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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. 

Inschrijven Jubileumdag nu 

mogelijk! 

Het jubileumjaar van Excelsior is van start gegaan en dat gaan we met 

elkaar vieren. Terecht, want 100 jaar is een mijlpaal waar we trots op mogen zijn. 

Zaterdag 20 juni 2020 staat dé Jubileumdag gepland. Deze dag begint om 11:00 

uur en staat vol van activiteiten. Overdag sport en spel voor allen, ’s-middags een 

wedstrijd om van te smullen en we sluiten de middag af met een buffet om van te 

watertanden. Vanaf 20:30 speelt de Leidsche band “Belle en het Feest”, om ca 22:30 

DJ’s “De Delftse Helden” en we sluiten af met een afterparty in het clubhuis vanaf 

01:30. Daarnaast zal een spetterende vuurwerkshow niet ontbreken. 

De inschrijving voor de Jubileumdag is nu geopend! Inschrijvingen kunnen vanaf 

nu worden gedaan via de speciale webshop. 

< <  G e e f  j e  o p  v i a  d e  J u b i l e u m - w e b s h o p !  > >  

▪ Leden betalen € 12,50 p.p. 

▪ Leden t/m 11 jaar betalen € 10,00 p.p. 

▪ Oud- & Niet-leden betalen € 17,50 p.p. 

▪ Oud- & Niet-leden t/m 11 jaar betalen € 12,50 p.p. 

▪ Kinderen t/m 5 jaar zijn gratis (aanmelden verplicht) 

Vragen over het jubileum? Stuur gerust een mailtje naar jubileum@ckv-excelsior.nl. 
 

Zaterdag spareribsmenu bij Sport-

café De Mookies 

Aanstaande zaterdag speelt Excelsior 1 weer in onze eigen 

Sporthal de Buitenhof. Een wedstrijd tegen de nummer 

laatste in de poule, Fiducia. Ondanks dat ons vlaggenschip 

slechts op één punt achterstand staat van koploper ZKV 

heeft het toch wat recht te zetten tegen de hekkensluiter. Fiducia haalde haar enige 

punten dit zaalseizoen namelijk juist tegen de zwartwitten. 

Na afloop van de wedstrijd kun je genieten van een heerlijk menu bij Sportcafé De 

Mookies: SPARERIBS! Uiteraard is naast dit menu ook het standaardassortiment te 

verkrijgen, zoals de bekende kapsalon en de saté- en kroepiamenu's. Het belooft 

dus weer een mooie zaterdag te worden, met heerlijk eten! 

Programma 1 februari 

16:55 uur Excelsior 2 - KCC 4 

18:30 uur Excelsior 1 - Fiducia 1 
 

http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.reno-etib.nl/
https://www.ckvexcelsior.nl/100
mailto:jubileum@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

Kids Training 

 
 

Vriendjestraining 

Leden werven doen we samen 

Bij de start van het nieuwe jaar organiseren we vanuit de ledenwerving weer een aantal vriendjestrainingen. 

Voor zowel de pinguïns als de F en de E zijn nieuwe kinderen van harte welkom om mee te komen doen.  

Heb je de flyer in de app al doorgestuurd aan je vrienden, familie, buren, klasgenoten et cetera?  

Ervaring leert dat mond- op mondreclame van onze huidige leden het allerbeste werkt om nieuwe leden te 

werven.  
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Praatjes en mededelingen 

  

Voor de E & F is deze training op dinsdag 28 januari en 4 februari van 17.30- 18.30 in de Sporthal 

Kerkpolder.  

Als je nieuwe ouders ziet bij één van deze trainingen: knoop gezellig een praatje aan en vertel hen hoe 

leuk onze vereniging is! 

Meehelpen?  

De ledenwerfcommissie kan tijdens deze trainingen nog wat hulp gebruiken van één of twee ouders met 

kinderen in deze leeftijdsgroep.  

Vind je het leuk om mee te helpen? Denk aan fruit schillen, limo en koffie schenken en nieuwe ouders welkom 

heten.  

We horen het graag! Het kost niet veel tijd en levert voor de vereniging veel op, namelijk jonge aanwas 😊  

Ledenwerving: Desirée, Malika, Meike, Mirjam en Nicole 
 

Ook ik ben lid van de Jubileum Club van 100 

De Jubileum commissie heeft enige leden van 

de Club van 100 gevraagd waarom ze lid zijn 

geworden. Deze week vertelt Okker zijn moti-

vatie. 

Excelsior voelt voor mij als een tweede huis, ik 

ben op mijn vijfde begonnen met korfballen bij 

de Welpen, en ik korfbal nog steeds met veel 

plezier. Ook buiten het veld beleef ik meer dan 

genoeg op en met deze club. Hierom was het 

voor mij geen lastige beslissing om lid te wor-

den van de Club van 100 en zo ook geen mo-

ment van dit 100 jarig jubileum te missen. 

