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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 & C spelers 

Veronique** 

Aspiranten B & C scheidsrechters 

Erik* 

Pupillen D, 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. 

 

Fiesta Excelsior  

Fiesta, was ook écht Fiesta! 

Bijna twee maanden geleden, of misschien zelfs al eind vorig seizoen, spraken wij 

er al over. Het seizoen 2019/2020 moesten we weer een knallende en onvergetelijke 

start gaan geven. We moesten de seizoenopening van vorig seizoen (Excelsior Food 

Festival) overtreffen. Wat is daar voor nodig?  

✓ Goed eten 

✓ Live muziek 

✓ Party DJ  

✓ En een overdosis Excelsior…. 

Het plan was al snel gesmeed. Ons eigen pop-up restaurant La Caronita, tijdens 

Fiesta Excelsior. Er moest een hoop werk verzet worden, maar het was het allemaal 

waard. 

De selectie van Excelsior opende het feest in stijl. Excelsior 2 won na een overtui-

gende comeback alsnog met 13-12 van VEO 2. Excelsior 1 had minder moeite met 

VEO 1. Eigenlijk de gehele wedstrijd hadden zij de wedstrijd in handen en het eind-

resultaat kwam niet in gevaar; 14-10. Hier na was het echt de beurt aan ons om 

samen met ons fantastische team te gaan vlammen. 

De tafels werden gedekt en onze gasten mochten een tafeltje uitkiezen. Ondertus-

sen stonden ook de toppers van de gehele B1 en B2 klaar om onze gasten te be-

dienen. Onze gasten hadden keuze uit een 25-tal gerechten om de buikjes mee vol 

te smikkelen, B1 en B2 zorgde dat iedereen tot op zijn wenken bediend werd. B1 

en B2, bedankt voor het harde werken en jullie gastvrijheid richting onze gasten. 

Achter de schermen zorgde Cynthia dat alles op rolletjes verliep en voorzag de B1 

en B2 hierin, ook jij bedankt. 

Ook in de keuken werd er gi-

gantisch gebuffeld. Onder lei-

ding van chef-kok Caro ver-

zorgde Henk, Margreet, Ma-

rijn, Danique en Linda alle 

warme gerechten. Varkens-

haas, kaaskroketjes (wat ei-

genlijk kaassoufflés waren 

😉), enzovoorts moesten na-

tuurlijk wel echt warm zijn op 

het moment van serveren! 

Team keuken, bedankt! 

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


 

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  04 3 

 

Praatjes en mededelingen 

 

Achter de bar staken de toppers van het zesde de handen uit de mouwen. Ook zij verzorgden onze 

gasten met de liefde die zij verdienen. Zelfs na hun bardienst bleef het zesde met liefde achter de bar 

staan, fantastisch! 

Toen de buikjes inmiddels aardig gevuld waren, stapte het muzikale duo Chris & Friend(s) binnen. Een 

fantastisch optreden, dat de sfeer nog beter maakte dan het al was. Prachtig! Uiteindelijk sloot DJ Dunno 

de avond op feestelijke wijze af, de tafels gingen aan de kant en de voetjes gingen van de vloer! 

Volgens ons een zeer geslaagde dag! 

Ook in de voorbereiding hebben er nog vele mensen meegeholpen om deze dag tot een succes te maken. 

Joyce, Simone, Okker, Reinier, Simon, Emily en Jesse ook jullie bedankt voor jullie inzet. 

Bij een feestje hoort – helaas ook – opruimen en schoonmaken, maar zelfs dat was vandaag (zondag) een 

feestje. Wij hebben al aardig wat feestjes voor Excelsior mogen organiseren, maar zoveel man voor het oprui-

men en schoonmaken hebben wij nog nooit gehad. Dank 

voor jullie hulp, hierdoor was het zo gepiept. 

Zoals je hebt kunnen lezen, hadden wij dit feest zeker niet 

kunnen organiseren zonder deze overdosis Excelsior. Dit is 

wat Excelsior zo mooi maakt! Excelsior is wij allemaal! 

Dank voor de enthousiaste opkomst en alle enthousiaste 

reacties. Het was ons een eer om jullie gastvrouw en gast-

heer te mogen zijn. Nogmaals dank aan iedereen die hier 

aan heeft meegeholpen. 

Sharmaine & Job 

PS. De handgemaakte-Excelsior-borrelplankjes waarvan gisteren 

enkele tapas werden geserveerd zijn nog steeds te koop in de 

kantine voor maar € 3,00 per stuk. Vraag er naar bij de bar. 

 
 

https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Senioren 

Het was afgelopen zaterdag een goede eerste competitieronde voor de Excelsior seniorenteams: van 

de 9 wedstrijden werden er 7 gewonnen en 2 nipt in het laatste deel van de wedstrijd – hoe zuur voor 

beide teams – verloren. 

