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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. 

 

Voorzitterspraat  

Het seizoen 2018-2019 zit er weer op, een seizoen met 

mooie resultaten voor een groot aantal teams. Niet dat de resultaten altijd het be-

langrijkste zijn hoe het met een vereniging gaat, maar bij een club als de C.K.V. 

Excelsior met sportieve ambities staat dit wel voorop.  

Dat gezelligheid en sportieve ambities goed samen kunnen gaan bleek afgelopen 

zaterdag maar weer eens. Het was een en al gezelligheid op een warm sportpark, 

waar voor de 55e keer het Dubbelschiettoernooi werd georganiseerd. Van jong tot 

oud had iedereen het de hele dag naar zijn zin, niet alleen gedurende het toernooi, 

maar zeker ook tussendoor en na afloop op de waterglijbaan. Na afloop kon ieder-

een genieten van een heerlijk buffet. Een dag met een gouden randje, zoals iemand 

tegen mij zei. 

Deze dag was ook een mooi moment om Pauline Valkenburg in het zonnetje te 

zetten. Zij heeft zich een groot aantal jaren ingezet binnen de jeugd TC en we kun-

nen rustig zeggen dat zij daar een van de drijvende krachten in was. Pauline heeft 

geruime tijd geleden aangeven dat zij dit niet meer kon combineren met werk en 

privé en daarom haar functie binnen de TC zou gaan neerleggen.  

Het Bestuur heeft dan ook besloten haar voor haar inzet te benoemen tot Lid van 

Verdienste van de C.K.V. Excelsior. Afgelopen zaterdag kreeg zij dan ook onder 

groot applaus een bijbehorend beeldje en een bos bloemen overhandigd. 

Dit jaar is een succes geworden door de inzet van heel veel leden, zonder deze inzet 

is het niet mogelijk een vereniging draaiende te houden. Het Bestuur is iedereen 

dan ook heel dankbaar voor alle inzet gedurende het seizoen. 

Rest mij iedereen een mooie en fijne vakantie toe te wensen, en iedereen die met 

het Excelsior-kamp meegaat: heel veel plezier. Ik zou zeggen, tot half augustus als 

de verenging weer langzaam op gaat starten en natuurlijk uitkijkt naar nieuwe spor-

tieve prestaties, maar ook naar alle activiteiten die op ons afkomen richting ons 

100-jarig bestaan. 

Leen van den Hooff 

Voorzitter C.K.V. Excelsior 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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C.K.V. Excelsior wenst je een fijne zomer(vakantie)!  

Het seizoen 2018/2019 zit er op! Tijd dus voor een wel verdiende korfbal-vakantie. C.K.V. Excelsior 

wenst je een fijne zomer(vakantie)! 

Het nieuwe seizoen begint in augustus. Bekijk in onderstaand overzicht wanneer jij weer voor het eerst 

wordt verwacht op de training. 

Start trainingen seizoen 2019/2020 

Excelsior 1 en 2: dinsdag 13 augustus 

Excelsior 3: dinsdag 20 augustus 

Excelsior 4 t/m 9: donderdag 22 augustus 

Excelsior A1: dinsdag 20 augustus 

Excelsior A2: donderdag 22 augustus 

Excelsior B t/m F: donderdag 29 augustus  
 

Terugblik op een fantastisch Dubbelschiettoernooi  

Hoe kan je iemand uitleggen wat een dagje Dubbelschieten bij Excelsior betekent?  

Je zou kunnen beginnen met vertellen over alle voorbereidingen: het opzetten van de palen, het tot 3x toe 

verplaatsen van de superglijbaan, het bedenken van alle geweldige gerechten voor het all inclusive buffet, de 

inkoop van de prijzen voor de loterij... 

En daarna zou je iets kunnen zeggen over het aankomen op ‘t Veld. Met Carolien al in de keuken, Erik (druk 

met van alles 😉), het binnendruppelen van alle scherpschutters, het publiek, de opwinding van alle F’jes.  

En dan over de dag zelf. Een stralende 30 graden, hetgeen Buurman&Buurman niet kon weerhouden van hun 

wollen mutsen, bijna iedereen op de waterglijbaan deed belanden en sommigen ontzettend blij maakte met 

het meebrengen van een ventilator en voetbad. 

