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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 

Véronique 

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. 

Excelsior neemt afscheid van 

Mark Glissenaar 

C.K.V. Excelsior neemt aan het einde van het lo-

pende korfbalseizoen afscheid van hoofdtrainer 

Mark Glissenaar. De technische commissie van Ex-

celsior heeft besloten om na twee seizoenen een 

nieuw gezicht voor de groep te zetten. Excelsior 

gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. 

Glissenaar stapte anderhalf jaar geleden op een 

roerig moment in bij Excelsior. Het seizoen voor 

zijn komst speelde Excelsior nog een wedstrijd om 

degradatie. Deze wedstrijd werd gelukkig gewonnen, waardoor Excelsior ‘gewoon’ 

actief bleef in de eerste klasse. In het eerste seizoen onder leiding van Glissenaar 

keerde het tij volledig, werd Excelsior direct kampioen en promoveerde het naar de 

Overgangsklasse. 

Bestuurslid technische zaken Nelleke Kamps is blij met het werk dat Glissenaar heeft 

verricht bij Excelsior: “Onder leiding van Mark hebben we de stap kunnen maken 

naar de Overgangsklasse. Hij heeft dus fantastisch werk verricht bij onze vereniging 

en dat doet hij overigens nu nog steeds. Daar willen wij Mark hartelijk voor bedan-

ken.” 

Glissenaar zelf is absoluut nog niet klaar bij Excelsior: “Dit seizoen zal ik op dezelfde 

bevlogen manier afmaken als dat ik er anderhalf jaar geleden aan begonnen ben. 

Dat ben ik verplicht naar mezelf, de spelers en deze fantastische vereniging. Er is 

de komende maanden nog genoeg te bereiken. Aanstaande zaterdag kunnen we 

bijvoorbeeld goede zaken doen met het oog op de koppositie in de zaalcompetitie. 

Daarnaast staan we er op het veld ook goed voor en hebben we alles nog in eigen 

hand. We gaan dit seizoen dus goed afsluiten!” 

Excelsior zal op zoek gaan naar een opvolger van Glissenaar en hoopt hier zo snel 

mogelijk duidelijkheid over te hebben. 
 

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

Traditiegetrouw plaatst de redactie een kerstboodschap in de vorm van een verhaal of gedicht in de 

Korfpraat daags voor Kerst. Dit jaar heeft onze voorzitter Leen de inzending verzorgd; een gedicht in rijm 

van Frans Verhoeven. In dit gedicht worden de spanningen, schaduwzijden en grimmigheden van de 

wereld waarin we leven belicht. Maar ook verlicht! Want het is aan ons om in de donkere dagen die we 

soms treffen in onze wereld het licht te laten schijnen met barmhartigheid, hulpvaardigheid en saamhorig-

heid. 

 

Vrienden van Excelsior... hele fijne dagen en op naar een positief, succesvol en vredig 2020! 

De redactie 

  

De donkere dagen  

De tijd van kerst is weer aangebroken, 

door menigeen het feestmaal alweer besproken. 

Ja wellicht houdt iedereen van deze sfeer, 

een boom, het stalletje het is er allemaal weer. 

Vroeger vond je het best wel fijn, 

om in die donkere dagen voor kerst te zijn. 

Die donkere dagen zijn nu volledig verlicht, 

en de nadruk meer op "bange" dagen gericht. 

Wat hangt er boven ons behalve een stralende ster, 

is het de oorlog, aanslagen of is dat nog te ver? 

Vele mensen zullen nu bij zich denken, 

kan dan niemand op deze wereld, vrede schenken. 

Want wie heeft er het recht om mensen te doden, 

en wie is er voor geweld, dat moet worden verboden. 

Is het juist, dat iedereen voor zichzelf moet zorgen, 

wat blijft er dan nog over voor de wereld van morgen? 

Laten we vooral in deze dagen samen bouwen, 

en elkaar een beetje meer vertrouwen. 

Vooral voor de wereldleiders met heel veel macht, 

is dit een motief wat het grote geweld verzacht. 

Daarom laat met kerst overal de wapens stil, 

dit is toch nu een grote wens wat een ieder wil. 

Want juist met Kerstmis zijn onze gedachten gelijk, 

moet er dan nog zoveel verschil zijn tussen arm en rijk 

Geef de daklozen en de vluchtelingen een kans, 

dan krijgen de lichtjes met kerst een extra glans. 

Zo kunnen wij in donkere dagen het licht weer vinden, 

dat ons naar het kerstfeest brengt zonder te verblinden. 

Een gelukkige kerst voor al wat leeft op deze aarde, 

en laat overal de mensen in hun eigen waarde. 
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Nieuwjaarsreceptie 

De cover van deze Korfpraat geeft het al aan; op zaterdag 10 januari 2020 vindt de traditionele nieuw-

jaarsreceptie plaats in ons clubhuis ’t Veld op sportpark Biesland.  

Vorig jaar hadden we een zeer gezellige receptie met een hoop mensen. Komen jullie dit jaar allemaal 

weer om te proosten op een mooi, gezond en sportief nieuw jaar? 

