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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. 

 

Vriendjestrainingen voor de E, 

F en Pinguïns 

Bij de start van het nieuwe seizoen, organiseert de Ledenwerfcommissie voor de 

jonge kinderen een aantal Vriendjestrainingen. Heb je jonge kinderen in je omge-

ving? Buren, familie, vrienden, klasgenoten? Attendeer ze dan op de komende 

vriendjestrainingen! Iedereen is welkom. 

Dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober: Vriendjestraining E en F 

Korfbaltraining: rennen, gooien, vangen, schieten en balspelletjes 

18.00-19.00 uur voor de leeftijd 6-7 jaar en 8-9 jaar 

Zaterdag 5 oktober: Pinguïnspelochtend 

Korfbalspelletjes, schminken, springkussen en zoeken van verstopte korfballen 

11.00-12.30 uur voor de leeftijd 2-5 jaar.   

Nemen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje mee? Op de komende trainin-

gen zullen weer flyers en persoonlijke uitnodigingen worden uitgedeeld, waarmee 

jullie iedereen kunnen uitnodigen.  

Graag aanmelden via:  ledenwerving@ckv-excelsior.nl 

Leden werven doen we samen!  

 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
mailto:ledenwerving@ckv-excelsior.nl
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Grote clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is op 14 septem-

ber van start  gegaan. De verkoopboekjes zijn uitgedeeld aan de B1 

t/m F2 en de eerste boekjes zijn alweer ingeleverd! Het is de leukste 

loterij voor Nederlandse verenigingen. Hieronder een kleine uitleg.   

Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,- per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV 

Excelsior. Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. We hopen daarom dat 

iedereen weer veel loten (ver)koopt dit jaar. Omdat wij jouw inzet waarderen mag iedereen € 0,50 van ieder 

verkocht lot in zijn/haar eigen spaarpot doneren. (Dit geldt voor A, B ,C, D, E, F, pinguïns en peuterpret). 

Net zoals vorig jaar zal de verkoop van loten via automatische incasso verlopen. Dit betekent dat als je loten 

verkoopt je maar 1 keer langs de deur hoeft. De kopers vullen het aantal loten en hun bank- of gironummer 

in. Het totaalbedrag wordt dan automatisch afgeschreven en tegelijkertijd krijgen zij via dit afschrift hun lot-

nummer(s). Dit betekent ook dat de kinderen (gelukkig) niet meer met contant geld over straat hoeven te 

lopen of ouders mee moeten om het geld te innen. Veel veiliger dus. Nog even kort op een rijtje:   

▪ Je hoeft maar 1 keer naar een adres. 

▪ Alles gaat automatisch. 

▪ Je gaat nooit met geld over straat. 

▪ Het is veel veiliger geworden. 

▪ Je hoeft geen loten na te brengen, dus niet meerdere malen langs hetzelfde adres. 

▪ Individueel en in teamverband kun je langs de deuren gaan om de loten te verkopen.   

Leuke acties bij Excelsior! 

Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan ontvang jij ook nog een mooie extra prijs.  

Is jouw boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je deponeren 

in de inleverbox die op de bar staat. 

Succes met de verkoop! 
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Activiteiten 

 

Bingo-party! 

voor pinguïns en pupillen 

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN <<< 

 

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN <<< 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1141-bingoavond-voor-pinguns-en-pupillen
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1141-bingoavond-voor-pinguns-en-pupillen
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Senioren 

Het was een opnieuw heerlijke septemberzaterdag om te korfballen, met slechts 3 seniorenwedstrijden 

thuis. Excelsior 2 speelde als eerste tegen het zeer geroutineerde TOP 4 uit Sassenheim. Tegen de sterke 

heren uit deze ploeg en een aantal trefzekere dames kon het 2e de hele wedstrijd niet meer doen dan 

aanklampen. Het werd uiteindelijk 13-18 voor de bezoekers. 

Excelsior 1 was vast van plan na de nederlaag van een week eerder deze wedstrijd tegen het onderaan staande 

Oranje Wit uit Dordrecht te winnen. Gemakkelijk ging dat in de eerste helft niet, want onder de verdedigende 

pressie van de Dordtenaren was het soms lastig aanvallen. De ruststand was 8-5. In de tweede helft werd door 

geduld en hard werken dat onderlinge verschil in stand gehouden en tegen het einde van de wedstrijd nog 

uitgebouwd naar een ruime 18-11 overwinning. 

Excelsior 6 ontving als laatste van de dag Valto 3, één van de sterkere ploegen in deze poule, en dat bleek ook 

in deze wedstrijd. Het 6e verloor met 6-13. 

Een drietal van de vele uitwedstrijden was door de tegenstanders al vroeg op de dag gepland: al om 9 uur 

vertrok het 8e, niet lang daarna gevolgd door het 5e en 3e.  

