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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. 

 

Grote Clubactie en Vriendenlo-

terij  

Grote clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubac-

tie is op 14 september van start  gegaan. De ver-

koopboekjes zijn uitgedeeld en de volle boekjes 

stromen alweer binnen. Het doet ons deugd om 

het enthousiasme te zien waarmee de loten ver-

kocht worden. Mocht je als lid een enthousiaste verkoper gemist hebben, je kan 

ook online via de website loten kopen, klik hier om naar de webpagina te gaan. 

Daarnaast willen we met de seniorenteams een aantal superloten kopen. Met de 

Superloten maken we als Excelsior kans op het een extra prijs, namelijk Het Grote 

Clubfeest ter waarde van € 5.000,-. Via de aanvoerders is aan de teams gevraagd 

om mee te doen met het team. Mocht je als team nog niet gereageerd hebben, 

willen jullie dit doen voor 9 oktober? 

Reacties naar Micke Vrolijk, micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl of appen/bellen 

(zie e-mailuitgave voor het telefoonnummer). 

Vriendenloterij 

Wist je dat je, naast de Grote Clubactie, 

Excelsior ook kan steunen door mee te 

spelen met de Vriendenloterij? Een lot 

kost € 13,75 per trekking. Als je kiest om 

CKV Excelsior in Delft te steunen, dan 

ontvangen wij de helft van de lotprijs. Iedere trekking maak je kans op ruim hon-

derdduizend prachtige prijzen. Bijvoorbeeld een Volkswagen Polo, een geldprijs(tot 

€ 100.000,-), of vele andere mooie keuzeprijzen?  

Meespelen kan door je aan te melden via https://www.vriendenloterij.nl/  

Speel je al mee maar voor een ander goed doel? Als je al mee speelt met een ander 

goed doel met de Vriendenloterij, dan is mogelijk om het goede doel bij je huidige 

loten te wijzigen door te bellen met de Ledenservice van de Vriendenloterij via 

088 - 020 1020. De ledenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 

09.00 uur tot 21.00 uur, en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur. 

Willen alle oud-DKC-leden die nog meespelen voor DKC, hun goede doel wijzigen 

naar CKV Excelsior. Helaas kunnen we dit niet centraal laten wijzigen. 
 

 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1145-bkoop-online-grote-clubactie-lotenb
mailto:micke.vrolijk@ckv-excelsior.nl
https://www.vriendenloterij.nl/
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Jubileum Kamp 

In 2020 is het eindelijk zover! Dit keer niet zomaar een C.K.V. Excelsior 

kamp, nee het is tijd voor ons Jubileum Kamp! Dit zal er een worden met 

een gouden randje, een om nooit meer te vergeten. Het ziet er ook naar 

uit dat dit het aller-aller-aller laatste Pinksterkamp van onze vereniging zal 

zijn. Wij hebben onze agenda’s leeg gemaakt, geen DES toernooi dit jaar of een weekendje weg. Nee, we 

gaan nu echt nog 1 keer mee op kamp! Jij en jouw korfbalvrienden komen toch ook allemaal?  

Jullie zijn van de kampcommissie gewend dat er altijd een geweldig thema bedacht wordt. Weten jullie nog 

wat we allemaal gehad hebben de afgelopen tientallen jaren? Dit jaar was het thema snel duidelijk. Het is geen 

land, het is geen film en het is ook geen superheld. Dit wordt Kamp Goud! De gouden ouwe, de gouden club, 

de gouden medailles die door de jaren heen gewonnen zijn. Dit kamp wordt een eerbetoon aan 100 jaar C.K.V. 

Excelsior! Dit is dan ook een kamp dat jij als jong, semi-jong, voor-altijd-jong of misschien toch al oud Excel-

sioriaan niet kan en mag missen.  

Van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni zullen wij met zijn allen te vinden zijn in De Roerdomp in 

Westelbeers (Noord-Brabant). Dit kamp is voor alle spelers vanaf de E, de recreanten, donderdagse wande-

laars, tennissers en eigenlijk alle (oud-)leden en iedereen die Excelsior een warm hart toe draagt. In het pro-

gramma wordt rekening gehouden met alle leeftijden.  

Tussen Tilburg en Eindhoven, niet ver van de Belgische grens, daar is het dorpje Wes-

telbeers. Een klein gehucht in het groen. Het terrein van De Roerdomp is in totaal 

6 hectare groot. Deze oppervlakte geeft de ruimte om eigen activiteiten te organise-

ren. Zo heeft iedere accommodatie een groot eigen speelveld met speeltoestellen, 

volleybalveld en tafeltennistafel. Op het terrein vindt we verder een stormbaan, speel-

vijver, midgetgolfbaan, jeu de boules baan en speelbos.  

De Roerdomp bestaat uit twee delen De Grote Beerze en De Kleine Beerze. Deze ac-

commodaties liggen tegen elkaar aan. Elk met o.a. een eigen entree, terras, kleuren tv, volledig ingerichte 

keuken en spoelkeuken met o.a. een vaatwasser. 

Op de bovenverdieping bevinden zich 13 kamers geschikt voor 6 personen en 5 kamers geschikt voor 4 per-

sonen. Elke kamer is voorzien van een eigen douche en toilet.  