De nieuwjaarsreceptie zal uiteraard in het teken staan van ons 100-jarig jubileum. Onder andere zal met 

trots gepresenteerd worden: 

J u b i l e u m  G l o s s y  

C.K .V .  Excels io r  100 jaar  

Jubileum Glossy??? Wat??? Kom naar de nieuwjaarsreceptie en laat je verrassen door een prachtig resultaat! 

Tevens zullen er op de nieuwjaarsreceptie weer een aantal mensen in het zonnetje gezet worden, omdat zij al 

heel lang lid zijn bij Excelsior: 

25 jaar: Simone Ruitenbeek 

Robin van der Kant 

Wesley Toet 

De nieuwjaarsreceptie is van 19:00 uur tot 21:00 uur in ons clubhuis op sportpark Biesland.  
 

Lost and found 

Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden? Geef het door aan de redactie van de Korfpraat om het in deze 

rubriek te plaatsen        

In de categorie GEZOCHT het volgende bericht van Astrid: 

Gister is het oranje shirt van mijn dochter Sem uit de E2 verwisseld. Het shirt met nr. 240, maat 116 hebben wij 

nu in ons bezit. Het shirt van Sem (nr. onbekend, maat 140) mist nu. 

Aangezien de maat redelijk klein is, denk ik dat het shirt dat wij nu hebben van een F-speler is. Mocht iemand 

Sem’s shirt hebben, dan kan er contact opgenomen worden met Astrid (telefoonnummer in de e-mailuitgave). 

Groetjes en bedankt, Astrid (namens Sem) 
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Activiteiten 

 

Nieuwjaarsdobbelfeest D, C & B 

 

<<  G EE F  J E  OP  V I A  D E  W EBS IT E  >>  
 

  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1162-nieuwjaarsdobbelfeest-voor-d--c--en-b-jeugd
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1162-nieuwjaarsdobbelfeest-voor-d--c--en-b-jeugd
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Bierproeverij  

U kent ze waarschijnlijk nog uit de tijd dat ze alleen Heineken bier dronken, maar inmiddels zijn deze vier 

heren ware fijnproevers geworden.  

Onder het genot van diverse bijpassende hapjes laten ze je op vrijdag 24 januari 2020 kennismaken met de 

meest speciale biertjes. 

Locatie: ’t Veld 

Datum: 24 januari 2020 

Tijd: 20:30 uur  

Kosten: €20,00 incl. hapjes en biertjes 

Leeftijd: 18+ 

<<  G EE F  J E  OP  V I A  D E  W EBS IT E  >>  
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1167-jubileum-bierproeverij-vrijdag-24-januari-2020
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1167-jubileum-bierproeverij-vrijdag-24-januari-2020
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Het had een mooie afsluiting moeten worden van 2019, de thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2 tegen 

ZKV 1 en 2 uit Zaandam. Maar na 2 bijzonder spannende wedstrijden was de teleurstelling voor beide 

ploegen groot, want beide teams lieten de winst in de slotfase uit hun handen glippen. 

Excelsior 1 had het lastig met de kleine snelle gemakkelijk scorende heren van de bezoekers, maar stelde 

daar veel doelpunten van de eigen dames, m.n. Yasmin, tegenover. In de eerste helft nam het 1e na 7-7 een 

kleine voorsprong naar 13-11 bij rust. In de tweede helft werd het verschil vergroot tot maximaal 5 punten. 

ZKV gaf niet op en kwam doelpunt voor doelpunt terug, van 22-18 naar een 22-22 eindstand.  

Excelsior 2 speelde ook een gelijk opgaande wedstrijd tegen ZKV 2, al stond ZKV een groot deel van de wed-

strijd 1 puntje voor. In de 2e helft leken de wissels de ommekeer te brengen, en kwam Excelsior 2 een paar 

maal aan de goede kant van de score. In de heel spannende eindfase was het hier ZKV 2 dat 1 seconde voor 

tijd bij 15-15 alsnog de winnende treffer erin schoot. 

Ook thuis speelden Excelsior 5 en 6. Het 5e boekte deze week weer eens een simpele overwinning door DES 

5 met 13-8 te verslaan. Voor Excelsior 6 is het ook dit seizoen hard werken voor de punten. Tegen Tempo 5 

leek het op een nederlaag af te gaan. Maar de ingezette wissels Merit en Joost scoorden beiden belangrijke 

doelpunten en dat keerde de stand. Uiteindelijk won het 6e met 14-13. 

In de uitwedstrijden boekte Excelsior 3 een belangrijke overwinning in Zoetermeer. Tegen Meervogels 3 

speelde het 3e een geweldige eerste helft waarin alles klopte. De ruststand was dan ook een verpletterende 

6-15. Na een degelijke 2e helft werd de eindstand bepaald op 13-21. 

Bij de wedstrijd in Maasland tussen ODO 3 en Excelsior 4 werd een lekkende leiding spelbreker. Na een 5-0 

achterstand had het 4e de zaken weer recht gezet bij een 8-9 ruststand. Toen moest geconcludeerd worden 

dat het water op de vloer te veel hinder gaf, en werd de wedstrijd gestaakt. Wordt vervolgd dus. 

Excelsior 8 dacht een lastige middag te krijgen in Vlaardingen tegen Twist 6, waarvan op het veld al 2 maal 

was verloren, maar in het 2e deel van de wedstrijd werd een flink gat geslagen naar een 6-14 overwinning.  

