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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 

Ans** 

Aspiranten B & C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D spelers 

Ans** 

Pupillen E & F spelers 

Alicia** 

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. 

 

Informatie inschrijving zomer-

kamp 2019! 

Jullie hebben het wellicht al meegekregen, maar op vrijdag 8 februari is de kamp-

reünie van het Zomerkamp 2018! Op deze avond vertonen wij de kampfilm, stellen 

we de nieuwe leiding voor, maken we het thema bekend van het Zomerkamp 2019 

en halen we alle mooie herinneringen op. De inloop is vanaf 19:00 uur en om 19:30 

uur zullen we de film starten. De kampreünie zal plaatsvinden in het clubhuis 't Veld. 

Verdere info kunt u vinden in het clubblad en op de Facebook-pagina van Excelsior 

Zomerkamp (https://www.facebook.com/zomerkampexcelsior/). Naast terugblik-

ken gaan we ook langzaam aan weer vooruit kijken naar het Zomerkamp van 2019. 

Op de zondag na de kampreünie (10 februari) om 12:00 uur zullen de inschrijvingen 

zich openen voor het Zomerkamp 2019. Het inschrijfformulier zal beschikbaar ko-

men via: www.ckv-excelsior.nl/zomerkamp. 

Allereerst nog even wat basisinformatie: 

▪ Wanneer: 20 t/m 27 juli 2019 (eerste week van de zomervakantie). 

▪ Waar: Kampeerboerderij Wouda in Appelscha (Friesland). 

▪ Voor wie: Excelsior-leden spelend in de B t/m E. 

▪ Kosten: € 140,00* 

*Wanneer er binnen 1 gezin een tweede kind meegaat, dan betaalt u voor het tweede 

kind €132,50. Mochten er eventueel nog meer kinderen binnen 1 gezin meegaan dan 

betaalt u voor deze kinderen €122,50. 

We hebben dit jaar plek voor 70 kinderen. Zoals vorig jaar aangegeven zullen we 

het maximaal aantal kinderen dat mee kan stapsgewijs verhogen, zodat wij als or-

ganisatie langzaam kunnen wennen aan het feit dat er veel meer kinderen mee 

gaan dan de laatste jaren bij DKC gebruikelijk was. Aangezien vorig jaar alles goed 

verlopen is, hebben wij dus besloten om i.p.v. 60 kinderen dit jaar maximaal 70 

kinderen mee te nemen. 

De inschrijvingen voor het kamp zullen in principe geopend zijn van 10 februari tot 

10 maart. Uiteraard zullen de inschrijvingen eerder sluiten als het maximaal aantal 

inschrijvingen van 70 eerder dan 10 maart wordt bereikt. 

Helaas sluit de inschrijving zich niet automatisch wanneer het aantal van 70 aan-

meldingen is bereikt en dus moeten wij het verloop van het aantal inschrijvingen 

zelf in de gaten houden. 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.facebook.com/zomerkampexcelsior/
http://www.ckv-excelsior.nl/zomerkamp
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Wij zullen proberen dit zo goed mogelijk in de gaten te houden, maar in theorie zou het dus zo kunnen 

zijn dat u in de veronderstelling bent dat uw kind is ingeschreven, maar dat dat uiteindelijk niet het 

geval blijkt te zijn. Wij zullen zo snel als mogelijk de inschrijving via een e-mail bevestigen. In deze e-

mail zult u ook de betalingsinformatie voor de vooruitbetaling vinden. Wij vragen als vooruitbetaling 

een bedrag van 25,00 euro. 

Ook in het geval dat uw kind helaas toch niet mee kan zullen wij u dit zo snel mogelijk via de e-mail laten 

weten. In dat geval zal uw kind op de reservelijst komen en we zullen in de e-mail die u krijgt dan ook vermel-

den op welke plek uw kind staat. In het geval dat er toch nog een plekje vrijkomt, zullen wij de eerstvolgende 

op de reservelijst mee laten gaan. 

Uiteraard kan het zo zijn dat uw kind door bijvoorbeeld vakantie niet de gehele week mee kan. Wij van de 

kampleiding hebben besloten dat wij in principe voorrang verlenen aan kinderen die wel de gehele week mee 

kunnen. Wanneer op 10 maart blijkt dat het maximale aantal inschrijvingen nog steeds niet is bereikt, dan zijn 

de kinderen die niet de gehele week mee kunnen alsnog van harte welkom om toch mee te gaan. Mocht deze 

situatie voor uw kind gelden, stuur dan een e-mail naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl. Wij zullen dan na het 

verstrijken van de inschrijvingstermijn zo snel mogelijk uitsluitsel geven of uw kind wel of niet mee kan. 
 

Ook ik ben lid van de club van 100 

De vraag om lid te worden van de club van 100 was niet moeilijk te be-

antwoorden. Honderd jaar. Een centennium, dat is iets bijzonders waar 

je uiteraard bij wilt zijn, iets wat je wilt meemaken. In het vorige Jubi-

leum-Club-van-100-stukje kwam Paulien aan het woord. Toeval of niet, 

zij is het die mij de eerste korfbaltechniek geleerd heeft in de F-jes, en 

zie, ook nu (nog) is ze met de jeugd bezig. Dat is wat een vereniging 

mooi maakt. Samen beleven, herinneringen maken, verhalen creëren. Of 

het op de training is, tijdens de wedstrijd, gedurende de derde helft of 

op een willekeurig ander moment doet er dan niet toe. 100 jaar verhalen, 

daar zijn wij onderdeel van, daar gaan wij er nog veel meer van creëren 

en daar gaan wij samen van genieten. 