Excelsior 8 speelde in Vlaardingen tegen Twist 6 een aardige wedstrijd, maar net als de voorgaande weken 

wilden de doelpunten ook nu niet vallen. Twist had veel meer lengte en bleef wel scoren, dus werd het een 

12-5 nederlaag. 

In Barendrecht had Excelsior 5 tegen Vitesse 4 even moeite om op gang te komen, maar in de tweede helft 

werd tegen deze tegenstander orde op zaken gesteld en won het 5e met 9-15. 

Excelsior 3 ging in Bleiswijk op bezoek bij Weidevogels 4, dat nog puntloos was. Helaas meldde Sander zich 

’s ochtends ziek, maar gelukkig kon Pim S mee als reserve. In opnieuw een leuke wedstrijd werd het een 8-10 

overwinning voor het 3e.  

Het lijkt erop dat Excelsior 4 ook in de reserve 3e klasse niet veel tegenstand gaat ondervinden, want aan de 

– op deze zaterdag niet onprettige – schaduwrijke kant van Biesland werd DES 4 na een 3-11 ruststand met 

5-20 verslagen. 

Bij Excelsior 9 ontbrak een aantal spelers, maar gelukkig wilde Thijs invallen. In De Lier was het tegen Valto 8 

zonder wisselspelers niet gemakkelijk want iedereen moest het de hele wedstrijd volhouden. Toch werd het 

een prima 13-13 gelijkspel. 

Excelsior 7 boekte na de ruime nederlaag vorige week nu weer een ruime overwinning; in Scheveningen werd 

KVS 7 met 7-18 (of 9-18) verslagen. 

Komende zaterdag vanaf kwart voor 11 in de ochtend tot 6 uur aan het eind van de middag een lange rij 

thuiswedstrijden van de seniorenteams. Leuk en geschikt om elkaar aan te moedigen. Alleen Excelsior 1, 2 en 

5 spelen uit. Excelsior 1 speelt in De Lier een interessante derby: Valto 1, dat afgelopen zaterdag op eigen veld 

verrassend verloor van VEO, is om 4 uur de tegenstander. Vooral deze wedstrijd verdient natuurlijk veel sup-

porters van Excelsior. 

Willeke 
 

Junioren 

Na drie wedstrijden gespeeld te hebben beginnen de verhoudingen in de juniorenpoules zich af te tekenen. 

De A1 heeft het moeilijk in een zware competitie. Nadat het team vorige week lang gelijk op ging met DES 

schoot deze week Refleks uit de startblokken en nam een riante voorsprong in de eerste helft. Hoewel de A1 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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in de tweede helft nog goede kansen kreeg om hun eigen score uit te breiden, wilde de ballen er moei-

zaam in, waardoor een groot verschil op het scorebord over bleef. 

De A2, met veel eerstejaars junioren in het team, speelde tot nu toe gelijk opgaande wedstrijden in de 

competitie. Dit resulteerde deze week in de eerste overwinning. Op het eigen Biesland werd KCC ver-

slagen met 7-5. Met een team dat steeds beter op elkaar ingespeeld raakt een goed resultaat om de 

komende weken op voort te borduren. 

Volgend weekend geen wedstrijd voor de A2, terwijl de A1 nieuwe kansen krijgt bij ODO om stappen in 

het aanvalssamenspel te maken. 

Nathan 
 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches en trainers van de jeugd - én vanaf deze week óók de junioren (op eigen 

verzoek, hoe leuk is dat!) - blikken de coaches van de dag wekelijks terug op de jeugd- en juniorenwedstrijden. 

Hanna: Excelsior D3 heeft een geweldige wedstrijd gespeeld tegen DES! We verdedigden heel goed voor en 

konden veel ballen onderscheppen. In de aanval keken we goed naar elkaar en hierdoor hebben veel kinderen 

gescoord! Ruben en Brigitte, bedankt voor het invallen! Eindstand: 2-10🎉 

Robin: Excelsior F1 heeft een heel goede wedstrijd gespeeld. We gingen vliegend van start en hielden het 

tempo lekker hoog. Er werden mooie doelpunten gemaakt en goed verdedigd. ODO deed ook hetzelfde en 

daardoor ging het gelijk op. Na de rust zakte de concentratie even wat in maar werd daarna weer goed op-

gepakt. Uiteindelijk wist ODO vanaf 10-10 toch uit te lopen naar een eindstand van 10-13. Invalsters Sara, Tess 

en Evi: Bedankt voor jullie geweldige inzet! 👍🏻 

Jasper: Excelsior C3 maakte vandaag de torenhoge verwachtingen waar en wint de derde wedstrijd op rij, dit 

maal een 8-0 overwinning op ONDO (G) C4. Hiervoor is de C3 ook veel dank verschuldigd aan Sofie uit de C4 

die onze formatie compleet maakte. De 's Gravenzanders legde aardig wat pit op de mat, maar dat kon onze 

voorhoede niet beletten om een achttal prachtgoals te maken. Vooral in de verdediging was de C3 heer en 

meester: de aanvallen van ONDO strandden vaak in het rondspel en de geel-blauwen kwamen niet verder dan 

enkele (nood)pogingen onder hoge druk. Hiermee doet Excelsior C3 goede zaken en verstevigt haar koppo-

sitie: 6 punten uit 3 wedstrijden met het indrukwekkende aantal van 17 doelpunten voor en 0 (!!) tegen. 