Excelsior 7 en 9 waren deze zaterdag vrij.  

En de komende 3 zaterdagen 21 en 28 december en 4 januari zijn er vanwege de kerstvakantie geen wedstrij-

den voor de seniorenteams. Ik wens iedereen alvast hele fijne feestdagen en een leuke jaarwisseling. De vol-

gende Korfpraat met informatie over de wedstrijden op 11 januari verschijnt op 5 januari. 

Willeke 
 

Trainingen december: vervallen trainingen 

In deze 3 weken (tussen 15 december 2019 en 4 januari 2020) zijn er geen trainingen voor de senioren- en 

juniorenteams, behalve voor Excelsior 1 en 2; zij trainen wel op donderdag 2 januari (19.30-21.00 uur) en 

spelen op zaterdag 4 januari oefenwedstrijden thuis tegen Swift Amsterdam 1 en 2 om 14.30 uur en 15.45 uur. 

LET OP: Excelsior 1 speelt voor Excelsior 2. 
 

Junioren 

Gisteren thuiswedstrijden voor Excelsior A1 en A2. De A2 begon tegen ZKV (Zu) A1. Bij een 3-2 stand in de 

tweede helft leek het slot spannend te worden, maar een eindsprint werd ingezet en een 7-2 overwinning 

stond op het scorebord bij het verstrijken van de tijd. Hierna was het de beurt aan de A1. Zij wervelden over 

Avanti A5 heen, wat resulteerde in een duidelijke einduitslag: 23-4. 

https://www.mariekezelisse.nl/
http://soeterbroek.net
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Komende drie weken geen trainingen voor de junioren teams. Zaterdag 4 januari speelt de A2 alweer 

haar eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Vanaf maandag 6 januari wordt er weer getraind. 

Voor nu zit het korfbaljaar voor de junioren er op. Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar! 
 

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. 

Nicole: De E6 kon vandaag lekker uitslapen, want ze hoefden pas om 10.45 te spelen. De E6 begon een beetje 

slapjes in de aanval door niet veel te bewegen. Niet dat dat echt nodig was, maar dan maak je het scoren wel 

makkelijker. De E6 speelde daarna aanvallend en verdedigend een hele goede wedstrijd en nam na een 19-3 

overwinning in Pijnacker de koppositie in de poule in met 2 punten voorsprong op de rest      

2019 was een topjaar voor de E6. In 2020 gaan we weer verder werken en er een topjaar van maken met het 

team. Fijne feestdagen                          

Lotte: YES! De B1 heeft een topwedstrijd gespeeld      Het woord van deze week was CONCENTRATIE! En dat 

hebben ze zeker gedaan. Dit was extra nodig vanwege de kleur van de lijnen. Niet zwart maar groen!       Ze 

hebben als 1 team gevochten en gestreden. De fout van vorige week werd goedgemaakt en de punten werden 

mee naar Delft genomen. De nominatie voor Bambi gaat deze week naar Inger       Het is 4-7 geworden. 

Elvira: De D2 heeft met 12-5 gewonnen!                  We hebben mooie aanvallen gezien, goed verdedigd, felheid. 

Wij zijn supertrots op deze toppers. Op naar volgende week! 

Robin: De F1 heeft een leuke en goede wedstrijd gespeeld tegen Maassluis F1. We kwamen al snel op drie 

punten voor en dat is alleen maar verder uitgebreid ondanks dat er de hele wedstrijd met een superspeler 

werd gespeeld. Uitslag 2-15!      

Fleur: Whoow, wat een wedstrijd heeft de E1 vandaag laten zien!! Iedereen was in topvorm, niemand verslapte 

de tweede helft en werkelijk alles lukte! Als we de eerste 10 minuten tenminste vergeten      . Al snel keken we 

tegen een 4-0 achterstand aan en gingen we met een 4-2 achterstand de eerste rust in. De tweede 10 minuten 

herpakte iedereen zich en liepen we uit naar een bescheiden 5-7 voorsprong. Maar toen was het gedaan met 

Korbis E2 en vloog bij ons de ene na de andere mooie bal door de korf. In volle vaart trokken we de wedstrijd 

volledig naar ons toe en werkten we toe naar een eindstand van maa rliefst 6-22          !! Wat waren ze trots 

op zichzelf, en terecht!! Hier kunnen ze vertrouwen uit putten voor de volgende wedstrijden! 

Gijs: Vandaag mocht de E7 weer lekker vroeg beginnen in de Buitenhof. We begonnen sterk en iedereen stond 

er strak bij. Helaas was de 0-1 onvermijdelijk maar gelukkig kwamen we in de tweede kwart terug met een 2–

1. Helaas was iedereen erg moe bij de laatste kwart en eindigden we toch nog met een 2-3 achterstand. 

Jammer dat we verloren maar we hebben gestreden tot het eind. 