Voor de oud oudere leden willen we tijdens het kamp ook een speciale dag organiseren. Wij wachten het 

animo hiervoor af, daarna zullen wij de kosten en eventuele arrangementen verder bekend maken.  

Geef je dus zo snel mogelijk op! Vanaf komende week zal er een formulier op de website staan om je 

op te geven.  

Een volledig verzorgd weekend met gave activiteiten, voor ieder wat wils. De kosten zullen ongeveer € 75,- 

p.p. zijn voor pupillen en aspiranten en € 85,- p.p. voor junioren, senioren, trainers en begeleiders. De precieze 

bedragen zullen nader gecommuniceerd worden. Dit zal in 2 termijnen (feb/apr 2020) automatisch worden 

afgeschreven. 

Het wordt weer een belevenis om nooit meer te vergeten. Dit kan en mag je gewoon niet missen! 

De Jubileum Kampcommissie,  

Henk, Linda, Ronald, Nikky, Robert-Jan en Sharmaine 
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Pinguïnspelochtend goed bezocht   

Afgelopen zaterdag hebben 8 nieuwe pinguïns meegedaan met onze spelochtend. Samen met de hui-

dige pinguïns een groep van ruim 20 kinderen.  Het was een drukte van belang op het veld met allerlei 

kampioenswedstrijden waar de organisatie ondertussen ook moest gaan kijken. De nieuwe ouders 

konden gelijk zien hoe bij ons een kampioenschap wordt gevierd. Het weer was ons gunstig gezind na 

al die regen van de afgelopen week.  

De vaste ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagde ochtend: het springkussen, het schminken, de 

limonade en het fruit, de korfbalspelletjes en natuurlijk het chocolade-balletjes zoeken achter het clubhuis. 

Het was bijzonder om te zien hoe jong en oud heeft meegeholpen om het de kleintjes naar de zin te maken. 

Met een ballon en een diploma gingen de kinderen na afloop tevreden naar huis. Komen jullie nog een keertje 

meetrainen?  

Dank jullie wel allemaal!    

Ledenwervingscommissie 

Leden werven doen we samen! 

   
 

22, 5, 79, 86… BINGO!!! 

Wat was het een leuke gezellige 

bingoavond afgelopen vrijdag op 

't Veld met 45 kinderen die kwa-

men bingoën. We speelden totaal 

3 rondes en per ronde was er een 

klein prijsje, iets groter prijsje en 

de hoofdprijs te winnen. Als er 

een gewilde prijs werd gekozen 

hoorde je alle kids balen dat hun 

favoriete prijs al was geko-

zen. Tussen de rondes door werd 

de tafel vol gezet met allemaal lekkere dingen en limonade. Het eerstvolgende feest is natuurlijk het Sinter-

klaasfeest en daarna staat er voor februari/maart weer een leuk feest gepland.  

Lisette & Nicole  
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Jessicabbatical 

Afgelopen zaterdag speelde Excelsior 5 een 

draak van een wedstrijd 😫. Hoewel wij dit om 

tal van redenen natuurlijk liever anders had-

den gezien, was de belangrijkste reden na-

tuurlijk wel dat Jessica haar laatste minuten zou 

maken in deze wedstrijd alvorens van een welver-

diend verlof te gaan genieten. Helaas stonden wij bij 

deze laatste minuten al kansloos achter, maar het tij-

delijke afscheid van Jessica was wel mooi. Teamge-

noten van de afgelopen jaren waren allemaal aanwe-

zig en de derde helft verliep een stuk beter dan de 

eerste 2. 

Jessica, we gaan je missen en hopen je weer binnen de lijnen te zien na je 'sabbatical '! 

Veel liefs, Excelsior 5 😘 
 

Delftse Post Behoefte 

Delftse Post, september 2019: 

 

Voor al onze leden uit Pijnacker en Nootdorp die de Delftse Post missen: in het clubhuis liggen er exemplaren 

om mee te nemen. 
 

Verspreidingsgebied Delftse Post wijzigt per 1 oktober 

De Persgroep heeft besloten per 1 oktober te stoppen met de verspreiding van de Delftse Post in Pijnac-

ker-Nootdorp. Vanaf deze datum gaat de Persgroep voor dit gebied een samenwerking aan met Telstar 

Uitgeverij, uitgever van onder andere Telstar/De Eendracht. Voor de trouwe lezer blijft het lokale nieuws 

via deze titel beschikbaar. 

We gaan je missen, Jessica! 
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Klaverjassen 

Vind je het ook leuk om een kaartje te komen leggen? 

Kom dan naar de klaverjasavond op: 

Vrijdagavond 13 december 2019 

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 

Graag vooraf aanmelden via de website, zodat we weten hoeveel deelnemers we 

verwachten. 

Aanmelden via de website: https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1148-klaverja-

savond-vrijdag-13-december 

Voor vragen kan u ook mailen naar: nicole.buis@ckv-excelsior.nl  
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1148-klaverjasavond-vrijdag-13-december
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1148-klaverjasavond-vrijdag-13-december
mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Senioren 

Het is oktober, herfst. Gelukkig was het tussen 2 regendagen in zaterdag prima weer om te korfballen. 