De meeste aandacht ging vanzelfsprekend uit naar de eerste wedstrijd van Excelsior 1 in de overgangsklasse, 

tegen VEO 1. Beide ploegen hadden in de eerste helft moeite met scoren, maar met een 8-4 ruststand deed 

Excelsior het prima. In de tweede helft kwam VEO iets dichter bij omdat het 1e lastig onder de strakke verde-

diging uitkwam. Met geduld, volharding en vooral door hard werken werd het verschil toch weer uitgebouwd 

naar een degelijke 14-10 overwinning.  

Daaraan vooraf had Excelsior 2 het ook moeilijk tegen VEO 2, kwam eerst achter, maar wist in de slotfase van 

de wedstrijd een in de tweede helft opgebouwde voorsprong net vast te houden op een 13-12 overwinning.  

Weer daarvoor was Excelsior 6 het seizoen ook gestart met een overwinning op KVS 5; het 6e slaagde er knap 

in een opgelopen achterstand in de tweede helft om te buigen naar een positieve 11-9 eindstand.  

Ook op Biesland speelde Excelsior 3 al vroeg de uitwedstrijd tegen DES 3. Deze wedstrijd ging qua score gelijk 

op, het 3e had ook een deel van de wedstrijd een kleine voorsprong, maar helaas was het DES 3 dat aan het 

einde met 10-9 de wedstrijdpunten kon pakken. Zuur, en ook zuur was de nederlaag van Excelsior 8, dat Avanti 

5 ontving. De hele wedstrijd stond het 8e op voorsprong, maar vlak voor de tijd schoot Avanti de winnende 

treffer erin: 10-11.  

De 4 overige uitwedstrijden leverden 4 overwinningen op: Excelsior 9 wist in de ochtend in een leuke wedstrijd 

in Pijnacker met 6-9 te winnen van Avanti 9. In de middag 2 wedstrijden van Excelsior uit bij VEO. Het 4e heeft 

het in de reserve 3e klasse iets zwaarder dan vorig seizoen een klasse lager, maar won met de nodige inspan-

ning met 11-14 van VEO 4. Excelsior 7 had het daarna heel gemakkelijk tegen VEO 7, dat met veel jeugd-

invallers speelde. Daar werd het 5-16.  

En ook Excelsior 5 opende het seizoen met een dikke winstpartij: in Moordrecht werd het tegen IJsselvogels 4 

niet minder dan 11-18.  

Komende zaterdag een verre uitwedstrijd voor Excelsior 1: in Middelburg wacht de ontmoeting met het van 

de laatste zaalcompetities bekende ONDO 1. Excelsior 2 speelt al heel vroeg in Alphen a/d Rijn tegen Tempo 

3 en kan dan door naar Zeeland. Hopelijk leveren al die kilometers ook de nodige punten op. 

Op Biesland valt er met een serie van 5 thuiswedstrijden ook genoeg te beleven. Allemaal 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. 

Pauline: De D2 heeft 8-6 verloren maar we mogen met opgeheven hoofden zeggen dat we een hele leuke 

eerste competitiewedstrijd met 2 vakken hebben gespeeld! In alle vroegte zijn we vertrokken om een hele 

natte wedstrijd te spelen. Leuke aanvallen gezien, soms nog wennen met verdedigen, maar dat gaat volgende 

week vast beter! Groetjes Elvira en Pauline, 2 trotse coaches 💪💪 

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


 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  04 5 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Robert: De E3 verloor in een leuke wedstrijd met 0-3 van ONDO E9. In het veld waren de teams minstens 

gelijkwaardig, met mooie aanvallen van de E3, en goed verdedigend werk. Helaas was de paal in de 1ste 

E-wedstrijd voor de Excelsior-kids toch nog een beetje te hoog, waardoor mooie kansen er net niet in 

gingen. 

Fleur: De E1 heeft helaas met 11 - 10 verloren tegen Valto E2. De eerste 10 minuten keken we snel 

tegen een 5-1 achterstand aan, maar ze knokten zich daarna als team terug in de wedstrijd. Je zag ze 

groeien in de wedstrijd en dat was supergaaf om te zien💪🏻! Volgende week hopelijk weer zo een leuke 

pot! 

Marco: Zo. De kop is er af. De E4 mocht aantreden tegen Nio en speelde hier en daar nog wat onwennig, maar 

wel met overgave. Een gelijkspel mee naar huis nemen (2-2 ) voelt als een goede uitslag. 

Bob: Excelsior C2 mocht ondanks een 4-6 nederlaag met opgeheven hoofd uit het veld stappen. Er werd 

gestreden voor de bal en getrainde situaties komen nu al terug in de wedstrijd. De trainers kunnen tevreden 

terug kijken, volgende week nieuwe ronde nieuwe kansen 

Hanna: Excelsior D3 heeft vandaag een wedstrijd gespeeld tegen Phoenix D4. De eerste helft hadden we veel 

plaatsfouten en moesten we erg aan elkaar wennen. De tweede helft ging het al stuk beter. Helaas hebben 

we 6-1 verloren, maar we weten precies waar we aan kunnen werken💪🏼 

Jasper: De eerste punten van dit seizoen zijn meteen binnen voor Excelsior C3. De Zwart-Witte strijders vonden 

moeiteloos de zwakke plekken van "Fort Oranje", zoals Valto uit De Lier zich graag profileert. Aan de andere 

kant was de Delftse formatie op geen enkele fout te betrappen. Uitslag: 0-10. 

