost € 3,- waarvan maar liefst € 2,40 naar Excelsior gaat. Hiermee 

sponsor je dus de vereniging en maak je zelf ook nog kans op fantastische prijzen, 

bijvoorbeeld een reis, een auto (Volkswagen Up) of de hoofdprijs van € 100.000,- (bekijk alle prijzen)! 

▪ Een lot kost € 3,00, waarvan € 2,40 voor Excelsior is! 

▪ De betaling gaat via een eenmalige incasso in oktober of november. Het lotnummer staat op het bankaf-

schrift. 

▪ Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs. 

▪ De trekking is op 12 december 2018, check op clubactie.nl of je prijs hebt. 

mailto:floormanager@ckv-excelsior.nl
mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1029-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1029-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
https://clubactie.nl/prijzen
https://clubactie.nl/
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Praatjes en mededelingen 

Voorzitterpraat 

Gevonden kleding 

Er is weer de nodige kleding gevonden in de kantine. Dit maal betreft het: 

▪ Oranje inschietshirt met nummer 203; 

▪ Rokje maat 140. 
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Activiteiten 

Slaapfeest 

Speciaal voor de jeugdleden van Excelsior (F t/m B teams) wordt er van vrijdag 2 op zaterdag 3 november een 

slaapfeest georganiseerd! Cool hè?! Wij hopen uiteraard dat alle jeugdspelers en -speelsters hierbij aanwezig 

zijn. Hieronder vind je alle informatie en op de site kun je je direct aanmelden!  

Op vrijdag 2 november is iedereen vanaf 18:15 uur van harte welkom in onze eigen kantine op 't Veld. We 

beginnen met het eten van de lekkerste pannenkoeken, ook de pinguïns (tot 19:30 uur) zijn hierbij welkom! 

Hierna worden er voor de jeugdleden allemaal leuke activiteiten georganiseerd!  

Wat we allemaal gaan doen, houden we nog even geheim. Het slaapfeest eindigt (na vast en zeker heeeel 

veeeel slapen 😊) op zaterdagochtend rond 10:00 na een heerlijk ontbijt.  

Dit slaapfeest mag je niet missen, zorg dat je er bij bent!  

Slaapfeest Excelsior  

▪ Voor alle jeugdleden (F t/m B) van Excelsior! (Pannenkoeken eten ook voor pinguïns) 

▪ Van vrijdag 2 op zaterdag 3 november (geen competitiekorfbal) 

▪ Kosten alleen pannenkoeken eten: € 2,00 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 

▪ Kosten pannenkoeken eten en slaapfeest: € 3,50 p.p. (betalen bij aanvang slaapfeest) 

▪ Leuke activiteiten! 

▪ Energiedrank verboden! 

▪ Opgeven uiterlijk op 28 oktober via het formulier op de site. 

▪ Vragen? Stuur een mail aan EC@ckv-excelsior.nl. 

De aanmeldingen tot zover (vrijdag 12 oktober, 12:00): 

naam team arr. naam team arr. naam team arr. naam team arr. 

Gijs B2 P+S Ryanne C2 P+S Nynke D3 P+S Demian  E5 P+S 

Jay  C1 P+S Leo  C3 P+S Britt D3 P+S Ole E5 P+S 

Sara C1 P+S Olivier  C3 P+S Micha  D4 P+S Teun E5 P+S 

Julia C1 P+S Jochem D1 P+S Nathalie  D4 P+S Niven E7 P+S 

Angela C1 P+S Thijs D1 P+S Sofie  D4 P+S Fenna F1 P 

Angelo C1 P+S Joya D1 P+S Sanne D4 P+S Reinout F1 P 

Finnian C1 P+S Zoë D1 P+S Jurjen  E1 P+S Evi F2 P+S 

Jeslyn C2 P Elize D1 P+S Melissa  E1 P+S Tess F2 P+S 

Guusje C2 P+S Jayden D2 P+S Marten E3 P+S Beau  F4 P+S 

Lieselotte C2 P Sofie  D2 P+S Yara E3 P+S Enzo F4 P+S 

Hayley C2 P+S Kilian D2 P+S Femke E3 P+S Dorien Ping. P 

Maud C2 P+S Zonne D2 P+S Emma  E4 P+S Arthur Ping. P 

Maya C2 P+S Fenna D2 P+S Stephanie  E4 P+S Eduard Ping. P 

Eline C2 P+S Romy D2 P+S Brigitte E4 P+S    

arr(angement): P= alleen pannenkoeken eten; P+S=pannenkoeken eten + slapen  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1031-slaapfeest-voor-jeugdleden-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1031-slaapfeest-voor-jeugdleden-excelsior
mailto:EC@ckv-excelsior.nl
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Activiteiten 

