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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. 

 

Studieavond jeugdtrainers 

Afgelopen dinsdagavond hadden de jeugdtrainers een stu-

dieavond. 

De avond werd geleid door Marike van der Kramer (speltherapeut) en Maarten de 

Boo (psychiater). Beiden kennen de vereniging al vele jaren doordat ze of ook zelf 

hebben gekorfbald of hun kinderen korfballen bij Excelsior. 

Tijdens de avond hebben we het gehad over hoe we de kinderen het best kunnen 

begeleiden, hoe kunnen we de trainingen het beste indelen en hoe kunnen we op 

de momenten dat wij de kinderen iets willen uitleggen hun aandacht vasthouden. 

Door middel van tips & trics, het luisteren naar elkaar en Energizes-oefeningen in 

groepsvorm was dit een hele leuke en leerzame avond voor de trainers. 

De tweede helft veld gaan we hier voor de trainers nog een vervolg aan geven, 

zodat wij als trainers ook ook op dit vlak kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen 

leren. 

Nicole Buis 

 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
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Verkiezing Clubheld van het Jaar 

Onze Erik de Koning is genomi-

neerd voor de verkiezing Clubheld 

van het jaar, een initiatief van on-

der andere Rabobank. 

Onze fantastische vereniging CKV Ex-

celsior kent heel veel clubhelden; perso-

nen die wekelijks, dagelijks, uurlijks bezig 

zijn om ervoor te zorgen dat al onze spe-

lers, trainers, coaches, ouders en leden 

zorgeloos kunnen genieten van al het 

moois wat onze vereniging te bieden 

heeft. 

Maar er is één persoon die het predicaat SUPERCLUBHELD  mag dragen. Onze SUPERCLUBHELD  is 

Erik de Koning! 

Erik is als volgt voorgedragen om genomineerd te worden voor Clubheld van het Jaar: 

 

De nominatie van Erik is (uiteraard!) aanvaard! Dat betekent dat er op Erik gestemd kan worden om hem de 

titel Clubheld van het Jaar te laten winnen. En als Erik wint, dan wint onze vereniging ook nog eens een vet 

feestje! 

Kortom, reden te meer om op onze “SuperKoon” te stemmen! Dat doe je via deze link: https://www.clubheld-

vanhetjaar.nl/erik-de-koning. 

GEEF ERIK DE ERKENNING DIE HIJ ABSOLUUT VERDIENT EN STEM OP HEM!  
 

  

Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat is Erik de Koning actief voor onze vereniging. 

Hij zorgt ervoor dat de jeugd wedstrijden kan spelen, zorgt ervoor dat de teams gevuld zijn, dat er 

reserves geregeld zijn en dat alles op rolletjes loopt. 

Hij fluit wedstrijden voor de vereniging en speelt zelf ook nog wekelijks minimaal een wedstrijd op 

de leeftijd van 46! En als een ander team niet compleet is, is onze Erik de Koning altijd bereid om 

zelf in te vallen of als reserve mee te gaan. 

Hij leegt de prullenbakken, hangt de vlaggen in de mast en ruimt deze ook weer op. Zorgt ervoor 

dat iedereen op het terras kan zitten en dat het meubilair ook weer opgeruimd wordt op zaterdag-

avond. 

Daarnaast is Erik de Koning al jarenlang actief in het bestuur en de technische commissie van de 

verenging en is hij sinds twee jaar penningmeester. Ook organiseert hij samen met een hoop vrij-

willigers een aantal grote toernooien en is hij dan al weken bezig met de voorbereidingen. 

Je hoeft Erik hem maar een belletje te geven of hij staat al voor je klaar. Elke dag van de week, elk 

moment van de dag. 

Erik de Koning is goud waard! 

 

https://www.clubheldvanhetjaar.nl/
https://www.clubheldvanhetjaar.nl/
https://www.clubheldvanhetjaar.nl/erik-de-koning
https://www.clubheldvanhetjaar.nl/erik-de-koning
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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.   