Nicole: Voor de Kids van de E6 was het de 1ste wedstrijd in de E. En wat voor 1. De eerste 10 minuten wisten 

ze nog niet te scoren maar na de 1ste rust ging het scoren supergoed. Met leuke aanvallen en goed doorspe-

len naar elkaar scoorde de E6 hele leuke doelpunten. Met een eindstand van 10-2 zijn de eerste punten van 

het seizoen binnen. TOP gedaan E6 👍👍👍 

Lotte: De B1 neemt de eerste 2 punten mee naar Delft als cadeau voor de jarige Inger! Veel ballen er tussenuit 

gejat en het de tegenstander verdomd moeilijk gemaakt met de passing. De dames hadden allemaal spinazie 

gegeten de dag ervoor: maar liefst 9 doelpunten! Met een stand van 6-10 is de eerste (gewonnen) veldwed-

strijd een feit! 💪🏼 

Juan: De B2 heeft vandaag gestreden voor wat ze waard is. En, oh...oh...oh... wat een waarde heeft B2 💪🏻! 

Continu één punt achter, maar met elkaar door blijven strijden om dat om te buigen. En wat de coaches 

belangrijk vinden, de B2-spelers bleven de aanwijzingen van de coaches opvolgen. Ijsselvogels werd tegen 

het einde zeer fysiek, maar ook dat weerhield B2 er niet van om alles op alles te zetten om de zak met 2 

punten te veroveren. Na het eindsignaal stond er 9-8 op het scorebord... voor B2 ☺. Missie geslaagd en twee 

supertrotse coaches 👊🏻👊🏻! 

Pauline: De D1 ging op bezoek voor de stadsderby bij Fortuna. Strakke smoeltjes van concentratie. Eerste helft 

gingen de kanjers sterk uit de startblokken en wisten de stand tot de rust in ons voordeel te brengen. Tweede 

helft ging Fortuna beter van start, waarbij we zelfs 1 punt achter kwamen. Maar door hard te werken toch nog 

een gelijkspel eruit weten te slepen. Fenna, Zoë en Tijn bedankt voor het reserve staan en invallen. 👊🏻👊🏻 

Robin: De F1 is vliegend van start gegaan dit seizoen! Er werd gespeeld tegen Achilles F1 en die had niks in te 

brengen tegen onze toppers! Er werd met een hoog tempo gespeeld waaruit mooie kansen werden benut. 

Ook bleef iedereen van begin tot eind scherp met verdedigen waardoor Achilles niet in de wedstrijd kon 

komen. Uiteindelijk is er overtuigend met 3-9 gewonnen! Heel erg trots op deze kanjers! 💪🏻 

Pim: Op deze herfstachtige zaterdagochtend de eerste competitiewedstrijd voor de jongens en meisjes van 

de F2. Tegenstander: Fortuna F5, die we nog kenden van het toernooi. Met de (fanatieke :)) ouders als sup-

porters speelde de F2 een leuke wedstrijd. Fortuna ook, die scoorden er lustig op los. Al snel kwam de super-

speler er in en dat resulteerde in de eerste twee doelpunten voor de F2. Jeeeeh! Bij het schieten na de wedstrijd 
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werd er zelfs drie keer gescoord door de F2! Niet gewonnen, maar wel een leuke wedstrijd. Op naar 

volgende week. 
 

Mededelingen 

De kop is eraf! De eerste wedstrijden in de competitie zijn gespeeld. De resultaten waren wisselend: 

spannende wedstrijden die net werden gewonnen of net werden verloren, afgewisseld met grote over-

winningen. 

Met de start van de competitie is het ook weer zaak om de regels te herhalen. Ieder team heeft zijn eigen 

ballen. Als je klaar bent met trainen of wedstrijd spelen dan ruim je de ballen weer op in het materiaalhok in 

de daarvoor bestemde kasten. Heb je als laatste gespeeld op zaterdag en komt er na jou geen ploeg meer of 

geen ploeg die jouw “paalhoogte” gebruikt, ruim dan ook de wedstrijdpalen op en dicht het gat in het kunst-

grasveld af met een deksel. 

Voor de trainers die training geven: jullie mogen op de dag dat je training geeft een trainersdrankje gebruiken. 

Een trainersdrankje is koffie, thee of water. Het gaat om trainersdrankjes: tijdens de wedstrijddagen is er geen 

sprake van training geven. Dit gebruik dient aangeslagen te worden op de kassa onder de post trainer/coach. 

Het trainingsdrankje pak je niet zelf als er een bardienst is. 