Helaas leidde dat niet tot alleen maar goede resultaten voor de Excelsior senioren. De dag op Biesland 

startte met de kampioenswedstrijd van Excelsior 9 tegen Avanti 9. Het 9e moest winnen, maar deed dat 

jammer genoeg net niet. De bezoekers uit Pijnacker pakten de winst met 9-10, en het 9e moet nu de resul-

taten van volgende week afwachten. 

Excelsior 1 en 2 verwachtten deze middag sterke tegenstanders, en dat bleek in het veld te kloppen. Excelsior 

2 kwam tegen KZ 3 in de eerste helft al op een achterstand van 5 punten, leek na rust dat verschil te verkleinen, 

maar moest naar het eind van de wedstrijd veel toegeven op de schotkracht van de ploeg uit Koog Zaandijk. 

Het werd tenslotte 14-25. 

Voor Excelsior 1 is elke wedstrijd belangrijk, want alle ploegen in deze poule zijn aan elkaar gewaagd. SDO uit 

Kamerik bleek over het geheel genomen wat meer snelheid en schotzuiverheid in huis te hebben, en na de 1-

0 voorsprong van Excelsior pakte SDO de leiding, behield die de hele wedstrijd en liep uit naar een 13-18 

overwinning. 

Ook Excelsior 5 kon deze middag geen positief resultaat inbrengen. Tegen Korbis 3 werd het een leuke wed-

strijd in hoog tempo, maar Korbis schoot wat beter, en hoewel het 5e in de tweede helft nog dichterbij kwam 

zat er niet meer in dan een 14-17 nederlaag. 

Op het B-veld had Excelsior 7 intussen wel dik gewonnen. In een onevenwichtig verdeelde poule werd nu VEO 

7 met dikke cijfers verslagen. Na een 12-3 ruststand werd het een 16-4 overwinning. 

In de uitwedstrijden een 50/50 score: Excelsior 3 speelde in Rhoon tegen RWA 3 een wedstrijd met veel irrita-

ties en strubbelingen, en werd daarin de onderliggende partij, met helaas een 14-12 nederlaag als gevolg. 

Excelsior 6 moest opnieuw aan de bak op een groot veld, nu in Leiden tegen KZ/Danaïden 5. Het 6e had hier 

deze week grote moeite mee, en leed met 16-8 een pittige nederlaag. 

Excelsior 8 liet eindelijk zien wat het kan en speelde in Pijnacker met Koen als invaller een leuke spannende 

wedstrijd tegen Avanti 5, wat ook de eerste overwinning van het seizoen opleverde: 13-14. 

En Excelsior 4 gaat gewoon door waar het vorig seizoen mee is begonnen, een reeks (ruime) overwinningen 

neerzetten. In Den Haag werd nu Achilles 6 met 8-17 verslagen. 

Komende zaterdag opnieuw thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2, deze week tegen KVA 1 en 2, belangrijke 

wedstrijden, want winnen van deze tegenstanders kan heel veel lucht geven voor de 2 resterende (uit)wed-

strijden op het veld. 

Over de resterende veldwedstrijden gesproken, Excelsior 7, 8 en 9 spelen zaterdag al hun laatste wedstrijden 

van de najaarscompetitie in hun kleine poules. Excelsior 1 t/m 6 spelen daarna nog op 19 en 26 oktober; let 

op, deze zaterdagen zijn het begin en het einde van de herfstvakantie! 

Willeke 
 

Trainingen veld en zaal 

De trainingen van alle teams gaan nog door op het veld tot en met 26 oktober. Uitzondering: voor de eerste 

selectie zijn de trainingen van dinsdag 15 en 22 oktober wel al in de zaal, Kerkpolderhal 20.30-22.00 uur. Dit 

mede in voorbereiding op de Haagse Korfbal Dagen. 

In de week daarna (27 oktober-2 november) vervallen alle trainingen, en vanaf maandag 4 november starten 

de trainingen in de zaal.  

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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In de zaal moeten de trainingen voor meerdere teams op een andere dag en/of tijd gepland worden dan 

op het veld. Dat is onvermijdelijk omdat we uiteraard in de zalen niet kunnen beschikken over dezelfde 

ruimtemogelijkheden als op het veld. De TC probeert de trainingen van alle teams zo goed als mogelijk 

in de beschikbare zaalruimte te plannen. Daarbij vindt de TC het vooral van belang dat trainers hun 

eigen training en die van het team dat zij trainen geven op een redelijke manier kunnen combineren. 
 

Haagse Korfbal Dagen 

Het programma van de Haagse Korfbal Dagen is ook al bekend: 

▪ donderdag 31 oktober, 20.45 uur: DES 1 – Excelsior 1 

▪ zaterdag 2 november, 16.45 uur: Excelsior 1 – Refleks 1 

▪ dinsdag 5 november, 19.15 uur: GKV 1 – Excelsior 1 

▪ donderdag 7 november, 20.00 uur: halve finale, indien poulewinnaar 

▪ zaterdag 9 november, finale 
 

Jeugd 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches en trainers van de jeugd en de junioren blikken de coaches van de dag wekelijks 

terug op de jeugd- en juniorenwedstrijden. 

Hanna: Excelsior D3 had het verdedigend goed voor elkaar tegen Phoenix. Helaas maakten we heel veel pas-

singsfouten en hierdoor konden we geen aanvallen meer opbouwen. Komende tijd gaan we goed oefenen 

met gooien naar elkaar! Eindstand: 2-5. 