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

Tot nu toe hebben 28 verschillende verkopers hun lotenboekjes ingeleverd. De ingevulde boekjes kun je inle-

veren bij jullie coach/trainer. Op zaterdag 16 november spelen de E en F teams oefenwedstrijden. De inlever-

box zal op 16 november aanwezig zijn in sporthal Kerkpolder. De verkochte loten kunnen tot en met 21 no-

vember worden ingevoerd in het incassosysteem van de Grote Clubactie. 
 

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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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 vrijdag 3 november: 

naam team naam team naam team naam team naam team 

Jasper V 1/2 Robin vdK 4 Sanne V B1 Elize A D1 Andrea V Overig 

Jill K. 1/2 Danique H 7 Yuliana B B1 Mees N D1 Barry A Overig 

Okker vB 1/2 Linda vdB 7 Jochem A B2 Micha B D1 Beau vdK Overig 

Reinier vdH-J 1/2 Job vdB 8 Julia Z B2 Nathalie vdM D1 Desiree A Overig 

Sharmaine vdH-J 1/2 Nynke S 8 Sander G B2 Stephanie vdM D2 Edwin vdG Overig 

Vito H 1/2 Alicia T 9 David M C1 Demi dR D3 Emily J Overig 

Dirk vL. 3 Carolien N 9 Fenna vdB C1 Femke vW D3 Henk H Overig 

Isa J. 3 Erik dK 9 Finnian W C1 Sofie P D3 Juan Z Overig 

Niels  H. 3 Anouk vdL A1 Joya vH C1 Brigitte vdL D4 Linda H Overig 

Noa J. 3 Mark J A1 Thijs dB C1 Demian vdK E1 Margreet H Overig 

Sander R. 3 Liekke dR A2 Zoë E C1 Evi N E1 Nikki Naomi R Overig 

Wesley Ti. 3 Aniek J B1 Maud vdG C2 Roemjana H E1 Nikky L Overig 

Wouter dB. 3 Bram vD B1 Maya B C2 Teun vW E1 Robert Jan H Overig 

Yara G. 3 Gijs vV B1 Britt A C3 Sem M E2 Ron H Overig 

Astrid A. 4 Joshua M B1 Sofie vV C3 Evi E E6 Ronald dV Overig 

Fleur vdK 4 Piet vL B1 Leo vdM C4 Tess B E6   
 

  

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

Een bijdrage van Sharmaine van den Hoek – Janssen 

Laten we ons voor we verder gaan eerst even voorstellen aan een ieder van jullie. In de Jubileumkamp-

commissie zullen de volgende mensen de komende maanden voor jullie aan de slag gaan om er een 

geweldig weekend van te maken: 

▪ Henk Halbe 

▪ Linda Heemskerk 

▪ Robert-Jan Heemskerk 

▪ Nikky Looij 

▪ Ronald de Vreede 

▪ Sharmaine van den Hoek – Janssen  

Henk Halbe 

Henk is al 25 jaar een vaste waarde voor de kampcommissie. Al sinds het 

75-jarig jubileum van CKV Excelsior heeft hij vele kampen (mede) georga-

niseerd. Naast actief binnen de kampcommissie is Henk al bijna 10 jaar de 

steun en toeverlaat van menig selectiespeler. Hij verzorgt geblesseerde 

spelers en helpt bij het groepsproces richting sterker worden als team.  

Henk is getrouwd met Margreet en de vader van Lisanne en Danique. De 

kans is klein dat je Henk niet kent, maar toch willen we hem graag voor-

stellen. Heb je een vraag over het kamp, wat voor vraag dan ook, dan kun 

je Henk altijd bellen of mailen.  

Linda Heemskerk 

Linda is van kleins af aan al te vinden op het veld, echt opgegroeid op ’t Bies-

land. Als onderdeel van de Heemskerk-familie die al decennia een onderdeel 

is van de verschillende korfbalteams en generaties van Excelsior. Linda heeft 

in haar leven al veel verschillende rollen gehad binnen Excelsior. Van spelen in 

het eerste, tot de TC, tot kamp, tot training geven, tot een feestje organiseren. 