Wil je bidons met water vullen? De bidons worden gevuld in de kleedkamer en niet in de keuken. Niet in de 

keuken omdat de bidons vaak zanderig zijn. Dit zand komt dan in de gootsteen terecht waar vervolgens de 

vaat in wordt gedaan. En je loopt het barpersoneel voor de voeten. Alleen het barpersoneel staat achter de 

bar. 

De oranje inschietshirts en gesponsorde trainingspakken worden alleen gedragen rond de wedstrijden. Op 

trainingsavonden mogen de oranje inschietshirts en gesponsorde trainingspakken niet worden gedragen. Tij-

dens wedstrijden wordt er gespeeld in de traditionele zwart-wit-zwarte Excelsiorwedstrijdshirts tenzij je uit 

moet spelen tegen een vereniging welke shirts heeft die teveel lijken op de Excelsiorkleuren (in de praktijk 

Achilles, KCC en ZKV). Wordt jouw team gesponsord? Dan spelen alle spelers en speelsters in een Excelsiorshirt 

met de reclameopdruk van deze sponsor. Dit geldt ook voor de invallers! 

Ieder team heeft een tas waarin na de wedstrijden alle shirts moeten worden gedaan. Deze tas wordt door het 

team in toerbeurt gewassen. Waarom moeten de shirts collectief in de tas worden gedaan ook als je geen 

shirtreclame hebt? Als jij de week erna er niet bent en er valt iemand in dan heeft hij of zij geen shirt. Het shirt 

van zijn eigen team kan juist een reclameopdruk hebben of juist niet terwijl hij of zij invalt in een team met 

wel reclameopdruk. 

De shirts zijn eigendom van CKV Excelsior en worden beschikbaar gesteld aan de spelende leden d.m.v. het 

kledingfonds. 

Voor de scheidsrechters die op een wedstrijddag fluiten: zorg dat je geregistreerd bent in Sportlinked en vul 

gelijk na afloop de uitslag in zodat het wedstrijdsecretariaat niet op zondag achter uitslagen aan moet. Bo-

vendien ontvangt de vereniging een boete wanneer op maandag de uitslag niet is ingevuld bij thuiswedstrij-

den van CKV Excelsior. 

Afgelopen zaterdagavond was er een zeer geslaagde feestavond die vooraf gegaan werd door een zeer groot 

en geslaagd eet-event! De dames en heren van de B1 en B2 zaten in de bediening en deden dit met zeer veel 

enthousiasme. Namens de deelnemers: bedankt voor jullie inzet! 
 



 

 

 

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  04 7 

 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 7 september 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

OKD 1807 Excelsior 1 - VEO 1 14 10 

R1F 5380 Excelsior 2 - VEO 2 13 12 

R3S 4604 Excelsior 6 - KVS/Maritiem 5 11 9 

S-019 11823 Excelsior 8 - Avanti/Flexcom 5 10 11 

A2I 6430 Excelsior A1 - Dijkvogels A1 5 20 

A-072 12078 Excelsior A2 - Futura A1 7 10 

B-029 3578 Excelsior B2 - IJsselvogels B2 9 8 

C-003 4745 Excelsior C1 - ODO C1 8 7 

C-054 4716 Excelsior C2 - Futura C1 4 6 

C-094 4579 Excelsior C4 - Avanti/Flexcom C7 1 7 

D-104 6004 Excelsior D4 - Valto D4 6 13 

E-107 8044 Excelsior E3 - ONDO E9 0 3 

E-128 7935 Excelsior E6 - ONDO E10 10 2 

F-088 10378 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F5 2 13 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2M 4620 DES 3 - Excelsior 3 10 9 

R3R 4609 VEO 4 - Excelsior 4 11 14 

R3U 3376 IJsselvogels 4 - Excelsior 5 11 18 

S-048 210 VEO 7 - Excelsior 7 5 16 

S-083 11952 Avanti/Flexcom 9 - Excelsior 9 6 9 

B-008 11930 OZC B2 - Excelsior B1 6 10 

C-104 4553 Valto C4 - Excelsior C3 0 10 

D-011 6147 Fortuna/Delta Logistiek D2 - Excelsior D1 6 6 

D-045 6020 Meervogels/Fca D2 - Excelsior D2 8 6 

D-074 6124 Phoenix D4 - Excelsior D3 6 13 

E-024 7867 Valto E2 - Excelsior E1 11 10 

E-075 8017 Achilles E3 - Excelsior E2 8 1 

E-177 10155 NIO E2 - Excelsior E4 2 2 

E-139 7980 VEO E4 - Excelsior E5 8 6 

F-009 10264 Achilles F2 - Excelsior F1 3 9 

  

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

Jeugd 

Valto C4 – Excelsior C3 

Excelsior C3 toont spierballen tijdens eerste veldwedstrijd 

Zoals in elk goed boek een proloog 

staat, is het vandaag aan mij de eer om 

het eerste wedstrijdverslag van Excel-

sior C3 te schrijven, alvorens Desirée 

de verslaglegging zal overnemen en 

jullie gedurende het seizoen met lite-

raire hoogstandjes zal verblijden. 