Lisette: E6 speelde een leuke wedstrijd tegen grote tegenstanders. Het was vooral een wedstrijd voor en met 

elkaar. De eerste gescoorde doorloopbal is een feit! 4-9 gewonnen. Trots op onze toppers💪 

Merit: Wat een topwedstrijd van de E2. Heel goed geconcentreerd verdedigd, ontzettend veel gerend en 

mooie doelpunten. In de laatste 2 minuten nog twee keer gescoord waardoor er toch een terecht gelijkspel 

uit 't vuur werd gesleept. Volgende week weer tegen dezelfde tegenstander en dan winnen. Eindstand 8-8. 

Sanne: Excelsior B1 heeft vandaag laten zien dat ze echt één team zijn. Voor en met elkaar was het codewoord. 

Ze hebben tot in de laatste minuut gestreden voor elke bal en zijn in de 2de helft goed in de wedstrijd terug-

gekomen. Helaas geen overwinning, maar toch een gelijkspel eruit gesleept. Eindstand 12-12. 

Dennis: Met een gedegen warming-up en dankzij de tactische analyses ging onze E4 vol vertrouwen het veld 

op tegen DVS’69. En terecht! Dankzij mooi samenspel kwamen de kanjers op een 3-1 voorsprong die ze ge-

durende 3/4e van de wedstrijd vast wisten te houden. Helaas duren sommige wedstrijden te lang en viel de 

drive om te verdedigen steeds verder weg. Mede door een tactische wissel aan de kant van DVS’69 hebben 

ze de score in hun voordeel weten om te buigen naar een eindstand van 4-3. 

Robert: Excelsior E3 heeft bij koploper Dijkvogels E3 een dijk van een wedstrijd gespeeld. We kwamen 0-1 voor 

en helaas werd de 0-2 afgekeurd omdat er een spookverdediger tussen zou hebben gezeten. In de verwarring 
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scoorde de tegenstander de 1-1. Dijkvogels speelde een knap spel maar de kinderen van de E3 werden 

tijdens de wedstrijd steeds beter in verdedigen. We hebben er zelfs 3 gescoord! Verloren maar toch 

tevreden. 

Fleur: De E1 heeft zo een gave wedstrijd gespeeld vandaag. De eerste helft hadden we het zwaar, maar 

ging het lang gelijk op. Uiteindelijk liep Avanti met nog 10 minuten te gaan 4 punten uit. Wat er ge-

beurde weten we niet maar ineens lukte alles! Er kwamen prachtige aanvallen en we scoorde vier keer 

achter elkaar vanuit de diepte. Met nog een minuut te gaan stonden we gelijk en scoorden we uiteindelijk 

de winnende💪🏻! Wat een pot😎!! 

Robert: De C1 heeft uit bij Valto met hangen en wurgen een overwinning gepakt: 3-4. Vooral complimenten 

voor de verdediging die goed voorbleven en het schot meestal onmogelijk maakte en de rebound pakte. Zo 

zie je dat je de wedstrijd ook in de verdediging kunt winnen. 

Pauline: Voor de D2 was Avanti net een paar maatjes te groot. 2-10 verloren, maar groot compliment voor 

het door blijven vechten en de kopjes niet laten hangen. Volgende keer beter! 

Juan: B2 heeft vandaag tegen KOAG in Krimpen aan den Ijssel met focus en gemotiveerd gespeeld. De coaches 

zagen dat, met name in de eerste helft, de vakken soepeler liepen in vergelijking met vorige week. Er werden 

meer dan voldoende kansen gecreëerd, zelfs 100%-kansen, maar... om te winnen moet je scoren, zo simpel is 

het. Vandaag lukte het B2 niet om de winst naar zich toe te trekken (7-3), maar vol goede moed gaat B2 het 

komende zaterdag opnieuw proberen tegen dezelfde tegenstander. 

Bob: Excelsior C2 ging met twee invallers op pad naar ALO Den Haag, in de Bosjes van Pex waren de kansen 

talrijk. Maar de score bleef wat achter. Dit resulteerde in een 3-1 ruststand. Na rust werd er doorgedrukt, maar 

na de voorsprong werd deze niet uitgebouwd ondanks goed spel. Eindstand 6-2, en op naar volgende week. 

