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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. 

 

Vier oudejaarsavond bij Excel-

sior 

Vier Oudejaarsavond bij Excelsior! Huiselijke gezel-

ligheid, hapjes, drankjes en samen proosten op het 

Jubileumjaar! 

Voor de feestbeesten: ook de ideale opwarmer voor 

een stapavond. 

Het Jubileumjaar leek tot voor kort nog best ver weg 

voor veel van ons. Maar achter de schermen zijn de verschillende subcommissies al 

hun organisatietalenten in de strijd aan het gooien. De verschillende evenementen 

worden momenteel uitgedacht en georganiseerd! Het belooft een geweldig jaar te 

worden. 2020 wordt ons Excelsior-jaar! 

Om ONS jubileumjaar in te luiden willen we dit jaar een uniek Oud&Nieuw-feest 

geven op ‘t Veld! Hierbij willen wij dan ook een ieder van jullie uitnodigen om hierbij 

aanwezig te zijn. 

Waarom zou je gaan? En voor wie is het dan? 

▪ Het Jubileum Oud&Nieuw-feest zal geweldig zijn voor alle leden. Jong & oud 

luiden samen het nieuwe jaar in! 

▪ Huiselijke gezelligheid, lekkere hapjes en voor een ieder wat wils. 

▪ Op basis van de aanmeldingen zal het verdere programma bekend gemaakt 

worden omdat we hier echt een maatwerkconcept van willen maken. 

▪ Het beste uitzicht op onze mooie stad Delft! Vanaf ‘t Veld zie je het vuurwerk 

van heel de omgeving, dit is zo gaaf!!!! 

Speel jij met oud & nieuw altijd een potje 30 seconds? Of kijk je naar Linda de Mol 

en haar ‘Ik hou van Holland’? Dans je de hele nacht? Of vind je het vooral gezellig 

om met elkaar te borrelen en de goede voornemens te bespreken? Slapen jouw 

kids nog altijd een paar uurtjes? Of vind je het fijn als ze even een filmpje kunnen 

kijken? Drink je graag een glühweintje en eet je wel 6 oliebollen? 

Je kan het je bijna niet voorstellen, maar we gaan er echt voor zorgen dat voor al 

deze oud&nieuw-gewoontes ruimte is en dat het voor alle leden een avond wordt 

om nooit te vergeten? 

De echte vraag is dus, waarom zou je hier niet bij zijn? Dit wil je niet missen. We 

hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn. Geef jezelf en jouw hele gezin zo snel 

mogelijk op via het formulier op de site en geef hierbij aan welke activiteit(en) je 

graag zou willen doen. Voor deze gezellige avond vragen we een kleine bijdrage 

per persoon van maar €3,-. Hiervoor krijg je onder andere: welkomstdrankje, 1 

drankje tijdens de avond, oliebollen, hapjes en bakken gezelligheid! 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1152-vier-oudejaarsavond-bij-excelsior
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Praatjes en mededelingen 

Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor De Grote Clubactie is op 14 september 

van start  gegaan. Het is de leukste loterij voor Nederlandse vereni-

gingen. 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! 
 

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.  
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Praatjes en mededelingen 

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

Westelbeers. 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 organiseren. Zo heeft iedere accommodatie een groot eigen speelveld met 

speeltoestellen, volleybalveld en tafeltennistafel. Op het terrein vindt we verder 

een stormbaan, speelvijver, midgetgolfbaan, jeu de boules baan en speelbos.  

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

accommodaties 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 via het formulier op de website.  

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 

Aanmeldingen tot aan zondag 20 oktober 

naam team naam team naam team naam team 

Reinier vdH-J 1/2 Liekke dR A2 Maud vdG C2 Roemjana H E1 

Sharmaine vdH-J 1/2 Sanne V B1 Sofie vV C3 Tess B E6 

Linda vdB 7 Gijs vV B1 Leo vdM C4 Evi E E6 

Danique H 7 Joshua M B1 Nathalie vdM D1 Robert Jan H Overig 

Nynke S 8 Aniek J B1 Micha B D1 Linda H Overig 

Job vdB 8 Jochem A B2 Mees N D1 Margreet H Overig 

Erik dK 9 Julia Z B2 Stephanie vdM D2 Emily J Overig 

Carolien N 9 Fenna vdB C1 Femke vW D3 Henk H Overig 

Anouk vdL A1 David M C1 Brigitte vdL D4 Edwin vdG Overig 

Mark J A1 Zoë E C1 Evi N E1 Ron H Overig 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1151-bgeef-je-op-voor-het-jubileumkampb
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Babypraat  

Raphaël 
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Activiteiten 

 

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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Wedstrijdsecretariaat 

 

Jeugd 

Zes jeugkampioenen veld najaar! 