Na een korte, krachtige voorbereiding 

mochten de kersverse (oefentoer-

nooi)kampioenen van Excelsior C3 

aantreden tegen Valto C4 in De Lier. 

Ondanks de comfortabele 5-1 over-

winning van de C3 op hetzelfde Valto 

C4, slechts één week geleden tijdens 

het oefentoernooi, kon er van onder-

schatting geen sprake zijn. Onder lei-

ding van Renzo, Ryan en Jasper had 

het team de gehele week keihard moe-

ten werken op de trainingen. De eerste 

periode is namelijk cruciaal als techni-

sche, tactische en conditionele basis voor de rest van het seizoen. In aanvallend opzicht waren verschillende 

spelvormen geoefend om, afhankelijk van de verdedigende strategie van Valto, altijd goede kansen te kunnen 

creëren. Verdedigend zou Excelsior C3 proberen om met hoge pressie en consequent voorverdedigen de 

opbouw van Valto te verstoren. En zo geschiedde. 

Onder het toeziend oog de meegereisde enclave van supporters, begon de Zwart-Witte formatie wervelend 

aan de eerste helft. Met flitsende combinaties brachten de spelers elkaar moeiteloos in scoringspositie. Het 

eerste doelpunt kon niet lang uitblijven, en via een mooie actie werd de 0-1 op het scorebord getoverd. En zo 

groeide Excelsior C3 in de wedstrijd. Het zou een grootse vertoning worden van de Delftenaren. Verzorgde 

aanvallen leidden tot kansen over verschillende schijven. Verdedigend werd Valto C4 ‘aan de ketting gelegd’. 

Terwijl “Fort Oranje”, zoals Valto zich graag profileert, piepte en kraakte bij de Delftse belegering, kon het 

aanvallend geen lans breken. De De Lierse aanvallen werden al in een vroeg stadium geneutraliseerd: tactiek 

geslaagd. 

Na die 0-1 ging het dan ook hard, en aanval na aanval werd het balletje door het mandje gegooid. De com-

binatie van zorgvuldig opgebouwde aanvallen met een hoog schotpercentage zorgde dat de C3 met een 0-8 

voorsprong de rust in ging. De spelers van Valto C4 snakten naar een moment rust van de alsmaar doorden-

derende trein van Delftse aanvallen. Iedere supporter zag de overtuiging in de ogen van de Excelsiorianen en 

wist: dit kan niet meer mis gaan. 

Met enkele wissels en een hernieuwd elan kwam Valto C4 na rust beter uit de startblokken. In de verdediging 

gaven ze minder ruimte weg, en aanvallend lukte het ze om onder de hoge druk uit te passen en langzaamaan 

naar korf toe te werken. Echter, tot veel grote kansen liet Excelsior het niet komen: in verdedigend opzicht zat 

de boel nog steeds ‘potdicht’. De uitdaging lag aan de andere kant van het veld, om daar de korf te vinden. 

C3 lust iedereen rauw!!! 

http://www.lennekemeijer.nl
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Er werden nog steeds mooie kansen gecreëerd, maar de goal bleef lang uit. De tweede helft was een ware 

slijtageslag, zo net nadat de eerste schoolweek weer was begonnen. Halverwege de tweede helft werd 

de 0-9 gelukkig wel gemaakt, maar het zag er niet naar uit dat de tiende goal, waar de supporters zo 

naar smachtten, nog ging vallen. Op dat moment gebeurde er echter iets magisch: de coach riep het 

aanvalsvak bijeen en besloot hen de sleutel naar de goal toe te reiken. Waar Valto C4 veel druk gaf, 

werd uit de ruimte een aangeef neergezet en bracht een rappe doorloopbal de verlossende 0-10. Missie 

volbracht. 

Met deze monsterscore pakt Excelsior al op de eerste speeldag de leiding in de poule. Volgende week staat 

KVS C3 op het programma, het team dat met 8-0 wist te winnen van ONDO C4. Komt daarom om 09:30 de 

helden van Excelsior C3 naar de overwinning schreeuwen in deze titanenstrijd op Sportpark Biesland! 
 

Fortuna D2 - Excelsior D1 

Excelsior D1 goed opgewassen tegen Fortuna D2! 

De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen 

voor een heel nieuwe D1. Dit seizoen bestaat ons 

D-vlaggenschip uit de ervaren D-tjes Mees, Mi-

cha, Nathalie, Zonne en Elize en nieuwkomers 

vanuit de E-tjes Stefan, Jurjen en Emme. Omdat 

Zonne nog aan het genieten is van haar vakantie 

zijn vandaag Zoë en Fenna bereid gevonden om 

in te vallen. 

De afgelopen trainingen en het Excelsior-toer-

nooi zijn gebruikt om de vakken zo goed moge-

lijk op elkaar af te stemmen en dit heeft voor deze 

eerste wedstrijd geleid tot een vak met de “jon-

kies" (qua leeftijd) Emme, Elize, Stefan en Jurjen 

die de eerste aanval voor hun rekening nemen. De verdediging bestaat uit de “oudjes" Mees, Micha, Stephanie 

en Zoë. De coaches van deze toppers zijn dit seizoen Jikke en Okker. Helaas konden zij niet bij deze wedstrijd 

zijn, maar er was een goede vervangster geregeld, top-coach Pauline. 