Met de rustige stem van Rob Baks, die ons door alle rondes begeleidde, de traditioneel hilarisch chaotische 

toestanden bij het wedstrijdsecretariaat, wat dan weer onverwachte hulp van Fleur opleverde.  

Over The Flintstones en met name Lady/Boy “Wilma” in sexy bra - hetgeen de originaliteitsprijs opleverde ten 

koste van Buurman&Buurman.  

Over de trouwe toeschouwers Cobie, Riet, Ineke, Gonny, heerlijk zittend onder de luifel, met goed uitzicht op 

de glijbaan.  

En uiteraard ook iets over de memorabele schiet/prestaties. Met daarna letterlijk sidderende finales, want 

inmiddels was het kwik opgelopen tot 35 graden. De winnaars: 

▪ bij de senioren een nieuw winnaarsduo Erik & Wesley 

▪ Aniek & Sanne de sterkste bij de aspiranten 

▪ Micha & Joeri kampioenen bij de D/E met ouders 

▪ vriendinnen Zoë & Fenna de winnaars van de D-poule  

▪ Tess & Evi met familie bij de F. 

Over hoe onze sponsors weer de mooiste prijzen beschikbaar stelden.  

Glashandel Zandman, met volgens traditie altijd een fantastische hoofdprijs. Veel dank daarvoor Johan.  

Martin Panis, met jaarlijks een mand vol heerlijke boodschappen en De Gamma, die een heus zwembad 

weggaf.  

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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En last but not least: het onovertroffen eten in de vorm van een all-you-can-eat concept, met recepten 

van onze chef Carolien, en top-cateraars Henk en Margreet, ondersteund door vele vele andere op-

schep-, organisatie-, uitdeel-, bak-, tap- en opruimhanden en 150(!!!) overheerlijke pannenkoeken 

van Ellen.  

Dit alles zou je kunnen vertellen wanneer je wilt uitleggen wat een dag Dubbelschieten bij Excelsior 

betekent.  

Maar... er gaat niets boven er zelf bij zijn. Meedoen. Met een koud biertje op het terras zitten in de zon, 

onder de nieuwe parasols, helpen achter de bar, juichen voor de nieuwe kampioenen! 

Het samen doen en beleven maakt het Dubbelschieten tot één van de mooiste toernooien van Excelsior.  

Iedereen ontzettend bedankt voor deze fantastische dag! 

Marloes Heemskerk  
 

Einde van een fantastisch seizoen 

Thuisgekomen na een heerlijke afsluiting van het seizoen zit ik nog even na te mijmeren. Deze dag was fan-

tastisch en ik heb genoten van alle lieve mensen om mij heen. Heerlijk om te zien hoe iedereen geniet van 

zo’n dag met de hele vereniging. 

Vorig seizoen stond in het teken van de samensmelting, dit sei-

zoen wilden we op technisch gebied stappen maken en de samen-

werking nog meer verbeteren. De TC heeft een mooi technisch 

plan geïntroduceerd bij de jeugd waarop we kunnen voortbordu-

ren. Met de trainers hebben we mooie bijeenkomsten gehad en 

elkaar beter leren kennen. Ik ben trots op ons motto: Bij Excelsior 

doen we het samen. Problemen werden snel onder elkaar opgelost 

en een ieder kon op hulp rekenen. En wat nog veel belangrijker is, 

we hebben 20 teams van B tot en met F en een pinguïngroep vol 

met kinderen een fantastisch seizoen laten beleven. 

Op onze afsluitdag heb ik de eer gekregen dat ik Lid van Verdien-

ste van Excelsior ben geworden. Mijn opa zou trots op mij zijn 

geweest, hij was ook altijd met zijn vereniging in de weer. Bij Lid 

van Verdienste hoort ook een mooi beeldje. Hier zat een kaartje 

bij met de mooie woorden: 

Together. Een goede verstandhouding, een goede sfeer, een positief 

gevoel!  

En daar wil ik mee afsluiten. Bedankt iedereen voor dit mooie seizoen en op naar het volgende seizoen waar 

we een mooi jubileum mogen vieren.  

Bij Excelsior doen we het samen! 

Heel veel liefs, 

Pauline 
 

Dromen zijn geen bedrog  

Het was 29 juni. 