Linda heeft het allemaal gedaan. Momenteel geeft zij samen met Wouter 

Kamps training aan het derde.  

Niet ieder weekend is zij op het veld, ze is namelijk ook om de week in Zeeland 

te vinden. Linda is de moeder van Noa, Isa en Indi. Nicht van Robert-Jan, nicht 

van Ron en ga zo maar door.. ☺ Linda houdt zich binnen dit kamp o.a. bezig met het vullen van een geweldig 

gaaf activiteitenprogramma. 

Robert-Jan Heemskerk 

Nog een Heemskerk in de Jubileumkampcommissie! Robert-Jan heeft jarenlang in 

de selectie van Excelsior gespeeld en ook hij heeft veel verschillende rollen gehad 

binnen onze mooie club. Momenteel is hij onderdeel van de technische staf van de 

selectie. Samen met Mark geeft hij training en coacht hij het eerste! In het dagelijks 

leven is Robert-Jan leraar aan het Stanislas College in Delft.  

Robert-Jan is de vader van Tapir (oh nee, die jongen heet toch echt gewoon Ryan 

     ) en van Lynn. Hij is getrouwd met Ester en heeft net als Linda een hele grote 

familie bij Excelsior. Robert-Jan heeft veel ervaring met het organiseren van activi-

teiten voor grote groepen en tijdens weekenden is Robert-Jan altijd in voor een 

gaaf spel. Om die reden houdt hij zich ook bezig met het activiteitenprogramma. 

Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je hem altijd even aanschieten als je 

hem ziet in de zaal of op het veld. 
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Nikky Looij 

Met trots delen wij aan jullie mee dat ook Nikky Looij onderdeel is 

van onze jubileumkampcommissie. Zijn er mensen binnen Excelsior 

die Nikky niet leuk vinden? Ik kan het mij echt niet voorstellen. Nikky 

is altijd super enthousiast en geïnteresseerd in iedereen om haar 

heen. Al sinds Nikky een klein meisje was, korfbalde zij bij DKC. Ja-

renlang in het zwart-geel in de DKC-selectie gespeeld en gelukkig 2 

jaar geleden, toen DKC en Excelsior samengingen, een aanwinst ge-

bleken voor onze club!  

Nikky heeft meerdere zomerkampen georganiseerd en heel veel 

gave nieuwe ideeën! Zij zal samen met Robert-Jan en Linda de acti-

viteiten verder vorm gaan geven en mensen hiervoor benaderen. In 2018 is zij getrouwd met Abe en samen 

wonen zij in Den Hoorn. Heb je vragen of vind je het gezellig om eens te kletsen, tackel Nikky dan vooral even 

in de zaal. Maar wel zachtjes, hè!  

Ronald de Vreede 

Tijdens eerdere kampen ook wel bekend als: De vader van Sven! Maar ook is hij 

natuurlijk de vader van Anouk! Ronald heeft jaren met Robert-Jan, Linda en ook 

met Henk in de selectie gespeeld. Vraag tijdens een kampvergadering om een 

gouwe ouwe en deze man geeft je uren aan hilarische verhalen over kampen, 

trainingsweekenden en andere activiteiten binnen de CKV. Momenteel geeft 

Ronald samen met Barry het tweede van Excelsior training. Iedere zaterdag 

coacht hij ze (zover mogelijk) naar de overwinning!  

Ronald is getrouwd met Gerdien, die de leden die al wat langer betrokken zijn 

bij de club natuurlijk ook van Excelsior kennen! Binnen de kampcommissie zal 

Ronald zich bezighouden met de facilitaire elementen. Heb jij vragen over lo-

gistieke onderdelen? Bel of mail Ronald dan vooral!  

Sharmaine van den Hoek – Janssen 

En dan… ikzelf. Ja, wat vertel ik jullie dan over mijzelf? Sinds mijn 9e speel ik 

volgens mij bij Excelsior. Wij verhuisden naar Delfgauw en werden toen de 

buren van de familie Halbe. Henk had het snel geregeld en de meisjes Janssen 

zaten bij Excelsior. Nog altijd ben ik daar heel blij en dankbaar voor! Aantal 

jaartjes in de selectie mogen spelen en meerdere teams training mogen ge-

ven. Verder; in 2016 getrouwd met Reinier en samen wonen wij in Nootdorp.  