Nathan 
 

Zaterdag huisgemaakte schnitzel-menu in Sportcafé De Mookies  

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 weer in onze eigen Sporthal de Buiten-

hof. Een wedstrijd tegen de nummer vijf in de poule, Tilburg 1. Dankzij de winst 

van de afgelopen zaterdag staat Excelsior 1 stevig op de derde plaats en is 

zowel een kampioenschap als degradatie erg ver weg. 

Na afloop van de wedstrijd kun je genieten van een heerlijk menu bij Sportcafé 

De Mookies: huisgemaakte kipschnitzelmenu. 

Uiteraard is naast dit menu ook het standaardassortiment te verkrijgen, zoals 

de bekende kapsalon en de saté- en kroepia-menu's enz. Het belooft dus weer 

een mooie zaterdag te worden, met heerlijk eten! Tot zaterdag! 

Programma 

16:30 uur Excelsior 2 - SDO / BlijWerkt 2 

18:05 uur Excelsior 1 - Tilburg 1 

mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Eerste vriendjestraining groot succes ! 

Afgelopen woensdag was de eerste vriendjes-

training in een serie van drie. Bij de sporthal 

Kerkpolder stond iedereen al vol verwachting te 

wachten op de trainer met de sleutel.  

Gelukkig kwam die er snel aan en kon de training 

van start gaan! Rennen, gooien, vangen, schieten op 

de korf natuurlijk en spelletjes. Halverwege een slok 

water en toen snel weer verder. Ondertussen werden 

de ouders verrast met een kopje koffie of thee met 

koekje.  

 

Na afloop van de training stond voor iedereen een be-

ker limonade klaar en was de schaal met fruit in een 

mum van tijd leeg! "Hadden jullie toevallig nog niet ge-

geten jongens?" 

Volgende week 6 februari en 13 februari is er van 17:45-

18:45 uur in sporthal Kerkpolder opnieuw een vriend-

jestraining. Je kunt je vrienden nog uitnodigen!  

Aanmelden graag via ledenwerving@ckv-excelsior.nl.  

Leden werven doen we samen! 

 
 

Ontwerpwedstrijd  

Ben jij creatief en zit je vol inspiratie? Dan hebben we een leuke uitdaging voor je! 

De discohoek heeft in de afgelopen periode een behoorlijke metamorfose ondergaan. We hebben een nieuw 

mengpaneel aangesloten en alle verlichting opnieuw ingericht. Ook hebben we alle oude elektra vervangen 

zodat alles weer naar behoren werkt. 

Tot slot hebben we nog kastjes gemaakt zodat de EC al zijn spullen netjes kan opbergen. 

Wat nu nog rest is schilderwerk. De binnenkant van de hoek nemen we voor onze eigen rekening maar de 

voorkant is voor een creatieveling zoals jij. 

De afmetingen zijn 195cm breed en 107 

cm hoog. Aan de bovenkant zit nog een 

schuine strook van 14 cm. De zijkant 

(aan de kant van de ingang van de kan-

tine) is 43 cm breed en eveneens 107 cm 

hoog met een schuine strook van 14 cm. 

Heb jij een leuk idee? Teken het op 

papier of op de computer en stuur het 

naar facilitair@ckv-excelsior.nl. Een 

deskundige jury zal jullie ontwerpen 

beoordelen. Je kunt je ontwerp tot 20 februari inzenden. 

Namens het bestuur, Lex Veldhuis 

mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl
mailto:facilitair@ckv-excelsior.nl
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Reünie Zomerkamp 2018 
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Senioren 

Na de uitstekende overwinning de week ervoor ging Excelsior 1 afgelopen zaterdag vol goede ver-

wachtingen naar de Zaanstreek om de andere tegenstander uit die regio te treffen. In Koog aan de 

Zaan was het 1e duidelijk beter dan Roda 1. Excelsior 1 stond de hele wedstrijd voor en ook toen de 

thuisploeg even dichterbij leek te komen was dat niet meer dan een soort schijnbeweging, en de wedstrijd 

werd afgesloten met een prima 16-21 eindstand. 

Excelsior 2 ging op bezoek bij het fysiek sterke geroutineerde KCC 4. In de thuiswedstrijd was deze ploeg nog 

met klinkende cijfers verslagen, maar nu had het 2e niet veel in te brengen en verloor met 27-21.  

In de Buitenhof vanaf 11 uur een lang middagprogramma: Excelsior 3 speelde als eerste tegen ONDO 2 uit 

Middelburg met Jop als invaller en gaf de dag een sterke start met een degelijke overwinning met 18-15 

eindstand. Belangrijke winstpunten om omhoog te komen in de grote middenmoot in deze poule. 

Hierna haalde Excelsior 6 voor de tweede week op rij uit tegen één van de ploegen die onderaan staan. Het 

werd tegen ODO 4 nu 27-8.  

Excelsior 7 sloot hier naadloos bij aan in de wedstrijd tegen Paal Centraal 5: met heel veel invallers deze week 

stond het bij rust al 16-1, en werd de eindstand tenslotte 29-11.  