Aniek: De E5 heeft een geweldige wedstrijd gespeeld tegen Lynx! Ze hebben goed overgespeeld en het tot 

het eind dicht weten te houden. Dit goede samenwerken werd beloond met een uitslag van 0-15 voor Excel-

sior!! 

Nynke: De D4 heeft helaas met 1-10 verloren van Weidevogels. Veel goede dingen laten zien en zeker ook 

nog dingen die we kunnen leren! Ze hebben niet opgegeven en tot de laatste minuut heel hard gewerkt! 

Yasmin: Excelsior C4 mocht thuis aantreden tegen KVS. Het tijdstip waarop we aanwezig moesten zijn was aan 

de vroege kant voor sommige spelers/trainers. Invaller Jasper scoorde snel de 1-0, maar daarna scoorden KVS 

en wij om en om en stond het lang 2-2. In de laatste tien minuten zette Excelsior nog één keer aan en kon 

dan ook de wedstrijd winnend afsluiten met 4-2! 

Jikke: De D1 moest vroeg opstaan om al om 9.30 uur klaar te staan in het veld bij ONDO in 's Gravenzande. 

Met de slaap in hun ogen begonnen ze dan ook wat moeizaam aan de eerste helft. Geen pit en een wat 

mindere passing. Na een korte rust en peptalk van de coaches begonnen ze energiek aan de tweede helft. Dit 

werd dan ook terecht beloond met een aantal mooie aanvallen en doelpunten. Wat er tot resulteerde dat de 

D1 de overwinning over de streep trok met een 4-7 eindstand! Twee trotse coaches die een hele sterke tweede 

helft hebben gezien! 

Marijn: De A2 kreeg in de vroege ochtend KCC over de vloer. Zowel Excelsior als KCC begonnen erg sterk, wat 

leidde tot een leuke en spannende pot om naar te kijken. Helaas wilde de doelpuntjes nog niet vallen en 

gingen we met 3-1 voorsprong de rust in. Na de rust begon Excelsior scherper te worden wat resulteerde in 

een paar fraaie doelpunten. Excelsior bleef scherp in zowel de verdediging, als de aanval wat resulteerde in 

een einduitslag van 7-5. Hiermee zijn de eerste puntjes van de competitie binnen gesleept en hebben we een 

heel tevreden team dat uitkijkt naar de volgende wedstrijd! 

Pim: De F2 mocht naar Futura. Met 5 man sterk begonnen we aan de wedstrijd. Het bleef lang 0-0, dus uit-

stekend verdedigd! Helaas in de laatste 5 minuten werd het toch 0-2. De meiden en jongens hebben uitste-

kend hun best gedaan. Bij de strafworpen ging het stukken beter, het werd daar 3-4. Met de strafworpen 

hebben we dit seizoen nog niet verloren. Op naar volgende week. Dan mogen we weer thuis op het veld!  
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Competitie 

Afgelopen zaterdag alweer de 3e competitiezaterdag van het najaar seizoen. Met nog 3 wedstrijden te 

gaan wordt het voor een aantal Excelsior-teams met de week spannender: gaan wij het kampioenschap 

binnenhalen? De C1 kan de eerste kampioen van het najaar seizoen 2019 worden. Maar ook de C3, D1 

en E6 hebben tot nu toe alle 3 de wedstrijden gewonnen en liggen op kampioenskoers. Succes ko-

mende weken bij het spelen van de wedstrijden. 

Met een lopende 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. Deze week zijn er 5 extra D/E palen van staal geleverd. Het palen tekort zou 

hiermee tot het verleden moeten horen. 

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. 
 

Digitaal wedstrijdformulier/invullen hiervan scheidsrechters 

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. 

En scheidsrechters, controleer voor de wedstrijd maar uiterlijk in de rust of dat de bezoekende vereniging zijn 

team heeft aangemeld in de app. Afgelopen zaterdag heeft KVS de app niet ingevuld en nu moet het wed-

strijdsecretariaat op zondag contact gaan opnemen met deze vereniging.  
 

Spelregel/ scheidsrechterbijeenkomst 

Wij zijn bezig om een spelregel-/scheidsrechterbijeenkomst te organiseren voor de B1/B2. Informatie volgt in 

latere clubbladen. 
 

Gevonden inschietshirts 

Op 7 september lagen er aan het einde van de dag in de dug-out nog 2 oranje inschietshirts. Het gaat om de 

nummers 195 en 301. Wie is de shirts kwijt? Je zou toch zeggen dat er afgelopen twee weken 2 personen geen 

inschietshirts hebben gebruikt??? De shirts zijn af te halen bij Erik. 
 

Kampioenswedstrijd!!! 