Een zaterdag nog nooit zo heet. 

Een bokaal nimmer zo begeerd. 



 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  42 5 

 

Praatjes en mededelingen 

Wesley en ik deden al jaren mee met het schutterstoernooi, 

samen met onze trotse kameraden van het vlaggenschip, ‘t 

8e. Elk jaar is het thematisch voor ons om de stiekeme 

droom om te winnen te maskeren met geveinsde noncha-

lance en schrijnende zelfafwijzing.  

“Wij zijn ook slechts het 8e” en “eigenlijk is het fijn dat we 

verliezen, dan kunnen we aan de borrel”.  

Met knarsende tanden hebben wij jaren en jaren op deze manier 

weten te overleven, en wij wisten ook niet beter! Natuurlijk was 

de wens om te winnen altijd diep van binnen aanwezig, en als we 

dan in de kwartfinale op een bedroevende manier werden uitge-

schakeld hadden we toch weer even dat gevoel gekend dat, mis-

schien toch, dit jaar? 

Toen Wesley en ik de poule zagen waarin wij waren ingedeeld, 

zagen wij de bui al hangen. Mijn teamgenoot zei al vroeg tegen 

mij “goed nieuws Erik, we kunnen vroeg aan het bier - we zullen 

de eerste ronde niet halen”. En ik zal u vertellen dat ik hem ge-

loofde. 

En toen wij in die eerste fase ineens drie keer wonnen, in een 

poule waarin wij duidelijk niet thuis hoorden… Een onbekend ge-

voel van verwarring, geluk en wilskracht bewoog zich als een jong 

renpaard vanaf teen tot oor. Wij zouden doorgaan als derde plek 

in onze poule. 

Het idee dat dit jaar wel eens het jaar zou kunnen zijn begon 

steeds meer te broeien en toen wij de halve finale bereikten, voelde alles dichterbij dan ooit. Natuurlijk relati-

veerden wij dit, omdat wij zoals voorgaande jaren onszelf moesten beschermen tegen de genadeloze klap die 

wij wel zouden moeten krijgen deze ronde - nooit eerder had iemand van ‘t vlaggenschip de halve finale 

bereikt. De gedachte dat we zouden winnen was eigenlijk niet bestaand. En toch lukte het ons, en stonden wij 

ineens in de finale. 

De finale. Een concept waarvan participatie altijd een misselijke droom was. Altijd moesten wij vanaf de zijkant 

kijken hoe anderen deden wat wij zo wensten te doen. 

Niet langer. Wesley en ik liepen met bevende ledematen het veld op maar herstelden al snel en betraden een 

focus die wij nooit eerder kenden. De tijd om verlies te accepteren was voorbij, winnen was de enige optie. 

Vito en Yara waren zeer sterke competitie, en hadden ons in de poulefase een flinke nederlaag bezorgd.  

Hoe het heeft kunnen gebeuren is ons nog steeds niet duidelijk, maar na 10 minuten spelen met de schroei-

ende zon op onze lichamen stonden Wesley en ik voor, en hadden gewonnen. Ik kan u vertellen dat dit wel 

een zo geweldig gevoel is.  

Wij zijn trots op onszelf en op ons team. Wij willen onze victorie ook opdragen aan het vlaggenschip. Zonder 

het vlaggenschip en de leiderschap van onze coach Willeke Alberts hadden wij deze onbereikbare droom 

nooit tot werkelijkheid kunnen maken. 

Namens Wesley en mijzelf bedank ik de organisatie, in het bijzonder Erik de Koning, voor dit prachtige toer-

nooi. Ook wil ik bedanken de vrijwilligers van de catering, het was fantastisch. En als laatste wil ik in het bij-

zonder bedanken Carolien Noorlander, voor het zegenen van de bal waarmee wij wonnen. Dit heeft ongetwij-

feld een grote rol gespeeld. 

Erik  

De Dubbelschietkampioenen 2019, Erik en 

Wesley! 
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Exclusieve Excelsior Hoodie 

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum verkopen wij 

éénmalig een Excelsior Hoodie, deze kost €17,50 per stuk 

(een mooi proefexemplaar hangt boven de bar). 