Marijn: De A2 heeft het vandaag in de (veelste) vroege ochtend opgenomen tegen Gemini. Excelsior begon 

sterk met de wedstrijd en de eerste 2 schoten waren gelijk raak. De verdediging hield het sterk vol maar helaas 

maakten we geen doelpunten meer. De 2e helft ging een stuk beter met sterke aanvallen en goede kansen. 

De tegenstanders werden steeds slordiger en uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen met een uitslag van 

4-9!     

Sanne: De eerste wedstrijd op het hoofdveld van vandaag bij Excelsior thuis mocht de B1 aantreden tegen 

OZC. Na een moeizaam begin waarin het erg gelijk op ging en er aan onze zijde veel kansen gemist werden, 

kwam de B1 vlak voor rust eindelijk, verdiend, twee punten voor. In de tweede helft bleef een stijgende lijn te 

zien in het spel van de B1, echt in gevaar kwamen we niet meer. Wel was de concentratie op een gegeven 

moment ver te zoeken, maar de punten bleven in Delft!      

Juan: B2 vertrok vandaag in de vroege ochtend (8:15) naar Moordrecht voor de return tegen Ijsselvogels. B2 

begon de wedstrijd met een spreekwoordelijke achterstand: een van de spelers was de kunstgrasschoenen 

vergeten en kon daardoor niet worden opgesteld. De overgebleven 8 spelers waren de eerste paar minuten 

nog niet geheel wakker, getuige de snelle 2-0 achterstand. Daarna begon het redelijk te lopen, tot aan 5-5. 

Hoe, wat, waarom... we zullen ons het nog lang afvragen, maar B2 zakte daarna compleet door z'n hoeven. Er 

werd nog wel gescoord maar het échte korfbalspel was ver te zoeken: eindstand 12-9. Echt zonde, was niet 

nodig geweest. Hopelijk volgende week weer een frisse en zeer gefocust B2! 

Wayne: Op deze koude zaterdag heeft de A1 laten zien wat hard werken echt is. Vanaf het eerste fluitsignaal 

heeft iedereen 100% gegeven. Hele mooie aanvallen en knap verdedigend werk gaf een ruststand van 7-7. 

Het team heeft de 2e helft hard geknokt maar we werden moe. Het resultaat was 10-16 in ons nadeel. Een 

iets vertekende stand aangezien ONDO hun laatste ballen er opeens ingooide. Maar supertevreden en trots 

op de A1 en we gaan weer keihard trainen om volgende week weer een mooie wedstrijd neer te zetten 

Elvira: Vandaag moest de D2 tegen Meervogels. Vorige keer hadden we verloren wat niet nodig was. Dus 

vandaag de opdracht om Meervogels eens even in te maken. En dat is gelukt!!! Er waren snelle aanvallen met 
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mooie kansen. Een onderhandse doorloop!!! En mooie schoten. Wij zijn supertrots op onze toppers. Uit-

slag was 10-1. 

Nicole: Voor de E6 was het een spannende dag want ze konden kampioen worden. Na een lastige 

eerste 10 minuten kregen we in de 2de 10 minuten meer kansen. Na een 2-3 rust gingen we goed van 

start in de 2de helft en liepen we uit naar 2-5. Ook de laatste 10 minuten bleef de E6 geconcentreerd 

en was de eindstand 3-6. Lisette en ik zijn trots op deze toppers. Volgende week zijn we compleet en 

gaan we het KAMPIOENSCHAP       vieren na de laatste veldwedstrijd. 

Bob: Excelsior C2 moest op bezoek bij Futura. Waarbij Futura bij winst verzekerd was van het kampioenschap. 

Maar dat zouden ze niet zomaar binnen weten te halen, want eerst moesten ze dan nog langs onze C2. Vanaf 

het begin af aan werd er hard gestreden en achter iedere bal aan gerend. Futura kon aanvallend geen poten 

breken, maar ook bij ons kwamen de doelpunten niet goedkoop. Dit leidde tot een 2-2 ruststand. Even op-

warmen in de kleedkamer, waarbij ik duidelijk vertelde dat Futura het alleen nog maar moeilijker zou gaan 

krijgen als wij dit niveau vast zouden weten te houden. Goals waren ook in de tweede helft weer duur, maar 

gelukkig viel met 10 minuten te gaan de 3-2 in ons voordeel. Op het moment dat de coach van Futura ingreep 

was ook het moment dat de stand naar 4-2 in ons voordeel werd getrokken, waardoor de aanvallende heer 

gelijk mocht gaan verdedigen. Er werd door gestreden tot de laatste seconde, we gaven nog wel de 4-3 weg, 

maar daar bleef het bij. Futura geen kampioen, ontlading bij Excelsior, smile van oor tot oor bij de coach en 

de meegereisde supporters. Alles weer in eigen hand en volgende week kans om zelf kampioen te worden.  

De trotse coach zonder stem. 

Fleur: De E1 speelde een leuke wedstrijd tegen Valto E2. De ploegen waren net als de uitwedstrijd goed aan 

elkaar gewaagd en helaas scoorde Valto ook nu weer in de laatste seconde de winnende. In de aanval ontbrak 

het dit keer aan wat pit, maar verdedigend hebben ze een sterke pot gespeeld! 