Afgelopen zaterdag speelde de E4 als laatste jeugdteam een veldwedstrijd. Hiermee is de veldnajaars-

competitie voor de B tm F teams ten einde. Als wij terugkijken op deze competitie dan hebben wij maar 

liefst 6 kampioenen kunnen huldigen: De C1, C2, C3, D1, E5 en E6 werden kampioen! Wij kunnen ons op 

gaan maken voor de zaalcompetitie. 
 

Trainingen 

Vanaf dinsdag 22 oktober tot en met woensdag 30 oktober is er geen training voor de B1 t/m F2. Op donder-

dag 31 oktober wordt er eenmalig getraind in de zaal volgens onderstaand schema: 

donderdag   

Buitenhof Kerkpolder   

E-teams 

F-teams 
C2, C3, C4 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

D-teams 
C1 

B1, B2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

Vanaf maandag 4 november wordt er getraind volgens het schema dat verderop in het clubblad is opgeno-

men. 
 

Zaalperiode 

Vorige week is het trainingsschema zaal gepubliceerd. Tijdens de zaalperiode zijn wij afhankelijk van de be-

schikbaarheid van de diverse zaalaccommodaties. Tijdens deze periode hebben wij de beschikking over de 

sporthallen Buitenhof, Kerkpolder en Wippolder 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. 

In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen waarop niet buiten is gelopen. Zaalschoenen zijn te koop bij Mal-

tha Sport aan de Oude Langendijk 23 te Delft. Als je aangeeft dat je lid bent van CKV Excelsior ontvang 

je 10% extra korting. 

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

Als je tijdens de zaalperiode een uitwedstrijd speelt, wordt vertrokken vanaf sporthal de Buitenhof. 

Het grootste deel van de thuiswedstrijden wordt gespeeld in sporthal de Buitenhof. Incidenteel zal 

sporthal Kerkpolder worden gebruikt. 
 

Nieuwe leden 

De vriendjes- en vriendinnetjestrainingen hebben 3 nieuwe E-leden opgeleverd: Noa, Lotte en Sanne 

zijn lid geworden van CKV Excelsior. Noa, Lotte en Sanne zullen gaan spelen in een nieuw E team, namelijk 

de E7! Alle drie, veel korfbalplezier bij CKV Excelsior! 

Heb je nog een vriendje of vriendinnetje die jij graag wilt laten zien hoe leuk korfballen bij CKV Excelsior is en 

die heeft de leeftijd van 8 of 9 jaar? Neem ze mee naar de training! 
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Wedstrijden 

 

Uitslagen 

zaterdag 19 oktober 

klasse nr wedstrijd Uitslagen 

R2M 4354 Excelsior 3 - Avanti/Flexcom 4 8 15 

R3R 4346 Excelsior 4 - Valto 5 14 8 

A2I 6554 Excelsior A1 - Valto A2 4 20 

klasse nr wedstrijd Uitslagen 

OKD 310 Pernix 1 - Excelsior 1 14 9 

R1F 2676 KZ Danaïden 2 - Excelsior 2 10 10 

R3U 4330 HKC 4 - Excelsior 5 12 10 

R3S 3738 ONDO 3 - Excelsior 6 11 8 

A-072 12081 Phoenix A3 - Excelsior A2 5 9 

E-177 10199 Nikantes E1 - Excelsior E4 6 2 

 

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

 

Opstellingen 

zaterdag 26 oktober 

team opstelling reserves 

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, Joyce, Marieke, Noa, Yara 

Dirk, Niels, Wesley Ti, Wouter dB 

 

heer S4 

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

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

 

 

5 
Christiane, Demi, Elke, Floor H. 

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

dame S4 

6 
Femke, Isabella, Lonneke, Nynke/ ??? 

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

 

7 vrij  

8 vrij  

9 vrij   

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

Nico, Mark J, Mark S, Rick  

 