Verkrijgbaar in: 

▪ Kindermaten: 90/100 – 110/120 – 130/140 – 150/160 

▪ Volwassenmaten: XS t/m 5XL  

De spelregels: 

 Hoodies zijn te bestellen t/m zaterdag 7 september (van-

wege 1-malige limited edition); 

 Op 8 september gaan we direct over tot bestelling en leve-

ren we circa 10 dagen later alles uit; 

 Er volgt GEEN 2e bestelling; 

 Alle pasmaten zijn aanwezig (m.u.v. 4XL en 5XL, die wel be-

stelbaar zijn); 

 Pas jouw maat voordat je bestelt; 

 Jouw bestelling direct af te rekenen bij de kassa; 

 Enkel te bestellen en af te rekenen bij Wendy, Noa of Linda; 

 Gelieve NIET zonder overleg een Hoodie afrekenen bij de kassa en het dan 

laten opschrijven achter de bar, zo kunnen wij het administratief niet bij-

houden en is het risico dat jouw bestelling verkeerd uitpakt te groot; 

 Sta je kantinedienst, dan ajb GEEN Hoodie bestellingen aannemen/afreke-

nen zonder overleg met Wendy, Noa of Linda; 

 Besteldagen zijn dinsdagen, donderdagen en (zaterdag 31 aug o.v.b.) en 

zaterdag 7 september. 

Groet van de Jubileum Hoodie Commissie 

Wendy, Noa en Linda 
 

Aspiranten en pupillentoernooi  

Op 31 augustus organiseren wij voor de dertiende maal een aspiranten- en pupillentoernooi voor B- t/m F-

teams.  

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters nodig. We zullen daarom de senioren en junioren (dat zijn 

uiteraard de leden die niet coachen op het toernooi) indelen om een aantal wedstrijden te fluiten. Als je jouw 

naam ziet staan tegen de tijd dat wij het publiceren en je zou niet kunnen, laat het dan gelijk in de week van 

uitkomen van het clubblad weten zodat wij nog een vervanger kunnen regelen. Laat het dan niet aankomen 

op vrijdag 30 augustus!!!!  

Er wordt op het toernooi in de samenstelling van het seizoen 2019-2020 gespeeld.  

Tot nu toe hebben de verenigingen Excelsior, DES, Dijkvogels, Valto, ONDO, ODO, NIO, VEO, Achilles, Nieu-

werkerk, Ijsselvogels, RWA en Fortuna zich ingeschreven. Dit zijn nu 135 teams. 
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Zomerkamp 2019!  – Kamptraining 

 Wieehoooo, voordat we op kamp gaan, gaan we alvast een beetje oefenen! We gaan leuke spelletjes 

doen en jullie kunnen alvast zien wie nou precies de leiding allemaal zijn! Natuurlijk is deze training 

niet alleen voor kinderen die mee gaan op kamp. Alle kinderen van de B tot en met de E mogen mee-

doen. 

WANNEER: Op donderdag 4 en donderdag 11 juli is van 18:30-19:30 kamptraining bij Excelsior. 

Wij hebben er al zin in! 

 

http://www.lennekemeijer.nl
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Senioren/junioren 

Allereerst een woord van dank aan alle commissieleden, trainers en begeleiders die zich het afgelopen 

seizoen ingezet hebben om het “reilen en zeilen” bij de senioren en junioren in goede banen te leiden. 

Heel veel dank daarvoor en de technische commissie hoopt ook in het nieuwe seizoen weer op jullie te 

kunnen rekenen.  

Zaterdag 7 september start de competitie van het seizoen 2019/2020 en ook voor dit seizoen hanteert het 

KNKV hetzelfde competitieschema als dit afgelopen seizoen.  

Wij hopen dat iedereen zich realiseert dat dit schema andere vrije periodes kent dan dat we de afgelopen 

jaren gewend zijn geweest. Voor een teamprestatie is het van belang dat alle teamleden zo veel mogelijk 

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

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

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

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

om de start van het nieuwe seizoen goed te laten verlopen. Naast de teamindeling en het regelen van een 

trainer per team zijn er ook oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar het nieuwe seizoen. 

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

noodzakelijk. Het afgelopen jaar is het technisch plan op de jaarvergadering aangenomen en het komend jaar 

zal aan de hand van dit plan hard worden gewerkt om de doelstellingen uit het plan verder vorm te geven.  