Met nog 3 wedstrijden te gaan kan de C1 aanstaande zaterdag al kampioen worden! Afgelopen zaterdag 

speelde de C1 tegen Valto C2 en won met 3-4. Aanstaande zaterdag is dit weer de tegenstander. C1, heel veel 

succes! 
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Zaterdag 28 september speelt de C1 tegen Valto C2 om 10:30 op Biesland! 

Excelsior C1 – Valto C2 

Zaterdag 28 september 10:30 op Biesland 

Stand per 22 september: 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Excelsior C1 3 6 3 0 0 19 12 7 0 

2 ODO C1 3 2 1 2 0 15 15 0 0 

3 Valto C2 3 2 1 2 0 11 12 -1 0 

4 Avanti/Post Makelaardij C4 3 2 1 2 0 8 14 -6 0 
 

Zaalperiode 

De zaalperiode lijkt nog ver weg maar het wedstrijdsecretariaat is alweer druk bezig met de inhuur van de 

zalen, het aangeven van het aantal teams bij het KNKV, het regelen van oefenwedstrijden en het opstellen van 

een trainingsschema. Tijdens de zaalperiode zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de diverse zaal-

accommodaties. Tijdens deze periode hebben wij de beschikking over de Buitenhof, Kerkpolder en Wippolder 

sporthal en een enkele gymzaal, maar dat is verdeeld over maandag tot en met donderdag. Dit betekent dat 

uw kind tijdens de zaalperiode op een andere dag kan gaan trainen dan tijdens de veldperiode. 

De zaalcompetitie loopt vanaf 23 november 2019 tot en met 28 maart 2020. Er kan worden gespeeld op alle 

zaterdagen die vallen in deze periode. Alleen op 28 december 2019 wordt er niet gespeeld.  

De zaterdagen 21 en 28 december, 4 januari, 22 en 29 februari zijn “inhaalzaterdagen”. Inhaalzaterdagen zijn 

zaterdagen waarop wedstrijden gepland kunnen worden door het KNKV die om een reden niet gepland kun-

nen worden op de overige zaterdagen. Een van de belangrijkste reden is dat verenigingen vaak te maken 

hebben met externe verhuurders en als een zaal niet beschikbaar is, zal dus op een andere zaterdag ingehuurd 

moeten worden en dat worden dan de inhaalzaterdagen. Het (mogelijk) spelen op een inhaalzaterdag is alleen 

van toepassing op uitwedstrijden: Excelsior heeft tijdens de gehele zaalperiode op zaterdag de hele dag de 

beschikking over sporthal Buitenhof en wij weten nu al dat alle te plannen competitiewedstrijden kunnen 

worden gespeeld op de zaterdagen die niet inhaalweekenden zijn. 

Op zaterdag 16 november zullen de meeste jeugdteams oefenwedstrijden spelen. Op 9 november zijn er al 

oefenwedstrijden geregeld voor C2, E5, E6, F1 en F2. 
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Uitslagen 

zaterdag 21 september 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

OKD 688 Excelsior 1 - Oranje Wit 1 18 11 

R1F 3354 Excelsior 2 - TOP/SolarCompleet 4 13 18 

R3S 3256 Excelsior 6 - Valto 3 6 13 

A2I 6579 Excelsior A1 - Refleks A2 3 21 

A-072 12079 Excelsior A2 - KCC A3 7 5 

B-008 3931 Excelsior B1 - Fortuna/Delta Logistiek B3 13 13 

C-104 5132 Excelsior C3 - ONDO C4 8 0 

C-094 5027 Excelsior C4 - KVS/Maritiem C4 4 2 

D-045 6681 Excelsior D2 - Avanti/Flexcom D3 2 10 

D-104 6532 Excelsior D4 - Weidevogels D2 1 10 

E-024 8863 Excelsior E1 - Avanti/Flexcom E1 12 11 

F-009 10771 Excelsior F1 - ODO F1 10 13 

klasse nr wedstrijd uitslagen 

R2M 3319 Weidevogels 4 - Excelsior 3 8 10 

R3R 3324 DES 4 - Excelsior 4 5 20 

R3U 4517 Vitesse 4 - Excelsior 5 9 15 

S-048 731 KVS/Maritiem 7 - Excelsior 7 9 18 

S-019 11826 Twist 6 - Excelsior 8 12 5 

S-083 11954 Valto 8 - Excelsior 9 9 9 

B-029 3800 KOAG B2 - Excelsior B2 7 3 

C-003 5042 Valto C2 - Excelsior C1 3 4 

C-054 5020 ALO C1 - Excelsior C2 2 6 

D-011 6675 ONDO D2 - Excelsior D1 4 7 

D-074 6678 DES D2 - Excelsior D3 2 10 

E-075 8770 HKV/Ons Eibernest E1 - Excelsior E2 8 8 

E-107 8524 Dijkvogels E3 - Excelsior E3 7 3 

E-177 10068 DVS '69 E3 - Excelsior E4 4 3 

E-139 8703 LYNX E1 - Excelsior E5 0 15 

E-128 8501 Valto E6 - Excelsior E6 4 9 

F-088 12008 Futura F1 - Excelsior F2 2 0 

  

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

 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior C3 - ONDO C4 

Derde overwinning voor Excelsior C3! Afgelopen donderdag kwam er een onheilspellend bericht in de 

groepsapp van de kinderen van de C3. Hennieke kon niet meetrainen omdat haar knieën dood 😱 waren!!! 