Ik houd er enorm van om eens in de zoveel tijd een heel gaaf evenement te 

organiseren, zoals wij vroeger met de evenementencommissie deden. Dus 

wellicht heb ik jullie allemaal al gespamd de afgelopen jaren en.. daar ga ik 

nog even mee door! Binnen de kampcommissie ben ik namelijk verantwoor-

delijk voor Promotie & Communicatie. Samen doen wij natuurlijk heel veel 

elementen, maar iedereen heeft zijn eigen onderdeel ernaast. Heb jij vragen dan kun je mij bellen, mailen, 

appen, instagrammen, facebookmessagen, skypen of facetimen (altijd gezellig). 

Tot slot… ik ben de uitdaging aangegaan om de komende tijd te gaan vloggen (o… m… g…        ) over 

Jubileumkamp. Mijn vlogs – bedoeld voor alle kampgangers, van jong tot oud –  geven een impressie over 

hoe het Jubileumkamp in 2020 zal zijn, hoe we het voorbereiden, waar we rekening mee houden enz. Maar ze 

zijn vooral bedoeld om iedereen ontzettend veel zin te laten krijgen in het Jubileumkamp! Mijn vlogs vind je 

via de Excelsiorpagina’s op Facebook en Instagram. 

Tot op Jubileumkamp!  

https://www.facebook.com/CKVExcelsior/
https://www.instagram.com/ckvexcelsior/
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Sinterklaasfeest 

 

 

 

MELD JE AAN OP WWW.CKV-EXCELSIOR.NL 

  

Waar: Het clubhuis van Excelsior 

Wanneer: vrijdag 22 november 

Tijd: van 18:30 tot 20:00 

Voor wie: Alle pinguïns & pupillen van Excelsior. 

Neem je teamgenootjes mee en geef 

je op via de site van Excelsior!!! 

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

Wedstrijdsecretariaat senioren 

Momenteel zitten we in de overgang tussen najaarscompetitie op het veld en de zaalcompetitie. Aan 

het programma voor de zaal wordt nog gewerkt; eind deze week zal het definitief zijn.   

De selectie van Excelsior speelt deze en vorige week mee in het toernooi van de Haagse Korfbal Dagen. Tot 

dusver werd op donderdagavond in sporthal Zuidhaghe nipt met 20-19 verloren van DES 1. Zaterdagmiddag 

werd wel heel dik gewonnen van GKV 1. Ondanks vele gemiste kansen werd het 28-18. Dinsdag speelt Excel-

sior in Sporthal Houtrust om 19.15 uur nog de wedstrijd tegen Refleks. 

Willeke 
 

Trainingen zaal 

Deze week gaan de trainingen in de zaal van start. Zie het schema van de trainingen dat vorige week gepu-

bliceerd is. Voor de seniorenteams die op woensdagavond trainen geldt voorlopig een roulatieschema met 

een cyclus van 4 weken, zie het schema hieronder. 

week datum 20.00-21.00 21.00-22.00 

week 1 6 november S7 + S8 S4  /  S9 

week 2 13 november S4  /  S8 S7  /  S9 

week 3 20 november S7 + S8 S4  /  S9 

week 4 27 november S4  /  S7 S8  /  S9 
 

Oefenwedstrijden 

LET OP: het schema van oefenwedstrijden dat vorige week gepubliceerd is, is voor een aantal teams 

gewijzigd.  

Voor alle seniorenteams zijn dus oefenwedstrijden gepland op zaterdag 16 november, en Excelsior 3 speelt 

ook op zaterdag 9 november. De opstellingen voor al deze wedstrijden staan al in deze Korfpraat, en worden 

volgende week herhaald. 