A2 vrij   

B1 vrij   

B2 vrij   

C1 vrij   

C2 vrij   

C3 vrij   

D1 vrij   

D2 vrij   

D3 vrij   

D4 vrij   

E1 vrij   

E2 vrij   

E3 vrij   

E4 vrij   

E5 vrij   

E6 vrij   

E7 vrij   

F1 vrij   

F2 vrij   

F3 vrij   

F4 vrij   

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

Programma 

LET OP: VERTREK VANAF SPORTPARK BIESLAND!  

zaterdag 26 oktober 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter veld dagdienst 

R2M 4085 Excelsior 3 - DES 3 10:30 11:30 Wouter, Linda K. van Pelt 1K40   

R3R 4077 Excelsior 4 - VEO 4 12:00 13:00   scheidsrechter Excelsior 1K40   

R3U 2579 Excelsior 5 - IJsselvogels 4 13:30 14:30   J. van Haren 1K40   

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

OKD 1641 VEO 1 - Excelsior 1 13:30 15:30 Mark Sportcomplex Westvliet, Den Haag 1aK60 zelf regelen 

R1F 5096 VEO 2 - Excelsior 2 12:30 14:00 Ronald, Barry Sportcomplex Westvliet, Den Haag 1aK60 zelf regelen 

R3S 4067 KVS/Maritiem 5 - Excelsior 6 12:30 14:00 Mart Cas van Dijkpark, Den Haag 1K40 zelf regelen 

A2I 6132 Dijkvogels A1 - Excelsior A1 10:45 12:30 Wayne, Daan Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 1K40 Robin K, Anouk, Denise G, Rick 

kantinerooster  ouders van/team    index veld Biesland  type veld uit 

10:45 13:00 Excelsior 1 (2x)    1K40=veld A; 5K40=veld C  K: Kunstgras; G: Gras 

13:00 16:15 Excelsior 3 (2x)    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

      8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

      7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 26-10-2019 6120 AOKC Fortuna/Delta Logistiek A2 - Achilles (Hg) A1 11:30 KNKV Frido K Sportpark Kruithuisweg-Oost, Delft 

za. 26-10-2019 1680 1D KIOS(N) 1 - Die Haghe 1 15:30 KNKV Michel S Eugenie Previnaireweg 100,  Nieuw-vennep 

za. 26-10-2019 9521 R2I Twist 2 - Tjoba 2 14:00 KNKV Jos van V Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen 

 

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

Trainingstijden zaal 

vanaf maandag 4 november 

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   

  Buitenhof1 Angolastraat4 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof   

11:15-11:30 

  
  

  

    
  

  

  

11:15-11:30 

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

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

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

17:30-17:45 
E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6 

F1/F2 

17:30-17:45 

17:45-18:00 
E1/E2/E3/ 

E4/E5/E6 

F1/F2 

C3 

D3/D4 

17:45-18:00 

18:00-18:15 
A2 

B2 

C4 

D1/D2 
C2/C4 

D4 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

D3 
B1 

C1 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

A1 

C1 

18:30-18:45 

18:45-19:00 

  

C2 

D1/D2 

18:45-19:00 

19:00-19:15 

S7/S8 B1/C3 
A2 

B2 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

  

S5/S6 

19:15-19:30 

19:30-19:45 

S3/S6 

19:30-19:45 

19:45-20:00 

S3 

A1 

19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten 

(veld) 

  

S7/S8 

20:00-20:15 

20:15-20:30 

  

20:15-20:30 

20:30-20:45 

S1/S2 

20:30-20:45 

20:45-21:00 

S1/S2 

20:45-21:00 

21:00-21:15 

  
S4/S9 

21:00-21:15 

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

21:30-21:45 21:30-21:45 

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

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

1 Sporthal Buitenhof, Duke Ellingtonstraat 2, Delft 
2 Sporthal Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft 
3 Sporthal Wippolder, Rijksstraatweg 9, Delft 
4 Gymzaal Angolastraat, Angolastraat 1, Delft 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 21 oktober 2019 herfstvakantie, geen training maandag 28 oktober 2019 n.t.b. 
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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 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team coördinator 

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: Marieke Zelisse 

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 UITGAV E 

Erik, Willeke, Thijs, Jos, Job, Rachelle, Henk 

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 

29 oktober 2019 Trainersbijeenkomst 

2 november 2019 Kantine gereserveerd 

8 december 2019 Kantine gereserveerd Paal Centraal 

13 december 2019 Klaverjassen 

31 december 2019 Oudejaarsavond, clubhuis Excelsior (jubileumactiviteit) 

10 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie 

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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