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. 

Deelnemers (stand 12 oktober) 

Monique Beijers 

Trees Zonderland 

Véronique ten Wolde 

Bert Buijing 

Ger Wichems 

Ellen Wichems  

Nico van Dam 

Willem van der Gaag  

Stefan van der Gaag 
 

mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Afgelopen zaterdag stond voor Excelsior 1 in Den Haag de topper tegen de nummer twee Achilles 1 

gepland, een bekende tegenstander en een hele sterke ploeg. Helaas was Mark geveld door een rug-

blessure, en kon hij niet coachen bij deze wedstrijd. Frank en Ronald werden op het laatste moment 

bereid gevonden voor hem waar te nemen. In de eerste helft ging de strijd gelijk op tot 6-6 bij rust. In de 

tweede helft liep Excelsior uit naar een zwaar bevochten 8-11 voorsprong. Daarbij brachten de korte wissels 

van Kevin en Timon in de aanvallen extra impulsen. Toch kwam Achilles nog terug tot 12-13 maar wist het in 

de uiterst spannende eindfase in zijn laatste aanvallen niet meer te scoren. Een terechte overwinning van het 

1e dat vooral bij de dames aanvallend veel overwicht (en doelpunten) had op die van Achilles en het goed 

georganiseerde en zeer gedisciplineerde spel van de hele ploeg. Plus - niet te vergeten - een aantal schitte-

rende combinaties als hoogtepunten tussendoor. Excelsior 1 is op de helft van de competitie de trotse onge-

slagen koploper, met Phoenix nu als nummer twee. Zaterdag komt het laag geklasseerde Maassluis op bezoek 

in Delft, en als die wedstrijd ook wordt gewonnen kan het 1e met een heel goed gevoel de zaal in gaan. 

Heel anders verging het Excelsior 2 in Haarlem tegen Rapid 2, waar handenvol kansen niet werden afgemaakt, 

en een jammerlijke 13-9 nederlaag werd geleden. Gelukkig was nog wel de wedstrijd van het 3e verplaatst 

naar half 11 in de ochtend, zodat reserves voor 2 van Leiden konden doorrijden naar Haarlem. Met nog de 

lastige thuiswedstrijd tegen VEO 2 aanstaande zaterdag voor de boeg bevindt het 2e zich in een lastige positie. 

In de poule staat alles dicht bij elkaar met uitzondering van koploper Meervogels 2 en nummer 8, Sporting 

Delta 3. Het lijkt zaak om voor de zaal toch nog punten te pakken. 

Als gezegd speelde Excelsior 3 in Leiden tegen Pernix 4 al vroeg, voor sommigen te vroeg, en leed een 18-16 

nederlaag. De thuisploeg kon profiteren van de vele vrije ballen die het 3e moest toestaan, en was daar heel 

zuiver in. Ook het 3e is nu in een grote middenmoot terecht gekomen, die eigenlijk helemaal tot onderaan 

doorloopt. Het zou mooi zijn als Excelsior 3 zaterdag punten zou kunnen meenemen uit de uitwedstrijd tegen 

koploper Achilles 3. 

Ook Excelsior 4 speelde uit, in Maasdijk tegen Dijkvogels 2. Met dank aan de ingezette reserves Pim, Mart en 

Denise wist het deze wedstrijd in de eindfase winnend over de streep te trekken; het werd 15-16. 

Excelsior 7, 8, en 9 waren vrij, en thuis speelden Excelsior 5 en 6. 