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

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

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

ieder nodig zijn. 

Voor de start van het nieuwe seizoen is hieronder de informatie opgenomen voor de senioren en junioren. De 

informatie voor de jeugd (B tot en met de F) staat verder op in deze Korfpraat. Het totale trainingsschema 

volgt op een later moment. 

Voor de selectie beginnen de trainingen op dinsdag 13 augustus 2019. De verdere planning van o.a. oefen-

wedstrijden en het trainingsweekend wordt separaat toegestuurd. 

Excelsior 3 en Excelsior A1 starten op 20 augustus. En Excelsior 4 tot en met 9 en Excelsior A2 starten vanaf 

donderdag 22 augustus met de eerste trainingen. De diverse oefenwedstrijden voor deze teams zijn apart 

opgenomen in het oefenwedstrijdenschema. Mocht je nu al weten dat je dan nog niet terug bent van vakantie, 

meld dit tijdig bij Willeke.  

Het is nog niet gelukt om voor alle teams voldoende trainer/coaches te vinden. De technische commissie 

hoopt dit voor de start van de competitie ingevuld te hebben. 

Voor Excelsior 3 wordt selectie gespeeld bij de dames en de teams Excelsior 4 tot en met 9, Excelsior A1 en 

A2 starten in de opstelling zoals vermeld in deze Korfpraat. Excelsior 7 is een vol team. Hier wordt zo spoedig 

mogelijk na de vakantie naar gekeken om hiervoor in overleg met de spelers/speelsters een aanpassing te 

vinden. Ook het aantal heren bij Excelsior 5 is hoog. Ook hier wordt na de vakantie naar gekeken of een 

aanpassing nodig is.  

De technische commissie wenst iedereen een fijne zomer en tot in augustus.  

Namens de technische commissie 

Nelleke Kamps, bestuurslid technische zaken 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Teamindelingen seizoen 2019/2020  

1e selectie (Excelsior 1 & Excelsior 2) 

dames heren 

Lisanne Reinier 

Sabine Wouter K 

Merit Ryan 

Sanne Wayne 

Jill G Jasper 

Jazz Vito 

Yasmin Okker 

Geeske Jop 

Jill K  Fabian G 

Anouk  Simon  

Joyce   

Trainer/coach Excelsior 1 Mark 

Trainer/coach Excelsior 2 Ronald/Barry 

Teambegeleider Excelsior 1 Vacant 

Teambegeleider Excelsior 2 Vacant 

Verzorging/loop-core training Henk 

 

2e selectie (Excelsior 3 & Excelsior 6) 

dames heren 

Dame selectie Sander R 

Sharmaine Mart 

Yara Wouter de B 

Demi Dirk 

Noa Wesley Ti 

Isa Fabian M 

Marieke  

Trainer/coach Wouter, Vacant en Linda 

 

 

 

Excelsior 4  Excelsior 5 

dames heren  dames heren 

Lisette A Frank  Elke Bob 

Lisette E Ben  Christiane Lex 

Jikke Pim de J  Floor H Jeroen 

Jaqueline Robin  Jessica Wouter Le C 

Denise E Wesley To  Floor de J Pieter V 

Fleur Maarten    Koen V  

    Tim S 

http://www.zantmanglas.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/delft_plus-martin-panis_350
https://www.topdesk.com/nl/
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Excelsior 6  Excelsior 7 

dames heren  dames heren 

Dame Excelsior 3 Pim S  Bernice Koen T 

Isabella Sander de H  Wybrigje Marijn 

Gina Kevin  Lucia Sander van V 

Femke Bart  Cynthia Tim H 

Hanna Joost  Linda Jordi 

Lonneke    Marloes Ties 

Trainer/coach Vacant    Wietse (vanaf 1/11/2019) 

Donderdag training Tommy   Hessel (vanaf 1/1/2020) 

   Trainer/coach Danique 

 

Excelsior 8  Excelsior 9 

dames heren  dames heren 

Lynn Job  Carolien Rob 

Leonie Lars  Alicia Erik 

Marit Nathan  Diana Mario 

Nynke Thijs  Veronique Robert 

Roxanne Wesley N  Annebertien Harrie 

Trainer/coach Willeke   Micke 

   Trainer/coach Rob 

 