De poule van dit seizoen bestaat uit drie Delftse clubs en de eerste stadsderby vond vandaag plaats bij onze 

grote concurrent Fortuna D2. Met een beetje knikkende knieën verzamelden we rond kwart voor ėėn en kon 

een half uur later de wedstrijd beginnen. De eerste aanval is voor Fortuna en daar waar Nathalie en Micha de 

eerste aanvallen konden onderscheppen en Mees het eerste schot netjes kon afvangen is het toch Fortuna 

die de openingsscore op het bord zet 1-0. Direct de aanval daarna is het Stefan die een mooie doorloop scoort 

op aangeven van Emme, 1-1. En dat dit aanvalsvak goed loopt laat de volgende aanval zien. Na prima verde-

digingswerk van Zoë, komt de bal in onze aanval en daar weet Stefan wel raad mee. Nadat schoten van Emme 

en Jurjen nog mis gaan is het Stefan die de tweede keer raak schiet, 1-2. Ook Fortuna staat op scherp en 

scoort vrij snel de gelijkmaker 2-2. De laatste tien minuten gaan de aanvallen over en weer, maar is het dankzij 

de verdediging van Mees, Micha, Nathalie en Zoë dat Fortuna niet tot scoren komt. Excelsior daarentegen is 

wel zuiver van schot en we worden beloond met een prachtig punt. Wanneer Emme de bal krijgt met haar rug 

naar de paal staand roept de coach nog, niet nodig!, maar Emme vond van wel en vanuit haar draai schiet ze 

de 2-3 er zuiver in. Dan is het de beurt aan het andere vak om aan te vallen, nou dat is geen probleem, het is 

Mees die met een afstandsschot de 2-4 erin schiet. Daarnaast zijn er nog veel kansen, Zoë mist een doorloop 

en er volgen diverse schoten. Fortuna mist een strafworp en het is Micha die na een mooie aanval de 2-5 

scoort. Nog voor de rust komt Fortuna iets dichterbij en is de ruststand 3-5. 

De tweede helft laat wissels zien bij Excelsior, Fenna voor Zoë en Fortuna, maar ook de scheidsrechter is ge-

wisseld. Deze helft heeft onze aanval meer moeite met scoren en ondanks de diverse onderscheppingen van 

onze verdediging is het Fortuna die als eerste tot scoren komt, 4-5. Dan volgt er een prachtige doorloop van 
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Elize , maar deze wordt afgekeurd wegens snijden. Zowel de supporters als de spelers als de coach hebben 

hier hun bedenkingen over, maar uiteindelijk is het de scheids die beslist en neemt Excelsior geen afstand 

van Fortuna. Er volgen nog wat schoten, maar de stand blijft tot 12 minuten voor het einde hetzelfde. 

Na de wisseling van helften is het Fortuna die twee keer weet te scoren en daarmee de voorsprong 

weer neemt, 6-5. In de laatste minuten blijft het spannend, het aanvalsvak weet door goed samenspel 

toch nog te scoren, Mees scoort de gelijkmaker 6-6. Dankzij onze verdediging die goed volhoud tot 

het einde blijft het gelijk, maar we ontkomen niet aan het gevoel dat er wellicht toch meer had ingezeten. 

Desondanks genoten van deze leuke wedstrijd van twee zeer aan elkaar gewaagde teams, We will meet 

again! 
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Opstellingen 

zaterdag 14 september 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Geeske, Jazz, Merit, Sabine, Sanne, Sharmaine, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Simon, Vito, Wayne, Wouter K. 

Bij S2 : Joyce, Yara  

 

3 
Isa, Joyce, Noa, Yara 

Dirk, Fabian M., Niels, Sander R, Wesley Ti, Wouter dB 

Jikke 

4 
Denise E., Jaqueline, Jikke, Lisette A., Lisette E., Fleur  

Ben, Frank, Pim dJ., Robin, Tom, Wesley To. 

 

5 
Christiane, Demi, Elke, Floor H., Jessica 

Jeroen, Koen V., Lex, Pieter, Tim S., Wouter LC. 

 

6 
Femke, Gina, Hanna, Isabella, Lonneke 

Bart, Joost, Kevin, Sander dH., Pim S. 

 

7 
Bernice, Cynthia, Linda, Lucia, Wybrigje 

Jordi, Koen T., Marijn, Sander vV., Ties, Tim H. 

 

8 
Anne-Linde, Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

Lars, Nathan, Thijs, Ties/2e heer S7 

 

 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Veronique 

Erik de K., Mario, Micke, Rob, Robert  

dame S7 

A1 
Anouk, Charlotte, Denise G, Minoesch, Robin K 

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

Joshua (B1) 

A2 
Diewke, Liekke, Linsey, Lucía, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul  

 

Piet (B1) 

B1 
Aniek, Dani, Inger, Sanne, Yuliana                                 

Bram, Gijs, Joshua, Piet, Thom 

 

B2 
Angela, Demi, Julia, Sara  

Angelo, Cas, Jay, Jochem, Sander  

 

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs  

 

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

Olivier 

 

C3 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Sofie vV. 