Het 5e kreeg één van de mede-koplopers ONDO 2 op bezoek; de wedstrijd ging grotendeels gelijk op, maar 

in de eindfase zette  ONDO een aantal spelers uit ONDO 1 in, en behaalde daardoor een 16-21 overwinning. 

Excelsior 6 speelde tegen de tot zaterdag mede-koploper Refleks 4, maar net als de weken ervoor was deze 

ploeg een gemakkelijke tegenstander. De ruststand was 12-5, en de eindstand bijna het dubbele: 22-10. 

Komende zaterdag de laatste zaterdag van de eerste helft (dit seizoen voor de wedstrijdsportteams plus 1 

competitieronde) van de veldcompetitie. We duimen voor nog één zaterdag mooi weer, en met thuiswedstrij-

den voor Excelsior 1, 2 en 8 en uitwedstrijden voor Excelsior 3, 4 en 5 op het programma, op een leuke afslui-

ting van het seizoen.  
 

Zaalcompetitie/trainingen 

Vanaf maandag 5 november gaan alle teams weer in de zaal trainen; de zaalcompetitie start op zaterdag 24 

november (het programma is nog niet bekend), en op 10 en 17 november zijn er oefenwedstrijden gepland 

voor alle teams. Dit oefenschema wordt volgende week gepubliceerd. 

De eerste selectie gaat direct door in de zaal; de overige teams zijn volgende week een week vrij van trainen. 

  

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


 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  10 8 

Wedstrijdsecretariaat 

Haagse Korfbaldagen 

Al snel na de laatste veldwedstrijd kunnen Excelsior 1 (en A1) alweer in de zaal de strijd aanbinden in de 

Haagse Korfbaldagen.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

▪ Donderdag 1 november, 20.45 uur, Excelsior 1 – Madjoe 1 

▪ Zaterdag 3 november, 16.45 uur, Excelsior 1 – Paal Centraal 1 

▪ Dinsdag 6 november, 20.45 uur, Excelsior 1 – Velocitas 1 

▪ Donderdag 8 november, 19.15 uur halve finale, mits Excelsior 1 nummer 1 van de poule wordt. 

▪ Zaterdag 10 november, 17.50 uur, finale, mits ……….. 

Willeke 
 

Jeugd 

Competitie 

Afgelopen zaterdag speelde alleen nog de D2 uit bij DES. Helaas wist de D2 niet te winnen. 

De zaalcompetitie 2018-2019 zal starten op zaterdag 24 november en loopt dit jaar door tot en met zaterdag 

30 maart! 
 

Grote clubactie 

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

Trainingen 

Deze week is het herfstvakantie en is er geen training voor de B- t/m F-teams. Omdat er materiaal van Biesland 

naar de sporthallen moet worden gebracht is er ook geen training voor de B- t/m F-teams in de week vanaf 

maandag 29 oktober. De eerste zaaltrainingen starten in de week vanaf maandag 5 november. Tijdens de 

zaalperiode zal er ook getraind worden naast de dinsdag en donderdag op maandag en woensdag. Dit komt 

omdat er in Delft nog steeds een groot tekort is aan sporthalruimte. Volgende week zullen de trainingstijden 

voor in de zaalperiode worden gepubliceerd. 
 

Oefenwedstrijden zaal 

Op zaterdag 17 november spelen alle B t/m F teams oefenwedstrijden in de zaal. De E- en F-teams zullen in 

toernooivorm spelen in sporthal Kerkpolder. Ook is zaterdag 10 november gereserveerd voor het spelen van 

oefenwedstrijden. Tot nu toe zijn er oefenwedstrijden voor de B1, C2, D1, D2 op zaterdag 10 november maar 

dat kan nog worden uitgebreid met meer teams. Zaterdag 3 november zijn er geen wedstrijden geregeld. Dit 

i.v.m. het slaapfeest dat is georganiseerd van vrijdag 2 op zaterdag 3 november. Hebben jullie je allemaal al 

aangemeld?? 
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Wedstrijden 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 

dinsdag 16 oktober 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R4M 10819 Excelsior 6 - ODO 4 8 6 
 

zaterdag 20 oktober 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R3T 11789 Excelsior 5 - ONDO 2 16 21 