Hanna: De D3 speelde weer tegen Achilles, dit is een ploeg die het erg lastig heeft in onze poule. Van te voren 

hadden we afgesproken dat we fel en scherp gingen zijn en goed naar elkaars kansen zouden kijken. Dit is 

erg goed gelukt. De D3 heeft maar liefst met 24-0 gewonnen! Er zijn mooie acties gemaakt en veel ballen 

onderschept, ga zo door      

Robert: De E3 speelde vandaag een goede wedstrijd thuis tegen Fortuna E3. Net zoals de vorige weken waren 

er genoeg kansen, maar leverden ze niet genoeg doelpunten op. Omdat het verdedigen van de doorloop pas 

in de loop van de wedstrijd beter ging kon Fortuna er meer scoren, maar het veldspel van de E3 geeft ver-

trouwen voor de toekomst! Het werd 3-6. 

Carolien: De C2 schoot net als vorige week geweldig uit de startblokken. Fanatisme, mooie acties brachten 

mooie doelpunten! Zo leuk om te zien dat waar je op traint ook terug ziet in de wedstrijd. Ook jullie kunnen 
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even genieten van een pauze en in 2020 gaan we in onze stijgende lijn verder! We wonnen met 11-5 en 

bedankt aan onze invallers! 

Jasper: De C3 mocht vanmiddag aantreden tegen een groot en sterk Avanti C6 dat scherp aan de start 

verscheen. Het begin was daarmee duidelijk voor de Blauw-Witten uit Pijnacker, maar voor rust kwa-

men de Excelsiorianen langzaam in de wedstrijd. Ruststand: 4-0. De C3 vocht zich direct na rust dapper 

terug in de wedstrijd, maar legde het uiteindelijk toch af tegen de tegenstander. Ook veel dank aan 

invaller Tijn die het team compleet maakte. Tot de laatste minuut gestreden voor elk doelpunt, en nu 

welverdiend genieten van een paar weekjes vakantie. Na deze pauze pakken we de geweldige lijn weer op en 

kunt u nog mooie dingen verwachten van deze toppers. 

Pim: De 6 F2’ers waren om 09:00 aanwezig in de Buitenhof voor de wedstrijd tegen ODO! Het begon super-

goed: we kwamen meerdere keren op voorsprong 1-0, 2-1 zo ging dat door tot 4-4. Alles ging er in. Waar het 

bij Excelsior wat stagneerde qua doelpunten bleef ODO er op los scoren. We verdedigden goed en stonden 

er ook goed bij, maar ze schoten gewoon over onze handen heen. ODO was helaas een maatje te groot 

(letterlijk en figuurlijk). Desondanks ben ik enorm trots op het team gezien het aantal korfbaluren dat wij in 

de benen hebben. Maar nu eerst paar weken rust! Namens de kids en de trainer wensen wij onze fans prettige 

dagen en een goed uiteinde! 
 

Trainingen 

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! 

Vanaf maandag 16 december tot en met donderdag 2 januari wordt er niet getraind door de B t/m F 

teams i.v.m. kerstvieringen en kerstvakantie, met uitzondering van woensdag 18 december. 

Op woensdag 18 december is de Buitenhof extra gehuurd voor jeugdtrainingen. Er wordt door alle D- t/m 

F-teams getraind van 18:00 tot 19:00. Alle B- en C-teams trainen van 19:00 tot 20:00. 

Kortom, alle jeugdteams B t/m F hebben op woensdag 18 december hun laatste training van 2019 in Sporthal 

de Buitenhof, dus ook de teams die normaal niet op de woensdag trainen. 

De pinguïns/peuters trainen in 2020 op zaterdag 11 januari weer. Op de zaterdagen 21, 28 december en 4 

januari is er geen pinguïntraining/peuterpret. 

 Sporthal de Buitenhof 

maandag 16 december geen training 

dinsdag 17 december geen training 

woensdag 18 december 18:00-19:00 D t/m F 

19:00-20:00 B en C 

donderdag 19 december geen training 
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Op naar 2020 

Deze Korfpraat is de laatste uitgave van het jaar 2019 en bevat zowel het programma van a.s. zaterdag 

21 december als zaterdag 4 januari 2020. 

B1, C1, D2 en D4 spelen aanstaande zaterdag 21 december nog competitiewedstrijden. De aftrap in 

2020 van de eerste competitiewedstrijden zal plaatsvinden door de E5 op zaterdag 4 januari 2020. 

Mocht je op vakantie zijn en je moet spelen: bel dan zo snel mogelijk af! 

Afgelopen zaterdag ging de wedstrijd van de E5 niet door omdat Sperwers E1 geen team op de been kon 

brengen. En op 23 november heeft de F1 niet gespeeld omdat Vriendenschaar F1 geen team had. Informatie 

over wanneer de wedstrijden gespeeld zullen gaan worden volgt in latere uitgaven van de Korfpraat. 
 

Rest mij nog om iedereen prettige kerstdagen, 

een tevreden oudjaar en 

 een goed nieuwjaar 2020 te wensen! 