Het leek voor Excelsior 4 in de wedstrijd tegen Dijkvogels 3 moeizaam te gaan, maar in de tweede helft werd 

de achterstand goedgemaakt en kwam een kleine voorsprong op het scorebord te staan. In een spannende 

eindfase wist het 4e die voorsprong vast te houden en won met 17-15. Een knappe overwinning met een zure 

bijsmaak, want Maaike moest uitvallen met opnieuw haar knieschijf uit de kom. 

De laatste seniorenwedstrijd was die van Excelsior 9 tegen RWA 6, de tegenstander van de week ervoor én 

één van de koplopers in de poule. Opnieuw was deze ploeg met 9-23 te sterk voor het 9e. 

Behalve het 1e en 2e speelden ook Excelsior 5 en 8 uit. Het 5e ging in Leiden op bezoek bij KZ Danaïden 2, en 

moest helaas genoegen nemen met een 18-10 nederlaag.  

Excelsior 8 was deze week de enige ploeg die ’s avonds speelde, met Sander als prima invaller werd Fortuna 

6 in de eigen hal met 10-13 verslagen. Vaste supporters, bedankt voor jullie komst.  

Aanstaande zaterdag zijn Excelsior 5 en 8 vrij, terwijl alleen Excelsior 1 en 2 thuis spelen. Alle overige ploegen 

spelen uit. Ook voor deze week: veel succes gewenst. 

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. 

Melvin: De E1 heeft gewonnen van Korbis met 13-12. Goed gespeeld en door dit keer de rust te houden in de 

laatste minuut werd de overwinning veilig gesteld. 

Robert: De F1 speelde tegen Nieuwekerk F3 vooral een goede 2e helft. Helaas lukt het niet meer om van 2-7 

achter nog helemaal terug te komen, maar 7-8 is ook een knappe prestatie! 

Jasper: De E3 begon rommelig tegen Achilles E3, maar kon na rust toch uitlopen naar een comfortabele 10-4 

winst 💪🏻 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Marco: De E6 wist door goed samenspel Avanti aanvankelijk goed van scoren af te houden. Door samen-

spel waren ze zeker de eerste helft de bovenliggende partij, alleen scoren lukte niet waardoor onze 

tegenstander langzaam uitliep met 0-7 als eindstand. 

Elvira: De E2 heeft met 1 punt verschil verloren van Dijkvogels. Ze hebben verdedigd als tijgers. Super-

knap! Aanvallend ging het wat lastiger. Ondanks het verlies zijn wij supertrots op ze. 

Nicole: Na een omleiding heeft de F2 toch op tijd de zaal weten te bereiken. De F2 had er geen last van 

en had een goeie start. We kwamen al snel met 1-3 voor. De F2 verdedigden goed met hun buik naar de 

bal waardoor ze heel veel ballen konden onderscheppen en heel veel kansen door het snelle omschakelen 

creëerden. Zelfs een paar doorloopballen werden geprobeerd 👍. De F2 won met 3-12. TOP GEDAAN!! 

Lotte: De B1 heeft met 12-5 gewonnen! Ze waren GEWELDIG! Goed samen gewerkt. Verdedigend hebben ze 

keer op keer de aangeef eruit kunnen halen, waardoor de tegenstander het erg lastig had. Mooie doelpunten 

gemaakt! TROTS! 

Juan: C1 speelt een dijk van een wedstrijd tegen HKV. Verliezen we aan het begin van de zaal nog met 9-1, nu 

is het verschil slechts 1 punt. Helaas in het voordeel van HKV: 9-10. Maar wat hebben we geweldig gespeeld, 

superfel en vol passie. Coaches en ouders zijn supertrots! De spelers zijn begrijpelijk ietwat teleurgesteld (op 

z'n zachtst gezegd), maar volgende week gaan we gewoon weer knallen! 

Robin: De F4 speelde de eerste 10 minuten van de wedstrijd heel goed samen en waren top aan het verdedi-

gen. Hierdoor stond het al snel 0-5. Hierna werd de tegenstander sterker en kwamen met de rust voor met 7-

6. Maar de toppers van de F4 lieten zich niet kisten en zette de trend van het begin van de wedstrijd voort 

waardoor er uiteindelijk door goed aanvallen en verdedigen met 10-13 werd gewonnen! Wij zijn trots op 

jullie!! 👍 

Fabiën: E5 heeft met 12-2 gewonnen van Die Haghe. Robin was een goede scheids, haha. Ze hebben goed 

samen gespeeld, ik ben trots ❤💕 

Jolanda: C3 heeft met 9-7 verloren van Alo. De eerste helft stonden we voor door goed samenspel. Er werd 

geseind naar elkaar en dat werkte supergoed. De verdediging zat er goed bovenop. De tweede helft liep gelijk 

op maar op het laatst gaven we het uit handen. Deze wedstrijd had alle kanten op kunnen gaan. Super ge-

speeld, C3-kanjers. 

Lisette: D1 heeft met 9-14 verloren van de koploper. Maar wat hebben we gevochten tot het eind. Mooie goals 

en leuk spel. Geen 2 punten maar we kunnen trots zijn. Dat zijn wij (Jazz & Lisette) als invalcoaches zeker! 