Maar ook hier geldt: ook voor de oefenwedstrijden graag bijtijds afmelden. Bedenk wel dat een oefenwedstrijd 

in de zaal nuttig en prettig is; samen met je team wennen aan de zaal is eigenlijk onmisbaar.  
 

  

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

 

Zaalperiode 

Vanaf komende week start het zaalseizoen voor alle teams. Dit bete-

kent dat de Buitenhof weer ons tweede thuis wordt. 

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. Het wedstrijdsecretariaat is druk bezig om alle 

wedstrijden op zo gunstig mogelijke tijdstippen te programmeren i.v.m. handige reserves, opendagen scholen, 

intocht Sinterklaas en zijn gevolg. 

Op zaterdagen 9 en 16 november zijn er oefenwedstrijden geregeld. Het schema is verderop in het clubblad 

opgenomen. De eerder gecommuniceerde oefenwedstrijden van de F1 en F2 gaan op 9 november niet door. 

Wel zijn er wat wijzigingen geweest t.o.v. vorige week. Kijk dus goed in het oefenschema wanneer je moet 

spelen. 

Excelsior heeft een extra E7 team ingeschreven in de competitie. De E7 bestaat nu nog uit 3 kinderen, maar 

de jeugd TC is druk om nog nieuwe leden te werven. Dus heb je vriendjes en vriendinnetjes in de leeftijd van 

8 en 9 jaar? Neem ze mee naar de training en laat zien hoe leuk het is om te korfballen bij CKV Excelsior! 

Voorlopig zal er wekelijks gezorgd worden dat de E7 een compleet team heeft. 

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. 
 

Belangrijk in de zaalperiode 

▪ In de zaal mag niet worden gespeeld en getraind met schoenen waarop buiten is gelopen!! Als je een 

sportzaal betreedt, moet je zaalschoenen aan hebben en dus niet je gewone schoenen. Dat geldt ook voor 

de coaches. 

▪ Tijdens de zaalperiode vertrekken alle Excelsiorteams vanaf sporthal de Buitenhof. 

▪ Toeschouwers moedigen de kinderen aan vanaf de tribunes. In sporthal de Buitenhof is de tribune te 

bereiken via het restaurant of als het restaurant gesloten is via de sporthal. Dan mag uiteraard wel even 

langs de zijkant gelopen worden richting de grijze deur rechts in de zaal die toegang geeft tot de gang 

naar de tribunes.  

▪ Tijdens de zaalperiode worden vaak 3 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. De ruimtes aan de zijkanten is 

dan zeer beperkt. Leg je tas dan niet neer aan de zijkanten van het veld maar aan de gangzijden. 

▪ Net als overal: gooi het afval in de afvalbakken. Er staan er genoeg in sporthal de Buitenhof. Eten en 

drinken mag niet op de sportvloer van de sporthal! Als je iets wilt eten of drinken: doe dit dan aan de 

gangkant van de sporthal. 

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

▪ Tijdens de wedstrijden is altijd een zaalcommissaris aanwezig: zie je iets dat niet goed is, meldt dit 

dan aan hem of haar. 

▪ Als er een wedstrijd bezig is, mag je niet schieten op een korf langs het veld!!! (en ook niet op de 

baskets die aan de zijkant hangen). 

▪ Tijdens de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van het scorebord met daarop o.a. de tijd. Wij zullen 

ervoor zorgen dat de bediening van het scorebord iedere zaterdag in sporthal de Buitenhof aanwezig is. 

▪ Bij alle B t/m F wedstrijden is een dagdienst aanwezig. Haar of zijn naam wordt in de weekeditie van 

de Korfpraat vermeld met daarbij tevens het telefoonnummer: is uw kind op zaterdagochtend opeens 

verhinderd, dan kunt u dit melden aan de dagdienst. (dus alleen op zaterdagochtend). 

▪ Ieder team heeft een tas of net gekregen met ballen. Na de training worden de ballen van jou team weer 

in de tas of net gedaan. Het team dat na jou komt trainen, heeft eigen ballen. Bij een thuiswedstrijd dien 

je minimaal 2 ballen mee te nemen. In de Buitenhof is geen ruimte om de ballen op te bergen en zijn geen 

wedstrijdballen aanwezig. 
 