Erik 

 
 

https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+kerstman&id=E41C1A79B7E7BE87B1ADFD66D019E0DA0142B962&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+kerstman&id=B352B5EA663303A09B7B7B821DD6B22D161FE372&FORM=IQFRBA
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Uitslagen 

zaterdag 14 december 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1C 10946 Excelsior 1 - ZKV 1 22 22 

ROKC 13538 Excelsior 2 - ZKV 2 15 16 

R3S 15130 Excelsior 5 - DES 5 13 8 

R4N 15124 Excelsior 6 - Tempo 5 14 13 

A-039 17208 Excelsior A1 - Avanti/Post Makelaardij A5 23 4 

A-041 39094 Excelsior A2 - ZKV A1 7 2 

C-047 22847 Excelsior C1 - Valto C2 7 6 

D-058 26045 Excelsior D2 - Achilles D2 12 5 

D-051 26389 Excelsior D3 - Achilles D3 24 0 

E-072 28511 Excelsior E2 - Achilles E3 5 12 

E-088 28598 Excelsior E3 - Fortuna/Delta Logistiek E3 3 6 

E-089 36670 Excelsior E5 - Sperwers E1 naar 15/1/20 uitgesteld   

E-121 36488 Excelsior E7 - KCR E4 2 3 

F-045 37074 Excelsior F2 - ODO F3 6 20 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2L 15154 Meervogels/Física 3 - Excelsior 3 13 21 

R3Q 15162 ODO 3 - Excelsior 4 gestaakt bij 8-9   

S-042 14721 Twist 6 - Excelsior 8 6 14 

B-038 19814 OZC B2 - Excelsior B1 4 7 

C-052 39112 Valto C5 - Excelsior C2 5 11 

C-053 21755 Avanti/Post Makelaardij C6 - Excelsior C3 11 3 

C-054 21776 Velocitas C3 - Excelsior C4 4 0 

D-055 24536 Weidevogels D1 - Excelsior D1 6 6 

D-052 24526 VEO D2 - Excelsior D4 9 0 

E-079 30882 Korbis E2 - Excelsior E1 6 22 

E-087 28612 Avanti/Post Makelaardij E3 - Excelsior E6 3 19 

F-039 33247 Maassluis F1 - Excelsior F1 2 15 
 

  

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

Jeugd 

Avanti C6 – Excelsior C3 

Excelsior C3 verslagen door heren Avanti C3 

Wat later in de middag klaar voor de wedstrijd tegen 

Avanti C6, een meidenteam wisten we bij voorbaat al. Ver-

baasd waren we dan ook toen er twee heren in het veld start-

ten, maar natuurlijk hebben wij ook onze heren, dus vol en-

thousiasme waren we klaar voor de wedstrijd. Dat de twee, 

in Avanti C3 spelende heren, duidelijk het verschil gingen 

maken werd direct duidelijk. In no time stond het 4-0 voor 

Avanti en kwam Excelsior niet echt aan spelen toe. Diep on-

der de indruk van de beide heren was het lastig om de bal 

goed te gooien en te vangen, alle ballen werden te lang vast-

gehouden waardoor er in ons spel geen snelheid kwam. Na-

tuurlijk werden er wel kansen gecreëerd, maar de kansen die we kregen wilden dan ook echt niet in de korf. 

Aan het einde van de eerste helft blesseert Hennieke zich en komt Britt voor haar in het veld. Ze mag dan 

direct een vrije bal nemen, maar doordat ze niet snel genoeg schiet staat ze verdedigd en zijn we de bal weer 

kwijt. Doordat Jasper goed vrijloopt kan de bal weer terug naar onze aanval en is er ook een vrije bal voor 

Sofie, helaas levert deze ook geen punt op. 

Na de rust komen de twee heren van Avanti niet terug het veld in en je ziet direct verschil in de wedstrijd. Een 

goed opgezette aanval waarbij Sten passt naar Sofie, zij wordt op haar beurt opeens door twee dames verde-

digd waardoor Britt vrij staat en een mooi schot heeft, helaas ruim over de korf. Uiteindelijk blijven we hard 

werken en dit levert ons eerste punt op gescoord door Sofie. Dan is het weer prijsschieten door Avanti wat 2 

punten oplevert. Bij de stand van 6-1 komt één van de heren van Avanti er weer in en volgen er bij Excelsior 

een paar wissels. In de verdediging komt Tijn voor Sten, in de aanval komt Sten voor Jasper en uiteindelijk 

gaat Jasper weer het aanvals-vak in voor Justin. Wanneer Lizzy mooi vrij staat heeft ze een prachtig schot en 

scoort de 6-2. Natuurlijk is daar de heer van Avanti weer met de 7-2, maar Sofie heeft hierop een antwoord 

en scoort de 7-3. Dan houdt het op voor Excelsior, we weten niet meer tot scoren te komen, hebben ook 

weinig kansen. Avanti daarentegen scoort nog 4 maal en zet de eindstand op 11-3. Een behoorlijke eerste 

nederlaag voor Excelsior C3, maar onze leerpunten zijn duidelijk en daar gaan we volgend jaar gewoon lekker 

mee aan de slag. 
 