Anouk: De E5 heeft een goede wedstrijd gespeeld. Ze hebben veel oefeningen van de training mee genomen 

en echt super uitgevoerd. Weer werden er deze week een aantal doorlopen gescoord, wat echt superleuk is 

om te zien. Eindstand 6-1 gewonnen, supergoed gedaan      

Okker: De D1 mocht vanochtend aantreden voor hun kampioenswedstrijd tegen Fortuna. Na een goed begin 

met veel kansen, waarbij vergeten werd af te ronden, gingen we de rust in met een 3-1 voorsprong. Tweede 

helft werd de concentratie iets minder en kwam Fortuna terug tot 4-4. De D1 richtte zich echter knap op om 

uiteindelijk toch met 6-5 te winnen. Zowel het publiek als de coaches hadden moeite met de spanning, maar 

met het kampioenschap binnen zullen we dat onze toppers niet kwalijk nemen! 

Robin: De F1 mocht vandaag weer aantreden tegen het jonge onervaren Achilles. Bij een wat moeizame start 

wisten de kanjers van de F1 elkaar goed te vinden. Er werd leuk gespeeld en iedereen heeft uiteindelijk ge-

scoord door elkaar goed te helpen. Hierdoor is er uiteindelijk overtuigend gewonnen met 19-3! 

Robert: De E3 moest vandaag op het koude, natte, modderige, onbespeelbare 

veld van ONDO spelen. Alles was nat, koud en vies, de bal stuiterde niet en 

rolde niet. Sommige kinderen gingen languit in de modder. Maar toch gingen 

de helden Luz, Sara, Olivia, Jens en Kai dapper en stoer door zonder op te 

geven tot het einde tegen de veel te sterke tegenstander. Trots op onze kan-

jers! 

Yasmin: Excelsior C4 mocht al om half 9 op de fiets vertrekken naar Avanti. Een 

warming-up hadden we dus al gehad. Dat het vroeg was voor sommigen zag 

je terug aan de ruststand: 5-1 achter. De 2e helft begonnen we een stuk beter 

met twee hele mooie doelpunten. De wedstrijd eindigde in 6-3 na een meer 

dan prima 2e helft! 

Pim: De F2 mocht naar het drassige veld van ONDO. Al kort na het fluitsignaal 

mocht Dorien de score openen. 1 schot en meteen een doelpunt. Een tijd later maakte de thuisploeg de 

gelijkmaker. Het was niet voor iedereen makkelijk om op de been te blijven wat zorgde voor vieze benen. 

E3 in de modder, jak ☹ 
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Wedstrijdsecretariaat 

Uiteindelijk werd de thuisploeg ONDO sterker en maakte nog 2 doelpunten. Wat uiteindelijk zorgde voor 

een score van 3-1. De kids hebben het weer super gedaan! Volgende week laatste wedstrijd op het veld. 

Marco: De E6 kreeg visite van de E4 van RWA en heeft een mooie uitslag behaald (2-7). Dit was mis-

schien niet een terechte uitslag als we kijken naar de 4x10 minuten speeltijd die we hebben gehad. 

Maar... je moet maar even een zwakke plek ontdekken, hier als team op inspelen en dan de ballen er 

toch maar 'even' in weten te leggen. En dat deden we, en hoe! Met veel dank aan superinvaller Erik die 

er 5 in wist te leggen en supercoach Dirk. 
 

Kampioeeeeennnn!!!! 

Afgelopen zaterdag konden zowel de C3, D1 als E6 kampioen worden. De C3 had tot nu toe al hun wedstrijden 

met grote cijfers gewonnen. Ook vandaag werd het weer een klinkende 10-1 overwinning! De D1 had het 

lastiger tegen Fortuna. Het was een leuke wedstrijd waarbij Excelsior de winnende treffer wist te scoren: 6-5! 

De E6 speelde op een zeer blubberig grasveld maar wist hierop ook te winnen met 3-6! De huldiging van de 

E6 zal a.s. zaterdag plaatsvinden. 

Excelsior C3, D1 en D6 

GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!! 

Aanstaande zaterdag voor de B1 t/m F2 alweer de laatste competitieveldwedstrijden. Alleen de E4 speelt nog 

op 19 oktober. Succes met de wedstrijden! 
 

Kampioenswedstrijden!!! 

Aanstaande zaterdag kunnen de C2 en E5 kampioen worden!  

Excelsior C2 – Dubbel Zes B1 

Zaterdag 12 oktober 9:30 op Biesland 

Stand per 5 oktober: 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 Futura C1 5 8 4 1 0 29 14 15 0 

2 Excelsior C2 5 8 4 1 0 27 18 9 0 

3 Dubbel Zes C1 5 3 1 3 1 23 31 -8 0 

4 ALO C1 5 1 0 4 1 20 36 -16 0 

KVS E4 – Excelsior E5  

Zaterdag 12 oktober 11:00 op Cas van Dijkpark, Den Haag 

Stand per 5 oktober: 

pos team GS PT GW VL GL DPV DPT DS PIM 

1 KVS/Maritiem E4 5 9 4 0 1 41 27 14 0 

2 Excelsior E5 5 7 3 1 1 48 24 24 0 

3 VEO E4 5 4 2 3 0 26 31 -5 0 

4 LYNX E1 5 0 0 5 0 20 53 -33 0 
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Wedstrijdsecretariaat 

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. Bovendien ontvangt de vereniging een boete wanneer op maandag de uitslag niet is ingevuld 

bij thuiswedstrijden 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 

wedstrijdsecretariaat op zondag contact gaan opnemen met deze vereniging.  
 