R4M 11786 Excelsior 6 - Refleks 4 22 10 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 18826 Achilles 1 - Excelsior 1 12 13 

R1E 13683 Rapid 2 - Excelsior 2 13 9 

R2L 10686 Pernix 4 - Excelsior 3 18 16 

R3S 10722 Dijkvogels 2 - Excelsior 4 15 16 

A2I 15357 Refleks A1 - Excelsior A1 11 11 

D-031 17262 DES D1 - Excelsior D2 7 6 
 

  

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

Wedstrijden 

Wedstrijdverslagen 

Senioren 

Oudertraining - Excelsior 9 

Na een deelseizoen flink getraind te hebben onder de bezielende leiding van diverse trainers was het 

de hoogste tijd voor de ouders van de Oudertraining om het geleerde in praktijk te brengen. De hand-

schoen werd gegooid naar Excelsior 9 en deze werd door het 9e met plezier opgepakt. 

De ouders feliciteren het 9e met hun riante overwinning: 2-16. Maar ze feliciteren nog meer zichzelf... want 

maar 2-3 doorloopballen door te hebben gelaten betekent dat er solide is verdedigd. En meerdere schoten 

op de korf betekent dat er flink is aangevallen. Alleen afronden onder druk... daar moeten de ouders nog wat 

meer op trainen. 

Al met al hebben de ouders met deze wedstrijd een zeer leerzame ervaring opgedaan en gezamenlijk met het 

9e was het gewoon een leuke, ongedwongen avond op ons eigen veldje in Biesland! 

De ouders danken de spelers en coach van het 9e, hun invallers (Linsey, Robin, Fleur, Rachelle) en in het bij-

zonder Loes als scheidsrechter (Loes floot "in de geest van de wedstrijd"... of te wel, de ouders mochten niet 

klagen 😉) voor deze mooie ervaring en kijken uit naar de revanche in veld voorjaar/ misschien wel in de zaal. 

@Aanstaande trainers van de Oudertraining... werk aan de winkel! 

Ook tijdens de zaalperiode gaat de Oudertraining ge-

woon door. Alleen duiken de ouders niet de zaal in, 

maar blijven ze als bikkels op het veld! Als je mee wilt 

doen met de oudertraining of het een keer wil probe-

ren, stuur dan een mailtje naar oudertraining@ckv-

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

Wedstrijden 

 

 

Opstellingen 

27 oktober 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  

2 dames S6 

heer S6 

4 
Femke, Gina, Hanna, Maaike, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH 

 

Pim S. 

5 
Elke, Floor H, Loes, dame S6 

Bob, Jeroen, Lex, Wouter LC 

Femke, Kevin (S4) 

(na eigen wedstrijd)  

6 vrij  

7 vrij  

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

Erik vdK, Nathan, Thijs, Wesley N 

 

Sander, Koen (S7) 

9 vrij  

A1 
Geeske, Isa, Isabella, Lonneke, Noa 

Dirk, Joost, Jop, Wesley, Wouter 

 

A2 vrij  

A3 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 vrij  

C2 vrij  

C3 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

F3 vrij  

F4 vrij  

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

Programma 

zaterdag 27 oktober 2018 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

1E 18598 Excelsior 1 - Maassluis 1 14:00 15:30 Mark M. Mooren 1K40 geen dagdienst 

R1E 13274 Excelsior 2 - VEO 2 13:00 14:00 Maarten P. van Tiggelen 1K40   

S-015 12298 Excelsior 8 - Trekvogels 2 12:00 13:00 Willeke Robertjan H 7aK40   

A2I 15208 Excelsior A1 - Dijkvogels A1 11:30 12:30 Linda, Wouter W. Meijer 1K40   

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

R2L 13184 Achilles 3 - Excelsior 3 11:00 12:40 Ronald, Barry Pomonaplein, Den Haag 1aK60 zelf regelen; oranje inschietshirts 

R3S 13180 ONDO 3 - Excelsior 4 11:30 13:00 Pieter Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1aK60 zelf regelen 