Weidevogels D1 – Excelsior D1 

Excelsior D1 beleeft een “stuiterende” middag in Bleiswijk 

De laatste competitiewedstrijd van 2019 stond vandaag op het programma en vond plaats in Bleiswijk bij 

Weidevogels D1. Dat Weidevogels niet onder de indruk is van onze D1 blijkt direct uit de eerste aanval waar-

mee zij de openingstreffer maken. In de daaropvolgende aanval van Excelsior krijgt ons aanvalsvak twee keer 

een vrije worp, genomen door de van een flinke griep herstellende Elize, die helaas niet tot scoren komt. De 

heer van Jurjen is behoorlijk enthousiast aan het verdedigen waardoor Jurjen plotseling een mooie kans krijgt 

wanneer hij toch helemaal vrij komt te staan, maar uiteindelijk is het Emme met een afstandsschot die de 

eerste treffer voor Excelsior erin schiet. Weidevogels neemt weer de voorsprong door het benutten van een 

strafworp en de aanvallen van Excelsior worden niet benut. Weidevogels is een stuk feller en scherper en weer 

zijn wij daar flink van onder de indruk. Nadat de eerste wissel van helften heeft plaatsgevonden is het Excelsior 

die wat feller lijkt te worden in de aanval waardoor er kansen zijn voor Zonne en Micha. In tegenstelling tot 

wat we verwachten is het echter Weidevogels die de voorsprong uitbreidt naar twee punten. De eerstvolgende 

aanval van Excelsior kost het weer moeite om tot scoren te komen, maar wanneer Mees van ver een prachtig 

http://www.lennekemeijer.nl
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schot raak schiet wordt het verschil weer één punt, 3-2. Goed verdedigingswerk van Stefan, Jurjen, Emme 

en Elize zorgt ervoor dat de bal bij Zonne komt, zij mist haar schot, maar Micha scoort dan net voor rust 

de gelijkmaker. 

Na de rust heeft de niet fitte Elize het veld 

verlaten en is Fenna haar vervangster. Het 

lijkt erop dat de aanval hier even aan moet 

wennen, want de eerste aanval die Excelsior 

heeft wordt direct onderbroken door Weidevo-

gels. Gelukkig is onze verdediging scherp en komt 

door goed verdedigingswerk van Zonne de bal 

weer in onze aanval waardoor Jurjen een mooie 

kans krijgt. En hij krijgt nogmaals een kans nadat 

Nathalie de bal weer heeft onderschept bij de 

aanval van Weidevogels, maar helaas leveren deze 

kansen geen punt op. Wanneer Micha spontaan 

een bloedneus krijgt komt David er voor hem in 

en ook Weidevogels zet twee wissels in. Het eerste schot wat we dan te zien krijgen is van Emme. Alle vier de 

spelers van Weidevogels gaan iedere keer vol voor de afvang, gelukkig rolt de bal uiteindelijk in de handen 

van Emme. Weer komt Excelsior niet tot scoren, in tegenstelling tot Weidevogels waarvan een heer helemaal 

vrij komt te staan en de 4-3 erin schiet. De laatste twaalf minuten krijgt Zonne een strafworp welke door Micha 

(er weer ingekomen voor David) genomen wordt, maar helaas is dit de zoveelste bal die uit de korf stuitert. 

Aan de andere kant krijgt Emme een strafworp tegen en deze wordt door Weidevogels wel benut. Hiermee 

komt Weidevogels op 2 punten voorsprong, maar natuurlijk blijven we strijden tot het einde en is het Micha 

met een prachtig afstandsschot die ons weer wat dichterbij brengt, 5-4. Natuurlijk laat Weidevogels de voor-

sprong niet zomaar uit handen nemen en zorgen voor de 6-4. Het schot van Zonne stuitert uit de korf en na 

meerdere pogingen is het uiteindelijk Micha die de aansluitingstreffer weer maakt, 6-5. De spanning is voel-

baar op de tribune, maar zeker ook in het veld. Weidevogels wordt fysieker en op de tribune is het lastig om 

rustig te blijven. Gelukkig is het Micha die nog een prachtig afstandsschot heeft en de stand op gelijke hoogte 

brengt, 6-6. De laatste minuten krijgt Weidevogels duidelijk de opdracht om Micha niet meer te laten schieten 

en zijn heer doet hier dan ook alles aan. Micha krijgt nog een vrije worp nadat hij in de rug wordt gelopen. 

Wanneer Zoë erin komt voor Nathalie krijgt ze nog een mooie kans welke helaas gemist wordt. De einduitslag 

is een terecht gelijkspel. Nu genieten van een paar weken vakantie en er dan in januari vol frisse moed weer 

ertegenaan. 
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Opstellingen 

zaterdag 21 december 

team opstelling reserve 

1/2 vrij  

3 vrij  

4 vrij  

5 vrij  

6 vrij  

7 vrij  

8 vrij  

9 vrij  

A1 vrij  

A2 vrij  

B1 
Aniek, Dani, Inger, Sanne, Yuliana 

Bram, Joshua, Piet, Thom, AFWEZIG: GIJS 

 

Jay (B2), Cas (B2) 

B2 vrij  

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs  

 

Mees (D1) 

C2 vrij  

C3 vrij  

C4 vrij  

D1 vrij  

D2 
Lise, Stephanie, Lisa, AFWEZIG: Mijke, Yara 

Daniël, Nick, Rick, Tijn, AFWEZIG: Ruben 

Emme (D1), Nathalie (D1) 

Stefan (D1) 

D3 vrij  

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

Lennart, Senne, Thomas, Vince 

Yessica (E2) 

E1 vrij  

E2 vrij  

E3 vrij  

E4 vrij  

E5 vrij  

E6 vrij  

E7 vrij  

F1 vrij  

F2 vrij  

 