Excelsior A1  Excelsior A2 

dames heren  dames heren 

Charlotte Mark S  Linsey Milan 

Minousch Rick  Diewke Paul 

Robin K Nico  Liekke Luuk 

Fleur Mark J  Quinty Daan 

Anouk    Lucia   

Denise G   Nadine  

Trainer/coach Wayne, Daan A.  Trainer/coach Wesley N./ Vacant 
 

Jeugd 

De afgelopen zaterdag was de slotactiviteit van het seizoen 2018-2019. Het was het jaarlijkse dubbelschiet-

toernooi. Door de zeer goede weersvoorspellingen was het toernooi iets aangepast. Er werd eerder begonnen 

en tussen 12:00 en 14:30 konden jullie gebruikmaken van de stormbaan. Hiermee is het seizoen 2018-2019 

definitief afgesloten en gaan wij weer kijken naar het seizoen 2019-2020 waarbij het jaar 2020 een heel bij-

zonder jaar voor onze vereniging zal worden. CKV Excelsior bestaat dan namelijk 100 jaar! 

 

Teamindelingen seizoen 2019/2020  

In de afgelopen weken heeft de Technische Commissie, met ondersteuning van diverse ervaren krachten bin-

nen de vereniging, hard gewerkt aan de teamsamenstellingen voor komend seizoen. De opstellingen zijn met 

zoveel mogelijk zorg en overleg samengesteld.  
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Technische commissie 

 

 

Een aantal spelers zullen blij en/of tevreden zijn met hun teamindeling. We beseffen dat het mogelijk 

niet voor iedereen het geval zal zijn. In het geval dat de indeling niet datgene is wat je had verwacht 

en ben je teleurgesteld, laat het even een paar dagen bezinken. Als je daarna iets wilt vragen en/of 

bespreken, dan kan dat natuurlijk. Je kunt dan tot zondag 7 juli as. mailen of bellen naar onderstaande 

personen. 

categorie contactpersoon e-mailadres/telefoonnummer 

B Lotte zie e-mailuitgave voor de contactgegevens 

C Vito zie e-mailuitgave voor de contactgegevens 

D Okker zie e-mailuitgave voor de contactgegevens 

E/F Lisette zie e-mailuitgave voor de contactgegevens 

Namens de Jeugd TC, hierbij de opstellingen! 

Excelsior B1 

dames heren coaches en trainers 

Sanne V. Bram v D. Lotte 

Dani B. Piet v L. Sanne 

Inger D. Joshua M. Koen 

Aniek J. Thom vd D. Demi 

Yuliana B. Gijs v V.  

 

Excelsior B2 

dames heren coaches en trainers 

Demi vd R. Sander G. Dik  

Julia Z. Angelo G. Juan 

Sara G. Jochem A. Sharmaine 

Angela G. Jay S.  

 Cas D.  

 

  

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

 

 

 

Excelsior C1 

dames heren coaches en trainers 

Joya v H. Finnian W. Vito 

Zoë E. Martin P. Jazz 

Fenna vd B. Thijs de B.  

Cristina A.C. David M.  

Romy P.   

 

Excelsior C2 

dames heren coaches en trainers 

Sofie v V. Jeslyn v W. Bob 

Lieselotte A. Hayley R. Carolien 

Maud vd G. Maya B.  

Guusje H. Ryanne vd L.  

Eline B.   

 

Excelsior C3 

dames heren coaches en trainers 

Britt A. Jayden v W. Ryan 

Hennieke T. Olivier vd L. Jasper 

Lizzy B. Sten B. Renzo 

Josyne S. Jasper H.  

 Justin S.  

 

Excelsior C4 

dames heren coaches en trainers 

Renske d J. Cas vd V. Kevin 

Marlou R. Leo vd M. Yasmine 

Anne H.  Mario 

Vera v V.   

Sofie V.   

Esmee M.   

 

  

http://www.malthasport.nl/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
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Technische commissie 

Excelsior D1 

dames heren coaches en trainers 

Zonne V. Micha B. Okker 

Nathalie vd M. Mees N. Jikke 

Elize A. Stefan J.  

Emme V. Jurjen D.  