Wijziging trainingstijd C4 

C4, jullie zullen gaan trainen op woensdag van 18:30-19:30 in sporthal Buitenhof. 
 

Trainingen peuterpret/pinguïns 

De eerste zaaltraining zal zijn op 9 november van 11:15-12:15 in de gymzaal aan de Brahmslaan/hoek Mo-

zartlaan. 
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Wedstrijden 

 

Opstellingen 

zaterdag 9 november 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Isa, Joyce, Marieke, Noa, Sharmaine 

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

 

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 vrij  

8 vrij  

9 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

B1 vrij  

B2 vrij  

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs  

Jasper C3 

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

Olivier 

Jayden C3 

C3 vrij  

C4 vrij  

D1 vrij  

D2 vrij  

D3 vrij  

D4 vrij  

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 
Rebecca, Fenna, Sanne 

Otis, Yannick 

 

E6 
Evi, Tess  

Anthony, Erik, Reinout 

 

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

 

zaterdag 16 november (alvast de senioren, junioren en jeugd volgen) 

team opstelling reserve 

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

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

 

3 
Isa, Joyce, Marieke, Noa, Sharmaine 

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

Lonneke 

4 
Astrid, Denise, Fleur, Jacqueline, Jikke, Lisette A, Lisette E 

Ben, Robin, Frank, Maarten, Pim J., Tom, Wesley To 

 

5 
Christiane, Elke, …..….., ……… 

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

Joyce, Marieke 

6 
Femke, Gina, Hanna, Isabella, Lonneke 

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

 

7 
Bernice, Cynthia, dames S8 

Jordi, Marijn, Sander vV., Tim H., Wietse 

 

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Job, Koen T., Lars, Nathan, Thijs, Wesley N 

 

9 
Alicia, Annebertien, Diana, Carolien, Fabien, Veronique 

Erik dK, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 

 

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

Oefenprogramma 

UIT: Vertrek vanaf sporthal de Buitenhof! THUIS: Let op, sommige wedstrijden worden in de Kerkpolderhal gespeeld! 

dinsdag 5 november 

wedstrijd vertr aanv coaches scheidsrechter accommodatie autorijders 

Refleks 1 - Excelsior 1 17.45 19.15 Mark n.v.t. Sporthal Houtrust, Den Haag, HKD  

donderdag 7 november 

wedstrijd vertr aanv coaches scheidsrechter accommodatie autorijders 

Excelsior 1 - halve finale, mits poulewinnaar 18.30 20.00 Mark n.v.t. Sportcampus Zuiderpark, Den Haag HKD  

zaterdag 9 november 

wedstrijd vertr aanv coaches scheidsrechter accommodatie autorijders 

Excelsior  1 - finale, mits winnaar halve finale 16.15 17.50 Mark n.v.t. HKV/Ons Eibernesthal, Den Haag, HKD  

Swift 3 - Excelsior  3 12.30 14.30 Wouter, Linda n.v.t. Sporthal oostenburg, oostenburgergracht 151 1018ND Amsterdam  

Avanti C4 - Excelsior C1 aw 11.15 12.00 Vito, Jazz n.v.t. Emerald Delfgauw eigen gelegenheid 

Tweemaal Zes C1 - Excelsior C2 10.15 12.00 Carolien, Bob n.v.t. De Vierstee, Maartensdijk, Nachtegaallaan 30, 3738 EB regelen contactouders 

Tweemaal Zes E3 - Excelsior E5 12.45 14.30 Aniek, Anouk n.v.t. De Vierstee, Maartensdijk, Nachtegaallaan 30, 3738 EB regelen contactouders 

Tweemaal Zes E2 - Excelsior E6 11.45 13.30 Lisette, Nicole n.v.t. De Vierstee, Maartensdijk, Nachtegaallaan 30, 3738 EB regelen contactouders 

 

  