Bob: De C2 heeft weer met het kleinst mogelijke verschil verloren! In een wedstrijd met 4 invallers werden de 

kansen wel gecreëerd, maar niet af gemaakt! Wel werd er geknokt tot het einde en dit zorgde voor een eind-

uitslag van 4-3 

Nynke: De D4 heeft helaas met 2-3 verloren van Avanti. De rust in de aanvallen ontbrak waardoor het gooien 

en vangen niet goed lukte. Verdedigen ging erg goed en we gaven weinig kansen weg. Gevochten tot het 

einde maar helaas, op naar volgende week! 
 

Competitie 

Afgelopen zaterdag was er weer een vol programma in sporthal de Buitenhof. Danique had dagdienst in de 

Buitenhof en werd om 9:00 geconfronteerd met 2 niet aanwezige scheidsrechters! Nikky had dagdienst in 

Kerkpolder en daar kwam 1 scheidsrechter niet opdagen! Scheidsrechters: jullie ontvangen op de zondag voor 

de betreffende zaterdag een app waarin wordt gemeld dat jullie geacht worden te fluiten! 

Alle teams waren weer compleet gemaakt. Vooral de C2 had 4 invallers/invalsters nodig. Invallers bedankt 

hiervoor! 

Aanstaande zaterdag is de derde en laatste open dag van middelbare scholen in Delft. Véronique, Ans en 

Alicia hebben de handen vol om de puzzel van complete teams rond te krijgen. Excelsior had bij het invullen 
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van het zaalprogramma reeds rekening gehouden met de data van de open dagen voor D-teams. Hier-

door is het programma van aanstaande zaterdag weer iets gesplitst: na de E/F pupillen en C3 worden 

senioren en juniorenwedstrijden gespeeld om vervolgens D wedstrijden te laten spelen en daarna weer 

senioren/junioren. 

De meeste teams zijn al weer over de helft in de competitie. Als wij naar de standen kijken dan hebben 

de B1, B2, C1, D2, D3, D4 en F2 nog kampioenskansen. Maar ook andere teams kunnen nog kampioen 

worden. De verschillen in sommige poules zijn vrij groot, omdat sommige teams al 9x hebben gespeeld 

terwijl andere teams pas 5x hebben gespeeld of tegen bepaalde tegenstanders is nog helemaal niet gespeeld 

of juist al 2x. Dit geeft een grote vertekening in de standen. Succes komende weken! Dit jaar is de zaalcom-

petitie qua tijd veel langer dan wij altijd gewend waren: de laatste wedstrijden in de zaal worden gespeeld op 

zaterdag 30 maart.  

De veldcompetitie start pas weer op zaterdag 20 april (paaszaterdag); dit is gelijk weer een probleemweekend: 

veel scholen hebben vakantie vanaf vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) tot en met zondag 5 mei. Op de zaterda-

gen 27 april en 4 mei wordt in ieder geval niet gespeeld. 
 

Trainingen 

Op zaterdag 23 februari wordt er niet gespeeld (behalve de C1 heeft een wedstrijd) en in de week beginnend 

op maandag 25 februari tot en met donderdag 28 februari is het voorjaarsvakantie. Hierdoor zijn er géén 

trainingen vanaf maandag 18 februari tot en met donderdag 26 februari. 

Tevens is de Jeugd-TC bezig om een trainingsavond voor jullie trainers te regelen. Dit zal waarschijnlijk plaats-

vinden in week 8 op dinsdag. 
 

Wedstrijden op doordeweekse avonden 

Dinsdag 12 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

B-015 40821 Excelsior B1 - ONDO B3 18:00 18:30 Sander volgt  Sporthal Kerkpolder 

Vrijdag 15 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

F-030 27873 Korbis F2 - Excelsior F1 15:45 17:00 Robert Sporthal De Dreef, Waddinxveen regelen contactouders 

 

 



 

 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  23 9 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 

2 februari 2019 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2L 23202 Excelsior 3 - ONDO (M) 2 18 15 

R3R 24121 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 17 15 

R4P 26482 Excelsior 6 - ODO 4 27 8 

S-043 46700 Excelsior 7 - Paal Centraal 5 29 11 

S-023 50360 Excelsior 9 - RWA 6 9 23 

B-015 40950 Excelsior B1 - Refleks B2 12 5 

B-034 40947 Excelsior B2 - ONDO B4 7 4 

C-018 38145 Excelsior C1 - HKV/Ons Eibernest C1 9 10 

D-001 36468 Excelsior D1 - KCR D1 9 14 

D-057 37591 Excelsior D3 - Futura D2 6 2 

E-006 32261 Excelsior E1 - Korbis E1 13 12 

E-039 32369 Excelsior E3 - Achilles E3 10 4 

E-116 29802 Excelsior E6 - Avanti/Flexcom E6 0 7 

F-030 28856 Excelsior F1 - Nieuwerkerk F3 7 8 

F-041 28024 Excelsior F3 - Nieuwerkerk F4 7 8 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