Vandaag was Hennieke nog niet helemaal fit en Justin was geveld door de griep. Gelukkig was Sofie uit de C4 

bereid in te vallen, waarvoor dank. Zoals de afgelopen twee wedstrijden ging onze C3 ook deze keer enthou-

siast van start. Met Lizzy, Josyne, Jasper en Jayden in de aanval is het Lizzy die de openingstreffer op haar 

naam schrijft. Met Sofie vV., Sofie V., Sten en Britt in de verdediging krijgt ONDO geen kans om te scoren en 

komt de bal diverse malen goed terug in ons aanvalsvak. Daar is het wederom Lizzy die de korf weet te raken, 

ditmaal nadat Jasper de bal aangeeft voor een mooie doorloop. Dan is het de beurt voor het andere vak om 

aan te vallen en zij hebben wel 20 schoten die ze zelf afvangen waardoor het een zeer lange aanval wordt. 

Veel kansen blijven onbenut, maar uiteindelijk is het Sofie vV. die de verlos-

sende 3-0 scoort. Niet veel later is er een mooie aanval waarbij beide Sofie’s 

elkaar weten te vinden en de 4-0 wordt door Sofie v.V netjes in het mandje 

gelegd. Nog voor de rust is het Jasper die de 5-0 erin schiet na weer vele 

kansen voor een ieder in het aanvalsvak. 

Na de rust komt Hennieke er weer in en word Sofie V. bedankt voor haar inzet. 

De eerste aanval is voor ONDO, maar dankzij scherpe verdediging blijft de nul 

gehandhaafd. In de eerste aanval na rust voor Excelsior is het Jayden die de 

6-0 op zijn naam schrijft. De volgende minuten zien we mooie schoten van 

Britt en Sten. In de verdediging blijft men ook scherp en zien we onderschep-

pingen van Josyne en Lizzy. Wanneer de bal weer in het aanvalsvak komt is 

het Sten die met een behoorlijk afstandsschot die de 7-0 scoort. Uiteindelijk 

is het na een soort van prijsschieten Sofie vV. die de eindstand op 8-0 zet. Een 

leuke wedstrijd en onze C3 heeft deze competitie nog geen doelpunt tegen 

gekregen. Natuurlijk komt dit door uitstekend verdedigingswerk, maar mis-

schien brengen de sokken van coach Jasper ook wel wat extra geluk 😉  
 

ONDO D2 - Excelsior D1 

Moeizame overwinning voor Excelsior D1! 

De eerste helft gaat onze D1 moeizaam van start. Zijn ze onder de 

indruk van de wat langere tegenstanders of was het de uitslag van 

ONDO tegen Fortuna van vorige week (10-10). We zullen het niet 

weten. Het is in ieder geval duidelijk dat Excelsior D1 niet haar 

beste wedstrijd speelde. Natuurlijk waren er kansen, maar die 

wilde er nauwelijks in gaan. In het eerste kwart komt onze aanval 

op een 0-1 voorsprong door een mooie doorloop van Emme, maar 

we zijn niet scherp en ONDO brengt de stand gelijk (1-1). De 

lengte van de ONDO-spelers wordt zwaar onderschat en alle hoge 

ballen worden met gemak onderschept door ONDO. ONDO 

neemt dan ook in het tweede kwart de voorsprong in de wedstrijd, 

2-1. Excelsior lijkt wakker te worden, want in de rebound scoort 

Nathalie de gelijkmaker met een prachtige doorloop. In de laatste 

minuut voor rust zijn er nog kansen voor alle vier onze aanvallers, 

maar het is ONDO die weer de voorsprong pakt. 