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

…vervolg Oefenprogramma  

zaterdag 16 november 

wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

Excelsior 1 – Swift 1 13.30 14.30 Mark Michel S Sporthal de Buitenhof 

Excelsior 2 – Swift 2 12.15 13.15 Ronald, Barry Wouter/Frido Sporthal de Buitenhof 

Excelsior A1 - Swift A1 11.00 12.00 Wayne, Daan Jos Sporthal de Buitenhof 

Excelsior C3 – volgt 15.15 16.00 Ryan, Jasper  Sporthal de Buitenhof 

Excelsior D1 - ONDO D3 16.15 17.00 Okker, Jikke  Sporthal de Buitenhof 

Excelsior D2 - volgt volgt volgt Elvira, Pauline  volgt 

Excelsior E1 - TOERNOOI vierkamp 9.00 9.00-11.00 Fleur, Charlotte  Sporthal Kerkpolder 

Excelsior E2 - TOERNOOI vierkamp  8.45 9.00-11.00 Geeske, Merit  Sporthal Kerkpolder 

Excelsior E3 - TOERNOOI vierkamp  11.15 11.00-13.00 Robert, Isa  Sporthal Kerkpolder 

Excelsior E4 - ONDO E12 11.45 12.00 Marco  Sporthal Kerkpolder 

Excelsior E5 - TOERNOOI driekamp  10.40 11.00-13.00 Aniek, Anouk  Sporthal Kerkpolder 

Excelsior E6 - TOERNOOI driekamp  10.40 11.00-13.00 Lisette, Nicole  Sporthal Kerkpolder 

Excelsior E7 - VEO E3 11.00 11.17    Sporthal Kerkpolder 

Excelsior F1 - TOERNOOI vierkamp  8.45 9.00-11.00 Robin, Inger  Sporthal Kerkpolder 

wedstrijd vertr aanv coaches scheidsrechter accommodatie autorijders 

Albatros 3 - Excelsior  3 14.30 16.00 Wouter, Linda n.v.t. Sportcomplex Develstein, Develsingel 7A 3333LD Zwijndrecht   

Twist 3 - Excelsior 4 15.10 16.25 Zelf n.v.t. Sporthal Westwijk, Floris de Vijfdelaan 35 3132 HK Vlaardingen   

Albatros 5 - Excelsior 5 15.45 17.10 Zelf n.v.t. Sportcomplex Develstein, Develsingel 7A 3333LD Zwijndrecht   

Twist 4 - Excelsior  6 18.45 20.00 Mart n.v.t. Sporthal Westwijk, Floris de Vijfdelaan 35 3132 HK Vlaardingen   

Twist 5 - Excelsior 7 14.00 15.15 Danique n.v.t. Sporthal Westwijk, Floris de Vijfdelaan 35 3132 HK Vlaardingen   

Twist 6 - Excelsior  8 12.45 14.00 Willeke n.v.t. Sporthal Westwijk, Floris de Vijfdelaan 35 3132 HK Vlaardingen   

Des 6 - Excelsior  9 16.30 17.30 Rob n.v.t. De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn eigen gelegenheid 

Valto A4 - Excelsior A2 15.20  16.20 Wesley N, Marijn n.v.t. Sporthal Vreeloo, Veilingweg 16 2678 LN De Lier   

VEO B2 - Excelsior B1 12.45 13.50 Lotte n.v.t. Essensteijn Voorburg regelen contactouders 

Avanti B3 - Excelsior B2 12.45 13.45 Dik, Juan n.v.t. Viergang, Pijnacker regelen contactouders 

Refleks C3 – Excelsior C4 9.00 10.00 Yasmin, Kevin n.v.t. Rijswijk, Schilp regelen contactouders 

VEO D2 - Excelsior D3 10.45 11.50 Hanna, Gina n.v.t. Essensteijn Voorburg regelen contactouders 

volgt - Excelsior D4 volgt volgt Nynke, Dirk n.v.t. volgt regelen contactouders 

Achilles F3 - Excelsior F2 8.15 9.00 Pim n.v.t. Sportcampus Zuiderpark, hal A, Den Haag regelen contactouders 
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Wedstrijden  