1E 20222 Roda 1 - Excelsior 1 16 21 

ROKB 22526 KCC/SO natural 4 - Excelsior 2 27 21 

R3S 25134 KZ Danaïden 2 - Excelsior 5 18 10 

S-030 50371 Fortuna/Delta Logistiek 6 - Excelsior 8 10 13 

A2J 28897 ODO A1 - Excelsior A1 3 21 

A-034 43846 't Capproen A2 - Excelsior A2 8 10 

A-049 42961 ZKV A1 - Excelsior A3     

C-032 39505 Nexus C1 - Excelsior C2 4 3 

C-054 40447 ALO C2 - Excelsior C3 9 7 

D-064 36542 Avanti/Flexcom D5 - Excelsior D4 3 2 

E-008 32218 Dijkvogels E4 - Excelsior E2 7 6 

E-074 32330 Avanti/Flexcom E5 - Excelsior E4 12 5 

E-045 29882 Die Haghe E2 - Excelsior E5 2 12 

E-120 32132 Valto E7 - Excelsior E7 11 2 

F-018 27994 Nexus F1 - Excelsior F2 3 12 

F-033 28087 Valto F3 - Excelsior F4 10 13 
 

  

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

Jeugd 

Excelsior D1 - KCR D1 

Tweede helft is teveel voor Excelsior D1 

Voor veel spelers van de D1 stond vanmiddag 

laat de tweede wedstrijd van de dag op het pro-

gramma, tegen koploper in de poule KCR D1. Zoë, 

geblesseerd door een onfortuinlijke val, wordt ver-

vangen door Fenna. En Fenna laat deze wedstrijd 

maar even zien dat ze prima mee kan op dit hoge 

niveau tegen deze tegenstander. De eerste aanval is 

voor Excelsior en daar ontstaan diverse mooie kan-

sen. In tegenstelling tot wat de eerste paar minuten 

laten zien, veel kansen voor Excelsior, is het KCR die 

de score opent. De toon is gezet. Zonder te scoren 

zal KCR volledig over ons heen lopen, dat laten we 

natuurlijk niet gebeuren. Natuurlijk is dit een team-

sport en de spelers van de D1 laten vandaag nog maar eens zien dat ze inmiddels een geoliede machine zijn. 

Nadat Thijs de eerste strafworp benut en ook de tweede en derde keer de stand gelijk brengt is het Cristina 

die de stand voor het eerst in het voordeel van Excelsior brengt, 4-3. Nog voor de rust laat ook het andere 

aanvalsvak van Excelsior zien dat ze kunnen scoren en nadat Elize de ruimte vrij maakt door beide dames van 

KCR met zich mee te lokken, is het Joya die vanuit een prachtige doorloop de 5-3 scoort. KCR is niet onder de 

indruk en laat zien dat ze niet veel kansen nodig hebben, van ver scoren ze zuiver tweemaal, ruststand dus 5-

5. 

De tweede helft laat KCR snel zien waarom zij ongeslagen bovenaan staan in de poule. Nadat Excelsior nog 

één keer op gelijke hoogte komt door een afstandsschot van Cristina, 6-6, is het KCR die verder uitloopt naar 

6-10. Toch vecht Excelsior voor wat ze waard is en door scores van Joya (doorloop en strafworp) en Elize (in 

de laatste minuut) komt de eindstand op 9-14. Onze D1 heeft gevochten voor wat ze waard zijn, maar konden 

vooral in de tweede helft niet bij blijven. Rest nog de invalcoaches Jazz en Lisette ontzettend te bedanken 

voor de goede begeleiding tijdens deze wedstrijd. 
 

Excelsior D3 - Futura D2 

Excelsior D3 beslist wedstrijd al in eerste helft 

Na het verlies van de D1 moest de D3 als hekkenslui-

ter van deze dag laten zien dat zij terecht bovenin de 

poule een plekje veroveren. Tegenstander van van-

daag was het meidenteam van Futura D2. Onder het 

toeziend oog van een redelijk gevulde tribune laat 

Excelsior zien dat ze leuke aanvallen kunnen opzet-

ten en het tempo erin houden. In de eerste helft lo-

pen ze uit richting de 4-0. Dit door het benutten van 

een strafworp door zowel Justin als Britt, de 3-0 komt 

ook van Britt en Lizzy brengt de ruststand op 4-0 met 

een mooi zuiver schot. Dat ook onze D3 weet wat 

teamwork is zien we uit de totstandkoming van het 

vijfde punt. Sten neemt de bal uit achter de lijn, passt lekker strak richting Jasper die vervolgens met een 

stuiterbal de bal bij Sofie bezorgt. Op haar beurt gooit zij de bal weer naar een vrijstaande Hennieke die de 
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5-0 scoort. Onder luid gejuich scoort ook Futura haar eerste punt, maar Excelsior laat haar tegenstander 

niet dichterbij komen. Het is Sofie die de 6-1 op haar naam schrijft en in de laatste minuut scoort Futura 

nog de 6-2, maar het is een klinkende overwinning voor Excelsior. Er mag nog wel wat getraind worden 

op de strakke passes en het onderhands nemen van doorlopen, maar dat zal coach Lonneke vast ook 

zelf hebben gezien. Een puike wedstrijd onder begeleiding van scheidsrechter Erik de Koning waardoor 

wij op de tribune ook precies begrepen waarom er gefloten werd. Erik, bedankt! 
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Opstellingen 

zaterdag 9 februari 

team opstelling reserve 

1/2 

Lisanne, Lotte, Merit, Sabine, 

Kevin, Reinier, Ryan, Wouter K. 