4 januari 2020 

team opstelling reserve 

A2 
Diewke, Liekke, Linsey, Lucía, Quinty 

Daan, Luuk, Milan, Paul  

Denise G (A1) 

Mark S (A1) 

E5 
Rebecca, Fenna, Sanne 

Otis, Yannick 

 

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

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

zaterdag 21 december 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

B-038 20440 ONDO B2 - Excelsior B1 11:00 12:20 Lotte De Hoekstee, Hoek van Holland regelen contactouders 

C-047 23742 OVVO/De Kroon C2 - Excelsior C1 11:00 13:00 Vito, Jazz Sportpark Daalseweide, Maarssen regelen contactouders 

D-058 26107 Meervogels/Física D2 - Excelsior D2 09:45 11:00 Elvira, Pauline Sporthal De Veur, Zoetermeer regelen contactouders 

D-052 26229 Avanti/Post Makelaardij D5 - Excelsior D4 09:45 10:45 Nynke, Dirk Sportcentrum De Viergang, Pijnacker regelen contactouders 

 

zaterdag 4 januari 2020 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

A-041 39859 ONDO A4 - Excelsior A2 11:30 13:05 Wesley, Marijn De Hoekstee, Hoek van Holland Daan, Milan, Paul 

E-089 36674 Nieuwerkerk E8 - Excelsior E5 08:30 09:30 Aniek, Anouk Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

 

Oefenwedstrijden 

zaterdag 4 januari 2020 

wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

Excelsior 1 - Swift (A) 1 13:45 14:30 Mark M. Steenvoorden Sporthal De Buitenhof 

Excelsior 2 - Swift (A) 2 14:30 15:45 Ronald, Barry ? Sporthal De Buitenhof 

 

Scheidsrechterschema 

datum wedstrijdnr. klasse wedstrijd tijd vereniging official accommodatie 

za. 21-12-2019 10428 KL GG/IJskoud de Beste 1 - LDODK/Rinsma modelplein 1 19:00 KNKV Pieter S Groen-Geelhal Wormer 

za. 11-01-2020 15192 ROKC RWA 2 - AW/DTV 2 14:10 KNKV Michel S Rhoon, Rhoon 

za. 11-01-2020 12833 R2L Weidevogels 3 - Pernix 4 20:15 KNKV Jos van V De Zijde, Bergschenhoek 

 

  

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 

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/E7 

F1/F2 

 17:30-17:45 

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

E4/E5/E6/E7 

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) 

  

S4/S7/S8/S9 

zie schema 

hieronder 

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/S7/S8/S9 

zie schema 

hieronder 

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 
 

Trainingsschema senioren op woensdag  

datum 20.00-21.00 21.00-22.00 datum 20.00-21.00 21.00-22.00 

8 januari S7 + S8 S4 / S9 12 februari  S4 / S7 S8 / S9 

15 januari S4 / S7 S8 / S9 4 maart S7 + S8 S4 / S9 

22 januari S7 + S8 S4 / S9 11 maart S4 / S8 S7 / S9 

29 januari S4 / S8 S7 / S9 18 maart S7 + S8 S4 / S9 

5 februari S7 + S8 S4 / S9 25 maart S4 / S7 S8 / S9 
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Trainingen  

Trainersschema Pinguïns/Peuterpret 

  

datum trainers datum trainers 

za 21 december 2019 geen training za 15 februari 2020 Jill, Yara, Linda 

za 4 januari 2020 geen training za 22 februari 2020 geen training 

za 11 januari 2020 Jill, Yara, Anouk za 29 februari 2020 geen training 

za 18 januari 2020 Sabine, Isabella, Linda za 7 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 

za 25 januari 2020 Jill, Yara, Anouk za 14 maart 2020 Jill, Yara, Isabella 

za 1 februari 2020 Jill, Yara, Sabine za 21 maart 2020 Jill, Yara, Linda 

za 8 februari 2020 Jill, Yara, Isabella za 28 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 
 

Oudertraining 

aanvangstijd training: 20:00u 

locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum trainer(s) datum trainer(s) 

maandag 16 december 2019 eventueel eigen training maandag 30 december 2019 Kerstvakantie, geen training 

maandag 23 december 2019 Kerstvakantie, geen training maandag 6 januari 2020 eventueel eigen training 
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Helden/Team van de week  

Helden van de week 

De Helden van de week filmen de thuiswedstrijden van Excelsior 1. De opnames dragen enorm bij aan het 

verbeteren van het spel van Excelsior. We rekenen op de teams die Helden van de week zijn! 

datum wedstrijd Helden van de week aanwezig aanvang 1e  locatie 

za 25 januari Excelsior 1 – BEP 1 Excelsior C2 17:15 17:40 Sporthal de Buitenhof 

za 1 februari Excelsior 1 – Fiducia 1 Excelsior A1 18:00 18:30 Sporthal de Buitenhof 

za 15 februari Excelsior 1 – RWA 1 Excelsior B2 18:00 18:35 Sporthal de Buitenhof 

za 14 maart Excelsior 1 – Synergo 1 Excelsior B1  17:15 17:50 Sporthal de Buitenhof 

za 21 maart Excelsior 1 – Spirit 1 Excelsior C4 17:15 17:50 Sporthal de Buitenhof 
 