De zwart-wit-geblokte sokken 

van coach Jasper 

De toppers van D1! 

http://www.lennekemeijer.nl
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Wedstrijden 

Met ietwat gebogen koppies loopt Excelsior naar de coaches voor een peptalk. En wat een peptalk moet 

dat zijn geweest. Excelsior komt gedreven, fel, fanatiek en vol energie uit de rust. De bal is van ons 

moeten ze gedacht hebben, want er wordt gevochten voor de bal. Na nog wat missers is het uiteindelijk 

Stefan die de stand weer op gelijke hoogte brengt. Maar ONDO is nog steeds niet onder de indruk en 

scoort de 4-3. Nadat Elize twee keer mist is het een doorloop van Stefan op aangeven van Emme 

waarmee hij de 4-4 op het scorebord zet. Nog een paar missers en een vrije bal van ONDO verder lukt 

het Excelsior eindelijk weer de voorsprong te pakken. Het is een schot van Emme die wordt afgevangen 

door Jurjen en hij scoort de 4-5. De laatste twaalf minuten staat Nathalie haar tegenstander op haar hand 

en staat Lise klaar om in te vallen. Direct krijgt Lise twee schotkansen, maar is het Micha die scoort, 4-6. ONDO 

krijgt een vrije bal, Excelsior loopt te vroeg in en ONDO krijgt een strafworp. De dame van ONDO mist de 

strafworp en de andere dame die afvangt raakt de korf, maar dankzij goede verdediging van Elize telt die niet. 

Nadat de bal uit de handen van Micha wordt geslagen is het Micha zelf die vanuit de vrije worp de eindscore 

op het bord zet, 4-7. De laatste minuten mag Daniel nog invallen voor Mees en is hij bijna trefzeker van 

afstand. Reserves Lise en Daniel, bedankt. Hopelijk gaat onze D1 volgende week direct scherp vanuit de start-

blokken anders kan het nog wel eens een lastige return tegen ONDO worden. 
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Opstellingen 

zaterdag 28 september 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Jazz, Jill G, Jill K, Merit, Sabine, Sanne, Sharmaine?, Yasmin, Yara 

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

S1: Jill, K., Lisette A, Frank  

S2: Marieke, Noa, Niels 

3 
Isa, Joyce, Marieke, Noa, (Yara) 

Dirk, Niels, Sander R, Wesley Ti, Wouter dB 

Lonneke 

Fabian M. 

4 
Astrid, 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, Fabian M., Joost, Kevin, Sander dH., Pim S. 

 

7 
Bernice, Cynthia, Linda, Lucia, Marloes, Wybrigje 

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

 

8 
Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

Job, Nathan, Thijs, Wesley  

Linda, Marloes 

Koen T, Sander vV 

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Veronique 

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

 

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

Nico, Mark J?, Mark S, Rick  

 

 

A2 Vrij  

B1 
Aniek, Dani, Inger, Sanne, Yuliana  

Bram, Gijs, Joshua, Piet, Thom 

 

B2 
Angela, Demi, Julia?, Sara 

Angelo, Cas, Jay, Jochem, Sander 

Joya (C1) 

C1 
Fenna, Joya, Romy, Zoë, AFWEZIG: Cristina 

David, Finnian, Martin, Thijs 

Eline (C2) 

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

Olivier 

David (C1) 

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

Jasper, Jayden, Justin, Sten  

 

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

Leo, AFWEZIG: Cas 

Jurgen (D1), Micha (D1) 

D1 
Elize, Emme, Nathalie, Zonne 

Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Dame C1 

Heer C1 

D2 
Lise, Mijke, Stephanie, Yara 

Daniël, Nick, Rick, Tijn, AFWEZIG: Ruben 

Demian (E1) 

D3 
Demi, Femke, Puck, Sanne, Sofie 

Björn, Justin, Marten, Olaf 

 

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

Lennart, Senne, Thomas 

 

E1 
Evi, Roemjana 

Demian, Teun, AFWEZIG: Bastiaan 

 

E2 
Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop 

 

E3 
Luz, Olivia, Sara 

Kai, Jens  

 

E4 
Flore, Lola, 

Davi, Sieme, Zian, AFWEZIG: Ties 

Luz (E3) 

E5 
Rebecca, Fenna, Sanne 

Otis, Yannick 

 

E6 
Evi, Tess  

Anthony, Erik, Reinout 

 

F1 
Lieve 

Beau, Daan, Tijs, Thomas 

 

F2 
Dorien, Sophie, Hanna 

Eduard, Tom, Wouter 

 

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

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND!  

zaterdag 28 september 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2M 4421 Excelsior 3 - KCC 5 09:45 10:45 Wouter, Linda E. Vernhout 1K40 Ans tel.nr. in e-mailuitgave 