R3T 10637 Dijkvogels 3 - Excelsior 5 13:00 14:30   Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 2K40 zelf regelen 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

11:30 14:00 Aniek (B2), Esmee (B2), Yuliana (B2), Wouter (B2)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

14:00 16:45 Excelsior A2 4x    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

16:45 19:30 Excelsior 2 4x    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

      7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 27-10-2018 12106 R4M Paal Centraal 3 - Refleks 4 12:30 Inkoop Erik de K Sportcentrum TU Delft, Delft 

za. 27-10-2018 15188 A1G Juliana A1 - Swift (M) A1 12:50 KNKV Jos van V Gem. sportpark, Oud Gastel 

za. 27-10-2018 17152 2I WION 1 - Stormvogels (W) 1 15:30 KNKV Michel S Sportcomplex Max Planckplaats, Rotterdam 

za. 27-10-2018 13171 R2M DES (D) 4 - Vriendenschaar (H) 2 13:30 KNKV Frido K Sportpark Biesland, Delft 

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

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 22 oktober 2018 Herfstvakantie, eigen training maandag 5 november 2018 n.t.b. 

maandag 29 oktober 2018 Eigen training   

 

Helden van de week 

Datum Wedstrijd Helden van de week 

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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Jubileum Club van 100  

Deelnemers Jubileum Club van 100 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Bob van der Leeden Petra de Koning Nelleke, Cobi, Bart Johan Zantman Mario den Boer 

Pauline en Renzo Marlieke en Maarten Nicole en Joost Lisette Ekelmans Lotte Elliott 

Nathan op den Kelder Lars Nieuwerf Erik van der Kramer Martin Panis Annelies en Ron 

Gonnie en Leen Simon van den Berg Riet de Koning Wesley Toet Wayne Stienstra 

Fleur en Robin Leny en Wim Mook Lisanne en Bertjan Jesse Ekelmans Koen van Domburg 

Rob den Heijer Jasper Veerman Erik de Koning Job van den Berg Vito Heemskerk 

Micke Vrolijk Willeke en Wilco Ryan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk Johan van den Bosch 

Elvira en Dik Timon Meulenberg 
Sharmaine van den Hoek 

Janssen 

 

Julia, Andrea en Juan Emily Janssen 

Jikke en Ben Mariska de Vroed Tineke en Piet Lisette en Frank Anoniem I 

Simon Bolle Fam. Albers Margreet en Henk Dieke en Piet 
Reiner van den Hoek 

Janssen (nr. 11) 

 

Omar van Bunnik 

(nr. 14) 
Pim de Jong Leanne en Wouter Joyce Dijkgraaf  Carolien en Edwin 
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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: Erik van der Kramer 

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 Photography 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Bart Hogeweg 

 Micke Vrolijk  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Erik de Koning 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Willeke, Erik, Thijs, Ans, Véronique, Alicia, Jos, Nicole, 

Ron, Leen, Lars 

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 

28 oktober 2018 Reservering Mammoet rijopleidingen 

1 november 2018 Trainers-/coachesbijeenkomst 

2-3 november 2018 Slaapfeest pupillen & aspiranten 

16 november 2018 Klaverjassen 

19 november 2018 Bestuursvergadering 

24 november 2018 Zaalopening & buffet 

30 november 2018 Sinterklaasfeest 

8 december 2018 Kantine gereserveerd 

17 december 2018 Bestuursvergadering 

21 januari 2019 Bestuursvergadering 

18 februari 2019 Bestuursvergadering 

25 maart 2019 Bestuursvergadering 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

8 mei 2019 Bestuursvergadering 

17 juni 2019 Bestuursvergadering 

20-27 juli 2019 Excelsior Zomerkamp 

geelgemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week 

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 

26 oktober 2018 Excelsior 1 Reinier 

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
mailto:vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl
https://www.ckv-excelsior.nl/
mailto:webmaster@ckv-excelsior.nl
mailto:webredactie@ckv-excelsior.nl
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://twitter.com/ckvexcelsior
https://twitter.com/ckvexcelsior
https://instagram.com/ckvexcelsior
https://instagram.com/ckvexcelsior
http://www.mariekezelisse.nl/
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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