 

Excelsior D2 

dames heren coaches en trainers 

Yara V. Rick vd H. Elvira  

Lise vd R. Ruben S. Pauline 

Mijke S. Tijn B.  

Stephanie vd M. Daniël v D.  

 Nick P.  

 

Excelsior D3 

dames heren coaches en trainers 

Demi d R. Olaf D. Hanna 

Puck W. Justin d K. Gina 

Sanne H. Björn B.  

Sofie P. Marten L  

Femke v W.   

 

Excelsior D4 

dames heren coaches en trainers 

Julietta K. Lennart K. Nynke  

Nynke v H. Senne H. Dirk 

Merle K. Thomas v G.  

Emma de B.   

Brigitte vd L.   

Maan B.   

Lisa N.   

Linde vd V.    
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Technische commissie 

Excelsior E1 

dames heren coaches en trainers 

Evi N. Teun v W. Fleur 

Roemjana H. Demain vd K. Charlotte 

 Bastiaan S.  

 

Excelsior E2 

dames heren coaches en trainers 

Yessica vd M. Jip D. Geeske 

Fiene L. Jop S. Merit 

Roos M.   

Sem M.   

 

Excelsior E3 

dames heren coaches en trainers 

Sara M. Jens vd B. Robert 

Olivia P. Kai S. Isa 

Luz B.   

 

Excelsior E4 

dames heren coaches en trainers 

Lola K. Sieme vd L. Marco 

Flore O. Davi vd V.  

 Zian O.  

 Ties vd V.  

 

Excelsior E5 

dames heren coaches en trainers 

Rebecca M. Yannick S. Aniek 

Sanne vd H. Otis G. Anouk 

Fenna P.   

 

Excelsior E6 

dames heren coaches en trainers 

Tess B. Erik J. Lisette 

Evi E. Anthony v D. Nicole 

 Reinout K.  
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Technische commissie 

Excelsior F1 

dames heren coaches en trainers 

Lieve H. Daan v G. Robin 

 Beau vd K. Inger 

 Thomas D.  

 Thijs M.  

 

Excelsior F2 

dames heren coaches en trainers 

Sophie d J. Eduard K. Pim 

Dorien P. Tom S.  

 Wouter v L.  
 

Trainingen 

De eerste training in augustus zal zijn op donderdag 29 augustus. De trainingstijden voor deze donderdag 

29 augustus zijn:  

▪ D-, E- en F-teams: van 18:00-19:00 

▪ B- en C-teams: van 19:00-20:00 

Omdat er ook oefenwedstrijden zijn gepland zal het iets beperkter zijn qua ruimte, maar omdat het nog volop 

zomervakantie is, zal ook nog niet iedereen aanwezig zijn op de eerste training. De definitieve trainingstijden 

voor de dinsdagen en donderdagen volgen in latere edities van het clubblad. 
 

Oefenwedstrijden 

Op zaterdag 31 augustus zal door CKV Excelsior alweer voor de 13e keer het jeugdtoernooi worden gehouden 

op Biesland. Met 135 teams aan inschrijving is het toernooi op voorhand al een succes. Uiteraard nemen alle 

B t/m F teams deel aan ons eigen toernooi. Het toernooi duurt van 8:30-13:15 en daarna zullen wij gezamenlijk 

alle velden inhalen. 
 

Nieuwe leden 

Sem is lid geworden en zal gaan spelen in de E. Sem, veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! 

Wij zijn ook nog op zoek naar uitbreiding van de F pupillen, pinguïns en peuters. Weet jij iemand die tussen 

de 3 en 8 jaar oud is en een keer zou willen meetrainen? Laat het de jeugd TC weten. 
 

Pinguïn-/peutertraining 

De pinguïns en peuters trainen altijd op zaterdagochtend van 11:00-12:00. De eerste training na de zomerva-

kantie zal zijn op zaterdag 7 september. 
 