R3R 4413 Excelsior 4 - Velocitas 4 11:15 12:15   scheidsrechter Excelsior 1K40   

R3S 2308 Excelsior 6 - ODO 3 14:00 15:05 Mart scheidsrechter Excelsior 1K40   

S-048 931 Excelsior 7 - KVS/Maritiem 7 12:45 13:45 Danique Willeke A 1K40   

S-019 11828 Excelsior 8 - Twist 6 15:30 16:30 Willeke Micke V 1K40   

S-083 11955 Excelsior 9 - Valto 8 12:30 13:30 Rob Piet E 7aK40   

B-029 3998 Excelsior B2 - KOAG B2 08:45 09:30 Dik, Juan Pim S 1K40   

C-003 5305 Excelsior C1 - Valto C2 09:45 10:30 Vito, Jazz Simon vd B 7aK40   

C-054 5276 Excelsior C2 - ALO C1 10:45 11:30 Carolien, Bob Lex V 7aK40   

D-011 6991 Excelsior D1 - ONDO D2 08:45 09:30 Okker, Jikke Marit N 7aK40   

D-074 6930 Excelsior D3 - DES D2 08:45 09:30 Hanna, Gina Denise G 8aK40   

E-075 9204 Excelsior E2 - HKV/Ons Eibernest E1 10:00 10:30 Geeske, Merit Joost G 2K24   

E-107 8989 Excelsior E3 - Dijkvogels E3 12:00 12:30 Robert, Isa Lonneke vH 2K24   

E-177 10045 Excelsior E4 - Nieuwerkerk E10 13:00 13:30 Marco Mart de B 2K24   

E-139 9079 Excelsior E5 - LYNX E1 09:00 09:30 Aniek, Anouk Joost G 2K24   

E-128 8880 Excelsior E6 - Valto E6 11:00 11:30 Lisette, Nicole Jeroen K 2K24   

F-088 12005 Excelsior F2 - Dijkvogels F2 10:00 10:30 Pim Floor H 7bK24   

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

OKD 109 Valto 1 - Excelsior 1 14:15 16:00 Mark Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 zelf regelen 

R1F 2339 Rapid 2 - Excelsior 2 12:00 14:00 Ronald, Barry Korfbalcentrum Kleverlaan, Haarlem 1aK60 zelf regelen 

R3U 4460 Twist 4 - Excelsior 5 12:30 14:00   Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 2K40 zelf regelen 

A2I 6800 ODO A1 - Excelsior A1 11:30 13:00 Wayne, Daan Sportpark De Commandeur, Maasland 1K40 Charlotte, Robin K, Anouk, Rick 

B-008 4066 Fortuna/Delta Logistiek B3 - Excelsior B1 aw 12:15 13:00 Lotte Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2aK40 op eigen gelegenheid 

C-104 5326 ONDO C4 - Excelsior C3 10:30 11:45 Ryan Juliana Sportpark, 's Gravenzande 1cK40 regelen contactouders 

C-094 5247 KVS/Maritiem C4 - Excelsior C4 10:45 11:45 Kevin, Yasmin Cas van Dijkpark, Den Haag 1K40 regelen contactouders 

D-045 6928 Avanti/Flexcom D3 - Excelsior D2 08:30 09:30 Elvira, Pauline Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 2K40 regelen contactouders 

D-104 6802 Weidevogels D2 - Excelsior D4 10:00 11:00 Nynke Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2aK40 regelen contactouders 

E-024 9157 Avanti/Flexcom E1 - Excelsior E1 08:15 09:00 Fleur, Charlotte Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelen contactouders 

F-009 10946 ODO F1 - Excelsior F1 10:00 11:00 Robin, Inger Sportpark De Commandeur, Maasland 2a1K40 regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Romy (C1), Fenna (C1), Reinout (E6), Emme (D1)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Julia (B2), Emma (D4), Maya (C2), Eline (C2)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Excelsior 3 (4x)    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 9 (3x)    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. 28-09-2019 125 3F Paal Centraal 1 - Madjoe 1 16:00 KNKV Jos van V Sportcentrum TU Delft, Delft 

za. 28-09-2019 9491 2I ODO 1 - Reeuwijk 1 16:00 KNKV Frido K Sportpark De Commandeur, Maasland 
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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 23 september 2019 Jop en Ryan maandag 14 oktober 2019 Henk 

maandag 30 september 2019 Bertjan en Lisanne maandag 21 oktober 2019 herfstvakantie, geen training 

maandag 7 oktober 2019 Jasper en Okker   
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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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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 

Arkesteijn 
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 

Helden van de week/Filmen Excelsior 1  

datum helden van de week wedstrijd aanwezig aanvang 

za 5 oktober Excelsior C3 Excelsior 1 – SDO/Blijwerkt 1 15:00 15:30 

za 12 oktober Excelsior B2 Excelsior 1 – KVA 1 15:00 15:30 

 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

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 
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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 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: Marieke Zelisse Photograhpy 

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, 

Lisette, Desirée, 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 

4 oktober 2019 Bingo-party! (pinguïns/pupillen) 

11 oktober 2019 Activiteit B-teams 

2 november 2019 Kantine gereserveerd 

13 december 2019 Klaverjassen 

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 

21 mei 2020 Dubbelschiettoernooi - Jubileumeditie 

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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