Spelregel/ scheidsrechterbijeenkomst 

Wij zijn bezig om een spelregel/scheidsrechters bijeenkomst te organiseren voor de B1/B2. Informatie volgt 

in latere clubbladen maar de datum is wel bekend: 15 oktober. 
 

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 als 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 december, 4 januari, 22 en 29 februari zijn “inhaalzaterdagen”. Inhaalzaterdagen zijn zater-

dagen waarop wedstrijden gepland kunnen worden door het KNKV die om een reden niet gepland kunnen 

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 be-

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

gespeeld op de zaterdagen die niet inhaalzaterdagen 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. 
 

Trainingen 

Komende twee weken vanaf dinsdag 8 oktober tot en met donderdag 17 oktober wordt er nog gewoon op 

het veld getraind op de bekende tijdstippen. Vanaf dinsdag 22 oktober tot en met woensdag 30 oktober is er 

geen training voor de B1 t/m F2. Op donderdag 31 oktober wordt er weer getraind. Dit zal in de zaal zijn.  

Vanaf maandag 4 november wordt er in de zaal getraind. Trainingstijden tijdens de zaalperiode volgen in 

latere edities van het clubblad. 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 5 oktober 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

OKD 1733 Excelsior 1 - SDO/BlijWerkt 1 13 18 

R1F 5244 Excelsior 2 - KZ/Thermo4U 3 14 25 

R3U 5888 Excelsior 5 - Korbis 3 14 17 

S-048 1195 Excelsior 7 - VEO 7 16 4 

S-083 11956 Excelsior 9 - Avanti/Flexcom 9 9 10 

A2I 6208 Excelsior A1 - ONDO A2 10 16 

B-008 11934 Excelsior B1 - OZC B2 8 5 

C-104 5468 Excelsior C3 - Valto C4 10 1 

D-011 7255 Excelsior D1 - Fortuna/Delta Logistiek D2 6 5 

D-045 7077 Excelsior D2 - Meervogels/F�ca D2 10 1 

D-074 7194 Excelsior D3 - Phoenix D4 2 5 

E-024 9430 Excelsior E1 - Valto E2 8 9 

E-075 9582 Excelsior E2 - Achilles E3 7 15 

E-177 10003 Excelsior E4 - RWA E4 7 2 

E-139 9457 Excelsior E5 - VEO E4 6 1 

F-009 11044 Excelsior F1 - Achilles F2 19 3 

klasse nr wedstrijd Uitslagen  

R2M 3175 RWA 3 - Excelsior 3 14 12 

R3R 3180 Achilles 6 - Excelsior 4 8 17 

R3S 5887 KZ Danaïden 5 - Excelsior 6 16 8 

S-019 11831 Avanti/Flexcom 5 - Excelsior 8 13 14 

A-072 12080 Gemini A2 - Excelsior A2 4 9 

B-029 4221 IJsselvogels B2 - Excelsior B2 12 9 

C-003 5633 ODO C1 - Excelsior C1 5 4 

C-054 5627 Futura C1 - Excelsior C2 3 4 

C-094 5456 Avanti/Flexcom C7 - Excelsior C4 6 3 

D-104 7044 Valto D4 - Excelsior D4 8 0 

E-107 9447 ONDO E9 - Excelsior E3 9 0 

E-128 9444 ONDO E10 - Excelsior E6 onbekend 

F-088 10433 ONDO F5 - Excelsior F2 3 1 

  

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

 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior D1 – Fortuna D2 

D1 wint Delftse Derby 

Taart, check. Confettikanonnen, check. Medailles, check. De voorbereidingen waren getroffen, dus nu alleen 

nog winnen van Fortuna en onze toppers van de D1 zijn kampioen. Vol zenuwen begonnen we aan de wed-

strijd, maar iedereen was wel volop geconcentreerd. Dit zorgde voor een spannend begin van deze wedstrijd, 

maar na vijf minuten zorgde Emme voor de openingstreffer. Onze toppers hebben de overhand, maar missen 

ook veel kansen waardoor het tot wisselen van helften slechts 1-0 blijft. Nadat Mees de 2-0 scoort komt 

Fortuna door een slordigheid in de verdediging van Excelsior terug naar 2-1. Voor rust maakt Micha de 3-1. 

Een terechte ruststand want Excelsior was in deze eerste helft de betere ploeg. Na de rust kwam er een heel 

ander Fortuna het veld in. Ze waren een stuk feller waardoor ze steeds eerder dan wij bij de bal waren. Dit 

resulteerde in de 3-2 en vrijwel direct daarna de 3-3. Excelsior was geïmponeerd door het spel van Fortuna, 

maar lieten ook zelf leuk korfbal zien. Zo kreeg Jurjen na een prima doorloop een strafworp mee die helaas 

werd gemist door Elize. Gelukkig maakte Elize dit snel goed door twee aanvallen later de 4-3 te scoren. Helaas 

kreeg Fortuna nog een strafworp waar de 4-4 uit voort kwam. 