Schoonmaken 

Ook volgend jaar is het de bedoeling dat de B-teams helpen schoonmaken op vrijdagavond. Afgelopen vrijdag 

was het de beurt aan de B2 samen met Excelsior 9. Echter alleen Sander was gekomen om mee te helpen. 
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Wedstrijden  

 

Oefenprogramma 

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND! 

zaterdag 17 augustus 2019 

wedstrijd aanw aanv opmerking 

Excelsior 1 - Veo 1 13:30 14:30   

Excelsior 2 - Veo 2 12:00 13:00   

zaterdag 24 augustus 2019 

wedstrijd aanw aanv opmerking 

Excelsior A1 - Trainingsochtend?    volgt   

Excelsior A2 - Trainingsochtend?    volgt   

wedstrijd vertrek aanv opmerking 

KCR 1 - Excelsior 1 12:30 14:00 Driekamp 

KCR 2 - Excelsior 2 12:30 14:00 Driekamp 

KCR 3 - Excelsior 3 10:30 12:00   

maandag 26 augustus 2019 

wedstrijd vertrek aanv opmerking 

Maassluis  A1 - Excelsior A1 18:00 19:30   

donderdag 29 augustus 2019 

wedstrijd aanw aanv opmerking 

Excelsior 1 - HKV/OE 1 19:45 20:45   

Excelsior 2 - HKV/OE 2 18:30 19:30   

 

  

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

zaterdag 31 augustus 2019 

wedstrijd aanw aanv opmerking 

Excelsior 7 - Ondo 5 13:30 14:30?   

Excelsior 8 - Ondo 6 14:45 15:45?   

Excelsior A2 - Nieuwerkerk A2 13:30 14:30?   

wedstrijd vertrek aanv opmerking 

Wion 1 - Excelsior 1 14:30 16:00   

Wion 2 - Excelsior 2 13:00 14:30   

Wion 3 - Excelsior 3 volgt volgt   

Valto 3 - Excelsior 4 14:00 15:00   

Valto 4 - Excelsior 6 15:00 16:15   

Ondo  7 - Excelsior 9 15:30 17:00   

Nieuwerkerk A2 - Excelsior A2 13:00 14:30   
 



  

 

C .K .V .  Excels io r   De Kor fpraat nr .  42 18 

Jubileum Club van 100  

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. En de wens 

is in april 2019 vervuld!!! Méér dan 100 donateurs dragen bij om het eeuwfeest van Excelsior naar een ongekende hoogte te brengen. 

Maar het kan nog hoger! Want Excelsior betekent letterlijk "steeds hoger"! 

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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Jubileum Club van 100  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

    

 

Denise Ekelmans 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 

Rob en Marijn Muller 
Charlotte, Armand, 

Yara, Enzo 

Marloes, Erik, 

Joshua, David, Rebecca 

Karen, Frank, Stefan, Erik 

Joosten 
Jacob van der Spek 

Rob Baks Bestuur voormalig DKC 

Girbe Schoonewille Conchita & Enno Been Loes Simon Mees & Evi Nieuwenhout 

100 
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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 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

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: DUBBELSCHIETERS! 

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  

Erik, Job, Leen, Linda, Pauline, Nelleke, Erik vdK, 

Marloes, Bart 

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 

2 juli 2019 Reservering Grotius College 

3 juli 2019 Reservering Mondriaan College 

4 juli 2019 Reservering Stanislas College 

4 juli 2019 Kamptraining 

5 juli 2019 Kantine gereserveerd 

11 juli 2019 Kamptraining 

12 juli 2019 (ochtend) Kantine gereserveerd 

12 juli 2019 Ouderavond Zomerkamp 

20-27 juli 2019 Excelsior Zomerkamp 

22 juli 2019 – 2 augustus 2019 DVA 

25 augustus 2019 Kantine gereserveerd 

30 augustus 2019 Voorbereiding jeugdtoernooi 

31 augustus 2019 Excelsior jeugdtoernooi 

2 november 2019 Kantine gereserveerd 

31 december 2019 Oudejaarsavond, clubhuis Excelsior 

Januari 2020 Bierproeverij 

Februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten 

Maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling 

April 2020 Jeu de Boule toernooi 

Mei 2020 Bootcamp op strand 

29 mei t/m 1 juni Jubileum kamp 

17 JUNI 2020 EXCELSIOR 100 JAAR!!! 

20 juni 2020 Sportieve activiteit, buffet en feest 

Juli 2020 Zomerkamp 

September 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers 

December 2020 Exit party Excelsior 100 jaar 

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

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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mailto:erik.dekoning@ckv-excelsior.nl
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