Anouk, Jill G., Jill K., Leanne, Sanne M., Simone 

Omar, Timon, Vito, Wayne 

 

 

 

Simon, Frank (S6) 

3 
Demi, Jazz, Marieke, Yara 

Fabian G., Koen V., Okker, Jop (A1) 

2 dames A1 

2 heren A1 

4 
Femke, Gina, Hanna, Vera 

Bart, Fabian M, Kevin, Sander dH.? 

Nynke (S8) 

Pim S. 

5 vrij  

6 
Denise, Fleur, Jacqueline, Jikke, Lisette A, Lisette E 

Ben, Robin, Frank, Pim J., Simon, Wesley 

 

 

7 
Cynthia, Linda, Marloes, Lynn/Marit? (S8) 

Jesse, Koen T., Marijn, Sander vV. 

Veronique (S9) 

Mario (S9) 

8 vrij  

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Veronique 

Erik dK, Mario, Micke, Rob 

 

? 

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, Nadine, Nathalie, Robin dR, AFWEZIG: Linsey 

Daan, Gijs, Luuk, GEBLESSEERD: Rik 

Sanne (B1) 

Bram (B1) 

B1 
Dani, Lieke, Lucía, Sanne, AFWEZIG: Inger  

Bram, Milan, Paul, Piet, Joshua 

Lieselotte (C2) 

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

Gijs, Sander, Thom 

 

Finnian (C1), Joran (C1) 

C1 
Angela, Demi, Julia, Sara  

Angelo, David, Finnian, Joran, AFWEZIG: Jay 

Inger (B1) 

Jochem (D1) 

C2 Eline, Guusje, Hayley, Jeslyn, Lieselotte, Maud, Maya, Ryanne,  Leo (C3), Olivier (C3) 

C3 
Eline B, Renske, Vera, AFWEZIG: Anne 

Cas, Leo, Nathan, Olivier 

Maya (C2), Maud (C2), Hayley (C2) 

D1 
Cristina, Elize, Joya, Zoë 

Martin, Mees, Thijs, AFWEZIG: Jochem 

Angela (C1)  

David (C1), Angelo (C1) 

D2 
Fenna, Romy, Sofie vV, Zonne 

Jayden, Kilian, Nick, Rick 

Nathalie (D4) 

Micha (D4) 

D3 
Britt, Josyne, Nynke, ,Marlou AFWEZIG: Hennieke, Lizzy, Sofie 

Justin, Sten, AFWEZIG: Jasper 

Elize (D1) 

Nick (D2), Daniel (E2), Martin (D1) 

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

Micha, Olaf, Thomas 

 

Jasper (D3) 

E1 
Emme, Melissa 

Jurjen, Stefan 

Evi (E5), Ole (E5) 

E2 vrij  

E3 
Femke, Mijke, Yara 

Björn, Justin, Marten 

 

E4 
Brigitte, Emma, Stephanie 

Lennart, Senne 

 

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 
Lisa, Roos 

Bastiaan, Jip, Niven 

 

F1 
Fenna, Olivia 

Kai, Reinout, AFWEZIG: Jens  

Demian (E5) 

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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dinsdag 12 februari 

team opstelling reserve 

B1 
Dani, Inger, Lieke, Lucía, Sanne  

Bram, Milan, Paul, Piet, Joshua  
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Programma 

UIT: Vertrek vanaf sporthal de Buitenhof! THUIS: Let op, sommige wedstrijden worden in de Kerkpolderhal gespeeld! 

zaterdag 9 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

1E 21351 Excelsior 1 - Tilburg 1 16:30 18:05 Mark C. Bond Sporthal De Buitenhof 

ROKB 22427 Excelsior 2 - SDO/BlijWerkt 2 15:30 16:30 Maarten M. Mooren Sporthal De Buitenhof 

A2J 28600 Excelsior A1 - Meervogels/Física A2 11:15 12:10 Linda, Wouter S. de Jongste Sporthal De Buitenhof 

A-034 43133 Excelsior A2 - RWA A2 10:00 11:00 Leanne, Wayne Fabian G. Sporthal De Buitenhof 

A-049 43467 Excelsior A3 - HKV/Ons Eibernest A3 18:30 19:35 Mario, Wouter Robertjan H Sporthal De Buitenhof 

C-032 38214 Excelsior C2 - OZC C2 12:30 13:20 Bob, Carolien Kevin B 1e selectie Sporthal De Buitenhof 

C-054 40350 Excelsior C3 - Achilles C2 09:15 10:00 Jolanda Wouter de B Sporthal De Buitenhof 

D-027 36540 Excelsior D2 - Olympia D2 14:30 15:20 Jikke, Hannah, Gina Sander de H Sporthal De Buitenhof 

D-064 34627 Excelsior D4 - Weidevogels D2 13:30 14:20 Nynke, Dirk Jessica M Sporthal De Buitenhof 

E-074 29160 Excelsior E4 - Nexus E1 08:30 09:00 Charlotte, Denise, Minoesh Robin de R Sporthal De Buitenhof 

E-120 32404 Excelsior E7 - Dubbel Zes E3 08:30 09:00 Joshua, Merit, Mark Jacqueline S Sporthal De Buitenhof 