Jasper, Jayden, Justin, Sten  

 

C4 
Anne, Esmee, Marlou, Renske, Sofie V., Vera 

Cas, Leo 

 

D1 
Elize, Emme, Nathalie, Zonne 

Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Yara (D2) 

Nick (D2) 

D2 
Lise, Mijke, Stephanie, Yara 

Daniël, Nick, Rick, Ruben, Tijn  

 

D3 
Demi, Puck, Sanne, Sofie, AFWEZIG: Femke 

Björn, Justin, Marten, Olaf, AFWEZIG: Marten 

 

Jurjen (D1), Tijn (D2) 

D4 
Brigitte, Emma, Julietta, Linde, Merle, Nynke, AFWEZIG: Lisa 

Lennart, Senne, Thomas 

 

E1 
Evi, Roemjana 

Bastiaan, Demian, Teun 

 

E2 
Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop 

 

E3 
Olivia, Sara, AFWEZIG: Luz 

Kai, Jens  

Wordt nog gevraagd 

E4 
Flore, Lola, 

Davi, Sieme, Ties, Zian 

 

E5 
Rebecca, Fenna, Sanne 

Otis, Yannick 

 

E6 
Evi, Tess  

Anthony, Erik, Reinout 

 

F1 
Lieve 

Beau, Daan, Tijs, Thomas 

 

F2 
Dorien, Sophie 

Eduard, Tom, Wouter 

 

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

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND!  

zaterdag 14 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2M 2259 Excelsior 3 - Fortuna/Delta Logistiek 4 16:00 17:00 ?? J. Toet 1K40 Danique tel.nr. in e-mailuitg. 

R3R 2251 Excelsior 4 - Dijkvogels 3 11:45 12:45   R. Pardoen 1K40   

R3U 5687 Excelsior 5 - Maassluis 3 10:15 11:15   scheidsrechter Excelsior 1K40   

S-048 403 Excelsior 7 - Refleks 7 13:15 14:15 Danique Piet E. 1K40   

S-083 11953 Excelsior 9 - DES 7 14:30 15:35 Rob Lars N 1K40   

B-008 3679 Excelsior B1 - ONDO B2 09:15 10:00 Lotte Sander R 1K40   

C-104 4796 Excelsior C3 - KVS/Maritiem C3 08:45 09:30 Ryan, Jasper Niels H 8aK40   

D-011 6463 Excelsior D1 - DES D1 08:45 09:30 Okker, Jikke Noa J 7aK40   

D-045 6285 Excelsior D2 - Valto D2 09:45 10:30 Elvira, Pauline Minoesch B 7aK40   

D-074 6402 Excelsior D3 - Valto D3 10:45 11:30 Hanna, Gina Johan de L 7aK40   

E-024 8296 Excelsior E1 - Meervogels/Fca E2 10:00 10:30 Fleur, Charlotte Tom K Exc 4 2K24   

E-075 8448 Excelsior E2 - Fortuna/Delta Logistiek E5 09:00 09:30 Geeske, Merit Jessica M 2K24   

E-177 10099 Excelsior E4 - Twist E4 12:00 12:30 Marco Linda vd B 2K24   

E-139 8323 Excelsior E5 - KVS/Maritiem E4 11:00 11:30 Aniek, Anouk Robin K Exc A1 2K24   

F-009 10498 Excelsior F1 - Meervogels/Fca F1 11:45 12:15 Robin, Inger Marloes van E Exc 7 7bK24   

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

OKD 1967 ONDO 1 - Excelsior 1 12:30 16:00 Mark Sportpark De Brigge, Middelburg 1K40   

R1F 5697 Tempo 3 - Excelsior 2 10:00 11:30 Ronald, Barry Sportcomplex Zegersloot, Alphen a.d. Rijn 2K40   

R3S 2861 Meervogels/Fisica 3 - Excelsior 6 16:00 17:15   Vernède Sportpark, Zoetermeer 1aK60   

S-019 11824 Gemini 3 - Excelsior 8 10:45 12:15 Willeke Groenhovenpark, Gouda 3G (G)   

A2I 6598 DES A1 - Excelsior A1 aw 13:00 14:00 Wayne, Daan Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) op eigen gelegenheid 

A-072 12088 VEO A2 - Excelsior A2 12:45 14:00 Dik, Juan Sportcomplex Westvliet, Den Haag 2bK40 Linsey, Diewke, Liekke 

B-029 3633 KCC B2 - Excelsior B2 09:15 10:30 Dik, Juan Sportpark Schenkel, Capelle a.d. Ijssel 1K40 regelen contactouders 

C-003 4789 Avanti/Flexcom C4 - Excelsior C1 08:15 09:15 Coaches zelf vervanging regelen Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 1K40 regelen contactouders 