Team van de week 

Het Team van de week loopt voorafgaand aan de thuiswedstrijden op met de spelers van Excelsior 1. Voor Excelsior 1 is het een grote 

eer om met de helden en heldinnen van de Excelsior-jeugdteams op te lopen! 

datum Team van de week aanwezig aanvang 1e  locatie 

za 25 januari 2020 E5 & E6 17:20 17:40 Sporthal de Buitenhof 

za 1 februari 2020 D3 & D4 18:10 18:30 Sporthal de Buitenhof 

za 15 februari 2020 D1 & D2 18:10 18:35 Sporthal de Buitenhof 

za 14 maart 2020 F1 & F2 17:30 17:50 Sporthal de Buitenhof 

za 21 maart 2020 Pinguïns, Peuterpret & Kampioenen 17:30 17:50 Sporthal de Buitenhof 
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Jubileum Club van 100  

Donateurs Jubileum Club van 100 

De Excelsior Jubileum Club van 100 is opgericht om het 100-jarig jubileum in 2020 financieel te 

ondersteunen. De wens is om het 100-jarig jubileum te maken met 100 donateurs die ieder €100,- bijdragen. En de wens 

is in april 2019 vervuld!!! Méér dan 100 donateurs dragen bij om het eeuwfeest van Excelsior naar een ongekende hoogte te brengen. 

Maar het kan nog hoger! Want Excelsior betekent letterlijk "steeds hoger"! 

De donateurs van de Jubileum Club van 100 tot zo ver zijn hieronder vermeld. Sta je er niet bij maar wil je er bij staan? Meld je aan 

bij Jasper, Wilco of Ron of stuur een mail naar jubileum100@ckv-excelsior.nl. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bob van der Leeden Petra de Koning Nelleke, Cobi, Bart Johan Zantman Mario den Boer 

Pauline en Renzo Marlieke en Maarten Nicole en Joost Lisette Ekelmans Lotte Elliott 

Nathan op den Kelder Lars Nieuwerf Erik van der Kramer Martin Panis Annelies en Ron 

Gonnie en Leen Simon van den Berg Riet de Koning Wesley Toet Wayne Stienstra 

Fleur en Robin Leny en Wim Mook Bertjan Bron Jesse Ekelmans Koen en Marloes 

Rob den Heijer Jasper Veerman Erik de Koning Job van den Berg Vito Heemskerk 

Micke Vrolijk Willeke en Wilco Ryan Heemskerk Robert-Jan Heemskerk Johan van den Bosch 

Elvira en Dik Timon Meulenberg 
Sharmaine van den Hoek 

Janssen 

 

Julia, Andrea en Juan Emily Janssen 

Jikke en Ben Mariska de Vroed Tineke en Piet Lisette en Frank Anoniem I 

Simon Bolle Fam. Albers Margreet en Henk Dieke en Piet 
Reiner van den Hoek 

Janssen (nr. 11) 

 

mailto:jubileum100@ckv-excelsior.nl
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Denise Ekelmans Pim de Jong Leanne en Wouter Joyce Dijkgraaf  Carolien en Edwin 

Emiel de Kruijff Fam. Almeida-Carrion Sander Verschoor Fam. de Vreede Rachelle van den Berg 

Jill Koster Okker van Batenburg Merit en Yasmin Fam. Bouwer Fabio Gronsveld 

Louelle Klinkenberg Lisanne Bron Jazz Heemskerk Stefan van der Gaag Wieneke en Gerald 

Ellis en Frans 
Daan en Thijs 

Arkesteijn 
Danique Halbe Britte Heijink Linda Heemskerk 

Fam. van Leipsig Jan Heemskerk Arno de Boer Fam. Dieteren-Verbeek Ellen en Jaap 

Nelis Bijl 
Zondagmiddag 

borrelclub 
Fam. de Boo Carin en Bert Fam. Koppert - Sijbring 

Fam. v.d. Arend - Jansen Wilfred de Koning Hans Toet Anke en Erik Esther en Daan 

Rob en Marijn Muller 
Charlotte, Armand, 

Yara, Enzo 

Marloes, Erik, 

Joshua, David, Rebecca 

Karen, Frank, Stefan, Erik 

Joosten 
Jacob van der Spek 

Rob Baks Bestuur voormalig DKC 

Girbe Schoonewille Conchita & Enno Been Loes Simon Mees & Evi Nieuwenhout 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: Nicole en Juan 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

 Erik van der Kramer 

 Erik de Koning  

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

 Thijs Arkesteijn 

 Véronique ten Wolde 

 Okker van Batenburg 

 Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

 Job van den Berg 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

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

Desiree, Astrid, Nathan 

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 

18 december 2019 Reservering Paal Centraal 

31 december 2019 Oudejaarsavond, clubhuis Excelsior (jubileumactiviteit) 

10 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie 

17 januari 2020 Nieuwjaarsdobbelfeest D, C & B 

24 januari 2020 Bierproeverij (jubileumactiviteit) 

14 februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten (jubileumactiviteit) 

15 februari 2020 Reservering Excelsior 9 

6 maart 2020 Reünie Zomerkamp 

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) 

  

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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