F-033 26493 Excelsior F4 - ONDO F3 08:30 09:00 Fleur Wouter de B Sporthal De Buitenhof 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R2L 23628 Rapid 2 - Excelsior 3 16:00 18:00 Ronald, Barry Kennemer Sportcenter, Haarlem zelf regelen 

R3R 24751 Achilles 5 - Excelsior 4 18:15 19:40 Pieter Sportcampus Zuiderpark, Den Haag zelf regelen oranje inschietshirts 

R4P 26979 KVS/Maritiem 7 - Excelsior 6 11:45 13:10   Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) zelf regelen 

S-043 47531 DES 8 - Excelsior 7 aw 12:00 13:00 Danique Sporthal De Hoornbloem, Den Hoorn op eigen gelegenheid 

S-023 50361 Trekvogels 2 - Excelsior 9 08:45 10:10 Rob Zadkine-hal, Rotterdam zelf regelen 

B-015 42158 ONDO B3 - Excelsior B1 15:15 16:30 coaches vervanging regelen Westlandhal, 's Gravenzande regelen contactouders 

B-034 42195 Nikantes B1 - Excelsior B2 13:00 14:10 Kevin, Mart, Bart Sportgebouw Campus, Hoogvliet regelen contactouders 

C-018 39598 Twist C1 - Excelsior C1 10:15 11:15 Dik, Juan Sporthal Westwijk, Vlaardingen regelen contactouders 

D-001 35155 Valto D1 - Excelsior D1 13:15 14:15 Sharmaine Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

D-057 34586 KVS/Maritiem D2 - Excelsior D3 08:45 10:00 Lonneke, Geeske Sporthal De Blinkerd, Scheveningen (DH) regelen contactouders 

E-006 29203 Nieuwerkerk E2 - Excelsior E1 08:00 09:00 Okker, Melvin Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

E-039 32819 ODO E2 - Excelsior E3 10:00 11:00 Jasper, Ryan Sporthal De Hofstede, Maasland regelen contactouders 

F-030 26443 Valto F2 - Excelsior F1 10:15 11:15 coaches vervanging regelen Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

F-018 27696 Weidevogels F1 - Excelsior F2 11:15 12:15 Lisette, Nicole SRC Rottemeren, Bleiswijk regelen contactouders 

F-041 26486 Maassluis F2 - Excelsior F3 08:00 09:00 Aniek, Anouk Sporthal Olympia, Maassluis regelen contactouders 

       zaalcommissaris 

● Jurytafel 1: [V] Lex V. [T] Rob M. [S] Marco D. [O] Marit N. ● Team van de week: F1 & F3; aanw: 17:30, wedstrijd S1: 18:05  8.30-13.00 Vito H. tel.ner. in e-mailuitgave 

● Jurytafel 2: [V] Erik vdK. [T] Lars N. [S] Natha odK.. ● Helden van de week: D3; aanw: 16:00, wedstrijd S2: 16:30 13.00-15.00 Omar vB. 

 [V] Juryvoorzitter, [T] Tijdbediening, [S] Schotklok, [O] Omroeper 15.00-17.00 Sabine N. 

       17.00-19.00 Lisette A. 

       19.00-21.00 Mario dB 

dinsdag 12 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

B-015 40821 Excelsior B1 - ONDO B3 17:45 18:30 Sander Fabian G. Sporthal Kerkpolder 

  

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

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 09-02-2019 2G 21832 GKV (H) 1 - EKVA 1 16:20 KNKV Wouter le C Overbosch, Den Haag 

za. 09-02-2019 3G 21604 Paal Centraal 1 - NIO 1 17:45 KNKV Jos van V Sporthal TU Delft, Delft 

zo. 10-02-2019 R1E 22897 Die Haghe 3 - Fortuna/Delta Logistiek 3 15:25 KNKV Michel S Sportcampus Zuiderpark, Den Haag 
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Trainingstijden zaal  

  maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag   

  Buitenhof1 Van Rijslaan4 Angolastraat5 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Angolastraat Buitenhof Brahmslaan6   

11:15-11:30 

    
  

  

    
  

  

  

  

pinguïns 

peuters 

11:15-11:30 

11:30-11:45 11:30-11:45 

11:45-12:00 11:45-12:00 

12:00-12:15 12:00-12:15 

17:30-17:45 
C1 

D1 

D2 

  

17:30-17:45 

17:45-18:00 

E5 

F1/F2/F3/F4 

D1/D2 

F1/F2/F3/F4 

17:45-18:00 

18:00-18:15 
C2 

C3 

D4 

C3 
D3 

E3/E4/E6/E7 
C2 

E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6/E7 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

E1, E2 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

B1 

B2 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

  

C1 

D3 

D4 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7-S8 

A3 

  

A1 

A2 

S5+S6* 

S7+S8* 

A2 

B1/B2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

  

19:15-19:30 

19:30-19:45 

S3-S4 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S3 

A1 

19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

  

A3 

S9 

  

S4 

20:00-20:15 

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

20:30-20:45 

S1-S2 

20:30-20:45 

20:45-21:00 

S1-S2 

20:45-21:00 

21:00-21:15 

  

S7+S8* 

S5+S6*   

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 

22:00-22:15     22:00-22:15 

S5+S6*/S7+S8* training S5+S6 en S7+S8 per week wisselend 

even weken S7+S8 19 uur / S5+S6 21 uur 

oneven weken S5+S6 19 uur / S7+S8 21 uur 

1 Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Van Rijslaan, Van Rijslaan 4, Delft 
5 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 
6 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 

 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 4 februari 2019 Mariska en Lisanne maandag 4 maart 2019 n.t.b. 

maandag 11 februari 2019 Jasper en Okker maandag 11 maart 2019 n.t.b. 

maandag 18 februari 2019 Danique en Veronique maandag 18 maart 2019 n.t.b. 

maandag 25 februari 2019 geen training, voorjaarsvakantie maandag 25 maart 2019 n.t.b. 

  maandag 1 april 2019 n.t.b. 