C-054 4859 Dubbel Zes C1 - Excelsior C2 11:45 13:00 Carolien, Bob Stokroosveld, Den Haag 1K40 regelen contactouders 

C-094 4925 Weidevogels C2 - Excelsior C4 11:45 12:45 Kevin Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2aK40 regelen contactouders 

D-104 6348 Phoenix D5 - Excelsior D4 09:00 10:00 Dirk Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1K40 regelen contactouders 

E-107 8201 VEO E1 - Excelsior E3 08:30 09:15 Robert, Isa Sportcomplex Westvliet, Den Haag 2bK40 regelen contactouders 

E-128 8243 Phoenix E3 - Excelsior E6 10:15 11:00 Lisette, Nicole Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 3b1K24 regelen contactouders 

F-088 12013 WION F1 - Excelsior F2 08:00 09:00 Pim Sportcomplex Max Planckplaats, Rotterdam 2bK40 regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Mijke (D2), Cas (C4), Daniel (D2), Nathalie (D1)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Justin (D3), Demi (D3), Zian (E4), Flore (E4)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Excelsior 4 (4x)    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsor 7 (4x)    7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   

 
 

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

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 14-09-2018 979 2G DES (D) 1 - GKV (H) 1 15:30 KNKV Wouter lC Sportpark Biesland, Delft 

za. 14-09-2018 6582 A1H DVS '69 A1 - Vriendenschaar (H) A1 11:15 KNKV Jos vV Sportpark Schildman,  Hendrik-ido-ambacht 

za. 14-09-2018 401 1F KOAG 1 - Fortis 1 15:30 KNKV Michel S Groene Wetering, Krimpen a/d IJssel 

za. 14-09-2018 3889 R1H DES (D) 2 - Achilles (Hg) 3 17:00 KNKV Frido K Sportpark Biesland, Delft 
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Trainingen  

Trainingstijden veld 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het oude DKC-veld 

  maandag dinsdag woensdag donderdag   

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

18:00-18:15 

  

E1 t/m E6 
D1, D2 

F1/F2 
D3, D4 C1, C2 

  

E1 t/m E6 

F1/F2 
D1, D2 

D3, D4 

(half veld) 

18:00-18:15 

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

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

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

19:00-19:15 

S3/S6 

B1/B2 A2 

A1 

C3, C4 A2 

A1 

S3 

B2 

C1, C2 

B1 

C3, C4 

19:00-19:15 

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

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

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

20:00-20:15 

Recreanten 

   

 

S4 

 

S7 

S8 

 

  

20:00-20:15 

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

20:30-20:45 

S1/S2 

S7/S8, S9 

  S1/S2 

S5 

S6 

20:30-20:45 

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

21:00-21:15 

    

 
21:00-21:15 

21:15-21:30 21:15-21:30 

21:30-21:45 
    

21:30-21:45 

21:45-22:00 21:45-22:00 

 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 9 september 2019 Danique en Linda maandag 7 oktober 2019 Jasper en Okker 

maandag 16 september 2019 Nathan maandag 14 oktober 2019 Henk 

maandag 23 september 2019 Jop en Ryan maandag 21 oktober 2019 herfstvakantie, geen training 

maandag 30 september 2019 Bertjan en Lisanne   
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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. 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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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 Fam. Bouwer 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  

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

13 september 2019 Excelsior 3 en 6; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Mart de B 

20 september 2019 Excelsior 3 en 6; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Mart de B 

27 september 2019 Excelsior 5 Lex V 

4 oktober 2019 Excelsior 4 Lisette E 

11 oktober 2019 Excelsior A1 en A2 Denise G 

18 oktober 2019 Excelsior 1 en 2; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Vito H 

25 oktober 2019 Excelsior 1 en 2; zelf invullen wie wanneer schoonmaakt Vito H 

Regels schoonmaken 

▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

▪ 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; 

▪ Uitgangspunt is dat het gehele team aanwezig is bij de schoonmaak. Kan je niet om een zwaar geldige reden (bv. werk), geef dit 

dan tijdig aan bij de coördinator met de opgave van de reden. Het schoonmaken is in principe in een uurtje gepiept en vindt 2x 

per jaar per team plaats. 

▪ Aanvang schoonmaken 19:00; 

Schoonmaaktaken 

▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonmaken; prullenbakken legen en nieuwe vuil-

niszakken erin doen; 

▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen bijvullen; prullenbakken legen en nieuwe vuil-

niszakken erin doen; 

▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen  

▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken legen 

▪ terras: vegen; prullenbakken legen 
 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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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 MEDIA  

      

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: Nynke 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Okker van Batenburg 

 Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Willeke, Thijs, Véronique, Okker, Lisette, Jos, Job, 

Desirée, Jasper 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat:

 secretaris@ckv-excelsior.nl  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

15 september 2019 Kantine gereserveerd 

18 september 2019 Kantine gereserveerd 

11 oktober 2019 Activiteit B-teams 

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 
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