Toernooi sporthal Kerkpolder 16 november 

Toernooischema Rondetijden 

ronde wedstrijd veld scheidsrechter ronde wedstrijd veld scheidsrechter ronde wedstrijd veld scheidsrechter ronde tijd 

1 VEO E1 - Nieuwerkerk E6 1  5 Die Haghe E2 - VEO E1 1  9 VEO E3 - Excelsior E7 1  Ronde 1 09:00-09:16 

1 VEO F1 - Excelsior F1 2  5 ONDO F2 - VEO F1 2  9 ONDO E5 - Excelsior E3 2  Ronde 2 09:18-09:34 

1 Excelsior E2 - Die Haghe E2 3  5 Excelsior E2 - Nieuwerkerk E6 3  9 DVS E2 - VEO E2 3  Ronde 3 09:36-09:52 

2 DVS E1 - Nieuwerkerk E5 1  6 Die Haghe E4 - DVS E1 1  10 Excelsior E7 - VEO E3 1  Ronde 4 09:54-10:10 

2 Die Haghe F2 - ONDO F2 2  6 Excelsior F1 - Die Haghe F2 2  10  2  Ronde 5 10:12-10:28 

2 Excelsior E1 - Die Haghe E4 3  6 Excelsior E1 - Nieuwerkerk E5 3  10 ONDO E12 - Excelsior E4 3  Ronde 6 10:30-10:46 

3 VEO E1 - Excelsior E2 1  7 Excelsior E5 - ONDO E5 1  11 Excelsior E3 - Excelsior E5 1  Ronde 7 10:55-11:15 

3 VEO F1 - Die Haghe F2 2  7  2  11 VEO E2 - Excelsior E6 2  Ronde 8 11:17-11:36 

3 Nieuwerkerk E6 - Die Haghe E2 3  7 Excelsior E6 - DVS E2 3  11 Excelsior E4 - ONDO E12 3  Ronde 9 11.38-11.57 

4 DVS E1 - Excelsior E1 1  8 Excelsior E7 - VEO E3 1  12  1  Ronde 10 11.59-12.18 

4 ONDO F2 - Excelsior F1 2  8  2  12  2  Ronde 11 12.20-12.39 

4 Nieuwerkerk E5 - Die Haghe E4 3  8  3  12 ONDO E12 - Excelsior E4 3  Ronde 12 12.41-13.00 

 



  

C .K .V .  Excels io r  De Korfpraat nr .  12 17 

 

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 zaterdag   

  Buitenhof1 Angolastraat4 Kerkpolder2 Wippolder3 Buitenhof Kerkpolder Kerkpolder Buitenhof Bramhslaan5   

11:15-11:30 

  
  

  

    
  

  

  

Pinguïns 

Peuterpret 

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  

D4 

 
18:00-18:15 

18:15-18:30 

D3 
B1 

C1 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

A1 

C1 
C4 

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 
5 Gymzaal Brahmslaan, Brahmslaan 44, Delft 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 4 november 2019 Mariska en Lisanne maandag 9 december 2019 eventueel eigen training 

maandag 11 november 2019 Jop en Ryan maandag 16 december 2019 eventueel eigen training 

maandag 18 november 2019 Rob Baks maandag 23 december 2019 Kerstvakantie, geen training 

maandag 25 november 2019 Reinier maandag 30 december 2019 Kerstvakantie, geen training 

maandag 2 december 2019 eventueel eigen training maandag 6 januari 2020 eventueel eigen training 
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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 De Hobbyclub 

100 
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Kalenders en roosters 

C.K.V. EXCELSIOR 
DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn  

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Technische zaken: Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken en scheidsrechters: Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

Algemene zaken: Micke Vrolijk 

 Lex Veldhuis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg 

 ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

 06 - 4344.5382  

VERTROUWENSPERSOON  

Site: webpagina Vertrouwenspersoon 

E-mail: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: https://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL 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: Job 

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, Nicole, Job, 

Sharmaine 

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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