 

 



  

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  23 17 

Helden/Team van de week  

Helden van de week 

datum wedstrijd Helden van de week aanwezig 

za 9 februari 16:30 Excelsior 2 – SDO 2 

18:05 Excelsior 1 – Tilburg 1  

 

Excelsior D3, op het veld al kampioen geworden en in de zaal mo-

gen jullie de selectie ondersteunen door helden van de week te 

zijn. Jullie spelen deze dag al om 10:00 uur bij KVS maar we zien 

jullie graag ‘s middags weer in de Buitenhof. Komen jullie rond 

16:00 uur naar Mariska en Sharmaine? 

16:00 

in Buitenhof 

za 9 maart 16:30 Excelsior 2 – KVS 3 

18:05 Excelsior 1 – Rapid 1  

 

Excelsior D4, op deze mooie zaterdag spelen jullie om 14:20 tegen 

ONDO D6. Nadat jullie een mooie partij hebben neergezet zien we 

jullie graag rond 16:00 uur weer in de Buitenhof. We zien er naar uit 

om jullie de kneepjes van het vak te leren. 

16:00 

in Buitenhof 

za 23 maart 17:45 Excelsior 2 – TOP (S) 4 

19:25 Excelsior 1 – ONDO (M) 1  

Excelsior A2, het zou kunnen dat het deze dag om de spreekwoorde-

lijke knikkers gaat. Jullie maken dit van dichtbij bij! Zelf spelen jullie 

om 15:20 in de Buitenhof. Dus nadat jullie wat gedronken hebben zien 

we jullie graag bij het tweede rond 17:00. 

17:00 

in Buitenhof 

 

Team van de week 

datum aanwezig team van de week 

za 9 februari 17:30 F1 & F3 

za 9 maart 17:30 F2 & F4 

za 23 maart 19:00 Kampioenen 
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Donateurs Jubileum Club van 100 

De Excelsior Jubileum Club van 100 is opgericht om het 100-jarig jubileum in 2020 financieel te 

ondersteunen. De wens is om het 100-jarig jubileum te maken met 100 donateurs die ieder €100,- bijdragen. 

De donateurs van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn hieronder vermeld. 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. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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 Bertjan Bron Jesse Ekelmans Koen en Marloes 

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) 

 

mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
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Omar van Bunnik 

(nr. 14) 
Pim de Jong Leanne en Wouter Joyce Dijkgraaf  Carolien en Edwin 

Emiel de Kruijff Fam. Almeida-Carrion Sander Verschoor Fam. de Vreede Rachelle van den Berg 

Jill Koster Okker van Batenburg Merit en Yasmin Kevin Brouwer Fabio Gronsveld 

Louelle Klinkenberg Lisanne Bron Jazz Heemskerk Stefan van der Gaag Wieneke en Gerald 

Ellis en Frans 
Daan en Thijs 

Arkestein 
Danique Halbe Britte Heijink Linda Heemskerk 

Fam. van Leipsig Jan Heemskerk Arno de Boer Fam. Dieteren-Verbeek Ellen en Jaap 

Nelis Bijl 
Zondagmiddag 

borrelclub 
Fam. de Boo Carin en Bert Fam. Koppert - Sijbring 

Fam. v.d. Arend - Jansen Wilfred de Koning Hans Toet Anke en Erik Esther en Daan 

Plekje nr. 91 

Voor jou? 

Plekje nr. 92 

Voor jou? 

Plekje nr. 93 

Voor jou? 

Plekje nr. 94 

Voor jou? 

Plekje nr. 95 

Voor jou? 

Plekje nr. 96 

Voor jou? 

Plekje nr. 97 

Voor jou? 

Plekje nr. 98 

Voor jou? 

Plekje nr. 99 

Voor jou? 

Plekje nr. 100 

Voor jou? 
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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 

Activiteiten 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 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Ans van Doormaal 

 Alicia Taal 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

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

Desiree, Nathan, Malika 

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 

8 februari 2019 Reünie Zomerkamp 

18 februari 2019 Bestuursvergadering 

20 februari 2019 Kantine gereserveerd 

25 maart 2019 Bestuursvergadering 

29 maart 2019 Jaarlijkse Algemene Vergadering 

10 april 2019 Reservering Prins Mauritsschool 

12 april 2019 Reservering Max Havelaarschool 

8 mei 2019 Bestuursvergadering 

17 juni 2019 Bestuursvergadering 

3 juli 2019 Reservering Mondriaan College 

20-27 juli 2019 Excelsior Zomerkamp 

geel-gemarkeerd: nieuwe activiteiten; vetgedrukt: activiteiten deze week of tot aan volgende Korfpraat 

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

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