De laatste tien minuten gaan nu in van 

deze zeer spannende wedstrijd. Deze 

laatste tien minuten waren kenmerkend 

voor een echte kampioenswedstrijd. 

Zowel Excelsior, Fortuna en alle coaches 

voelden de spanning toenemen waar-

door er een rommelige fase ontstond. 

De enige die echt de rust wist te bewa-

ren was de zeer ervaren scheidsrechter 

Piet Ekelmans. Gelukkig had Excelsior 

de zenuwen als eerste onder controle 

en scoorde Zonne een schitterende mooie bal van afstand waarmee Excelsior wederom de voorsprong in deze 

wedstrijd nam. Door zeer sterk te verdedigen kwam de bal weer terug in onze aanval en werd er heel goed 

rondgespeeld wat uiteindelijk bekroond werd door een doorloop van Micha. Hiermee namen we twee punten 

voorsprong en dit mocht toch niet meer uit handen worden gegeven. Echter, Fortuna gaf niet zomaar op en 

wist nog een keer de aansluitingstreffer te maken. De laatste drie minuten van de wedstrijd weet Excelsior 

balbezit te houden en het spel rustig uit te spelen. Het kampioenschap is binnen. Fantastisch! In de kantine 

worden de medailles uitgedeeld onder luid gejuich en natuurlijk We Are The Champions. En hoe lekker is het 

dat de coaches aan de taart hebben gedacht, die gaat er wel in na zo’n wedstrijd.  
 

D1 IS KAMPIOEN!!!! 

http://www.lennekemeijer.nl
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Excelsior C3 – Valto C4 
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Wedstrijden 

 

Opstellingen 

zaterdag 12 oktober 

team opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Geeske, Jazz, Jill G, Jill K, Merit, Sabine, Sanne, Yasmin 

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

 

 

3 
Isa, Noa, Yara, Lisette A/Denise 

Dirk, Niels, Wesley Ti, Wouter dB 

 

?? 

4 
Astrid, Jaqueline, Jikke, Lisette E., Fleur  

Ben, Pim dJ., Robin, Wesley To 

 

Nathan 

5 
Christiane, Demi, Elke, Floor H. 

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

Gina (S6) 

6 
Femke, Gina, Hanna, Isabella, Lonneke 

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

 

7 
Bernice, Cynthia, Linda, Marloes, Wybrigje 

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

 

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

Job, Lars?, Nathan, Thijs, Wesley N 

 

 

9 
Alicia, Annebertien, Diana, Veronique, Fabien? 

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

 

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

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

A2 
Diewke, Liekke, Linsey, Lucía, Nadine, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul  

 

B1 
Aniek, Dani, Inger, Sanne, Yuliana                                                      

Bram, Gijs, Joshua, Piet, Thom 

 

B2 
Angela, Demi, Julia, Sara                                                                                 

Angelo, Cas, Jay, Jochem, Sander  

Joya (C1) 

David (C1) 

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë                                                                  

David, Finnian, Martin, Thijs  

 

Jay (B2) 

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

Olivier 

 

Thijs (C1) 

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

Jasper, Jayden, Justin, Sten  

 

Mees (D1) 

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

Cas, Leo 

 

Micha (D1), Jurjen (D1) 

D1 
Elize, Emme, Nathalie, Zonne 

Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Zoë (C1) 

D2 
Lise, Mijke, Stephanie, Yara 

Daniël, Nick, Rick, Ruben, Tijn  

 

D3 
Demi, Femke, Puck, Sanne, Sofie 

Björn, Justin, Marten, Olaf 

 

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

Lennart, Senne, Thomas 

 

E1 
Evi, Roemjana 

Bastiaan, Demian, Teun 

 

E2 
Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop 

 

E3 
Luz, Olivia, Sara 

Kai, Jens  

 

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, Hannah 

Eduard, Tom 

 

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

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND!  

zaterdag 12 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

OKD 1175 Excelsior 1 - KVA 1 14:00 15:30 Mark M. van Bentum/ S.v.d. Lee 1K40 Vito tel.nr. in e-mailuitgave 

R1F 4233 Excelsior 2 - KVA 2 13:00 14:00 Ronald, Barry P. Fuchs 1K40   

R3U 5620 Excelsior 5 - Valto 4 10:00 11:00   scheidsrechter Excelsior 1K40   

R3S 3121 Excelsior 6 - Refleks 4 11:30 12:30   scheidsrechter Excelsior 1K40   

S-019 11832 Excelsior 8 - Gemini 3 16:00 17:00 Willeke Micke V 1K40   

A-072 12086 Excelsior A2 - ONDO A5 13:45 14:45 Wesley N. Rob M 7aK40   

B-029 4334 Excelsior B2 - KCC B2 09:00 09:45 Dik, Juan Wouter de B 1K40   

C-003 5753 Excelsior C1 - Avanti/Flexcom C4 10:45 11:30 Vito, Jazz wordt geregeld 7aK40   

C-054 5724 Excelsior C2 - Dubbel Zes C1 08:45 09:30 Carolien, Bob Sander de H 7aK40   

C-094 5811 Excelsior C4 - Weidevogels C2 09:45 10:30 Kevin, Yasmin Lucia B 7aK40   

D-104 7456 Excelsior D4 - Phoenix D5 09:15 10:00 Nynke, Dirk Rick H 8aK40   

E-107 9745 Excelsior E3 - VEO E1 10:00 10:30 Robert Paul S 2K24   

E-128 9636 Excelsior E6 - Phoenix E3 09:00 09:30 Lisette, Nicole Nico H 2K24   

F-088 10833 Excelsior F2 - KVS/Maritiem F4 11:15 11:45 Coaches verv. regelen Milan van P 2K24   

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

R2M 2707 KOAG 3 - Excelsior 3 10.45 12:30 Wouter, Linda Groene Wetering 2, Krimpen a.d. IJssel 1K40 zelf regelen 

R3R 2705 Twist 3 - Excelsior 4 11:00 12:30   Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaard. 1K40 zelf regelen 

S-048 1535 Refleks 7 - Excelsior 7 14:15 15:30 Danique Sportpark Prinses Irene, Rijswijk 2bK40 zelf regelen 

S-083 11957 DES 7 - Excelsior 9 aw 11:45 12:45 Rob Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) op eigen gelegenheid 

A2I 6726 Phoenix A1 - Excelsior A1 11:00 12:30 Wayne, Daan Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1K40 Nico, Mark J, Charlotte, Minoesch 

B-008 4327 ONDO B2 - Excelsior B1 11:30 12:45 Lotte Juliana Sportpark, 's Gravenzande 2cK40 regelen contactouders 

C-104 5702 KVS/Maritiem C3 - Excelsior C3 10:00 11:00 Ryan, Jasper Cas van Dijkpark, Den Haag 3aK40 regelen contactouders 

D-011 7512 DES D1 - Excelsior D1 aw 08:15 09:00 Okker, Jikke Sportpark Biesland, Delft 3K40 (des) op eigen gelegenheid 

D-045 7324 Valto D2 - Excelsior D2 09:15 10:15 Elvira, Pauline Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelen contactouders 

D-074 7459 Valto D3 - Excelsior D3 08:15 09:15 Hanna, Gina Sportpark De Zwet, De Lier 2K40 regelen contactouders 

E-024 9756 Meervogels/F�ca E2 - Excelsior E1 08:15 09:00 Fleur, Charlotte Vernède Sportpark, Zoetermeer 1bK40 regelen contactouders 

E-075 9874 Fortuna/Delta Logistiek E5 - Excelsior E2 aw 10:30 11:00 Geeske, Merit Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 2c1K40 op eigen gelegenheid 

E-139 9832 KVS/Maritiem E4 - Excelsior E5 10:15 11:00 Coaches verv. regelen Cas van Dijkpark, Den Haag 5K24 regelen contactouders 

F-009 11210 Meervogels/F�ca F1 - Excelsior F1 08:15 09:00 Robin, Inger Vernède Sportpark, Zoetermeer 1bK40 regelen contactouders 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

09:00 11:30 Lieselotte (C2), Leo (C4), Julieta (D4), Zonne (D1)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 Julia (B2), Finnian (C1), Joya (C1), Sander (B2)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   
14:00 16:45 Excelsior 5 (4x)    8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   
16:45 19:30 Excelsior 2 (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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Wedstrijden  

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 12-10-2019 4184 R1G Maassluis 2 - Kinderdijk 2 15:00 KNKV Wouter le C Wipperspark, Maassluis 

za. 12-10-2019 2715 R2L Pernix 4 - KVS/Maritiem 4 15:30 KNKV Jos van V Merenwijk, Leiden 

za. 12-10-2019 2727 R1H Avanti/Post Makelaardij 3- PKC/SWKGroep 15:30 KNKV Frido K Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 

za. 12-10-2019 1168 1E Phoenix 1 - Sporting Trigon 1 15:30 KNKV Michel S Van Doornenplantsoen (veld), Zoetermeer 
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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 7 oktober 2019 Jasper en Okker maandag 21 oktober 2019 herfstvakantie, geen training 

maandag 14 oktober 2019 Henk   
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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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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 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 12 oktober Excelsior B2 Excelsior 1 – KVA 1 15:00 15:30 

 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

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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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: KAMPIOENENNNN!!!! 

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, Desirée, Jasper, 

Malika, Elke, Nicole, Sharmaine, Micke, Leen 

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 

11 oktober 2019 Activiteit B-teams 

15 oktober 2019 Spelregel/scheidsrechters bijeenkomst B-jeugd 

2 november 2019 Kantine gereserveerd 

13 december 2019 Klaverjassen 

31 december 2019 Oudejaarsavond, clubhuis Excelsior (jubileumactiviteit) 

24 januari 2020 Bierproeverij (jubileumactiviteit) 

14 februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten (jubileumactiviteit) 

22 maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling (jubileumactiviteit) 

24 april 2020 Jeu de Boule toernooi (jubileumactiviteit) 

13 mei 2020 Bootcamp op strand (jubileumactiviteit) 

21 mei 2020 Dubbelschiettoernooi - Jubileumeditie 

29 mei t/m 1 juni 2020 Pinsterkamp (jubileumactiviteit) 

17 JUNI 2020 EXCELSIOR 100 JAAR!!! 

20 juni 2020 Sportieve activiteit, buffet en feest (jubileumactiviteit) 

18 juli t/m 25 juli 2020 Zomerkamp 

11 september 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers (jubileumactiviteit) 

19 december 2020 Exit party Excelsior 100 jaar (jubileumactiviteit) 

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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