Okker 
 

Jubileumsponsorloop 

Op dinsdag 7 april zal tijdens de trainingsavond sportpark Biesland worden omgetoverd tot het decor van de 

sponsorloop voor het honderdjarig jubileum. Tijdens deze avond zal de jeugd (F t/m A) letterlijk hun beste 

beentje voorzetten om geld in te zamelen voor het jubileum. De opbrengst komt ten goede aan de vele 

activiteiten die dit jaar voor en door Excelsiorianen worden georganiseerd.  

Meer informatie volgt de komende maanden. 

Wat: Jubileumsponsorloop 

Datum: 7 april 2020 

Locatie: ’t Veld, sportpark Biesland 
 

 

 

 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/pagina/47/jubileum/club-van-100
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Activiteiten 

 

Schaatsfeest A t/m Pinguïns 

 

< <  G E E F  J E  O P  V I A  D E  W E B S I T E  > >  

Haal je schaatsen uit het vet en trommel al je korfbalvrienden op. We zoeken de nieuwe Sven Kramer of Irene 

Wust! Ga je voor een nieuwe rondetijd of waan je volledig vrij op het ijs?  

Op vrijdag 14 februari 2020 gaan we met de gehele jeugd schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam (we 

gaan dus in tegenstelling tot het eerdere bericht niet naar de Uithof in Den Haag). Hier vind je een funbaan 

van 1600 m2 en een 400-meter-baan die volledig is verlicht in regenboogkleuren. Supergaaf dus!!  

We verzamelen bij de schaatsbaan in Rotterdam en kunnen om 18:30 uur het ijs op. Om 20:00 uur kan iedereen 

weer worden opgehaald. Meld jezelf wel even af voordat je weggaat! 

De kosten zijn € 3,00 per kind (graag zoveel mogelijk gepast betalen) en je moet je eigen schaatsen meene-

men. Heb je geen schaatsen en kan je ze na lief vragen ook niet lenen van een vriendje, buurmeisje of neefje? 

Dan kan je ze bij de schaatsbaan huren voor ca. € 6,00. Vergeet naast je schaatsen niet je handschoenen mee 

te nemen, want die zijn verplicht! 

Het adres is Toepad 95 Rotterdam (Sportpark Toepad) en er zijn 350 gratis parkeerplaatsen. Is er onverhoopt 

geen parkeerplaats, dan kan er op een paar minuten lopen geparkeerd worden aan de K.P. van der Mandele-

laan.  

Er is begeleiding aanwezig, maar als jij als ouder graag een rondje mee schaatst, vinden wij (en de kinderen) 

dat alleen maar gezellig! 

Geef je snel op via de site, de inschrijving is geopend! 

Heb je vragen, spreek me dan aan of mail naar fleur.vanderkant@ckv-excelsior.nl. 
 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1186-jubileum-schaatsen-met-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1186-jubileum-schaatsen-met-excelsior
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1186-jubileum-schaatsen-met-excelsior
mailto:fleur.vanderkant@ckv-excelsior.nl
https://www.keukensale.com/delft
http://www.oogvoorogen.nl/
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Excelsior-darttoernooi bij Sportcafé De 

Mookies 

Zaterdag 1 februari organiseert Sportcafé De Mookies 

de derde editie van het Excelsior-darttoernooi. Aan dit 

gezelligheidstoernooi kan en mag iedereen meedoen 

(spelers, coaches, bestuursleden, sponsoren, supporters 

en alle andere relaties van Excelsior). De Mookies regelen de 

wedstrijdtafel, waardoor het toernooi op rolletjes zal verlopen. 

Uiteraard wordt er ook gezorgd voor mooie prijzen. 

Deelname aan het toernooi kost € 2,50 per persoon. Het toer-

nooi start om 20:30 uur. Dartpijlen kunnen bij Willem en Leny 

worden geleend of breng je eigen pijlen mee. Voor een hapje 

tijdens het toernooi wordt ook gezorgd. Een prachtig veren-

gingsevent wat je natuurlijk niet kan en mag missen. Inschrij-

ven kan via het formulier op de site. 

Wie gaat er met de eerste prijs naar huis en volgt Vito op als winnaar van het Excelsior-darttoernooi bij Sport-

café De Mookies? 

< <  G E E F  J E  O P  V I A  D E  W E B S I T E  > >  
 

Karaoke avond bij Sportcafé De Mookies  

Smeer je stem, drink je schroom weg, blaas de zaal omver met 

je talent. Geen prijzen, geen platencontracten of carrières te 

verdelen, wel een hoop lol! Zing mee op zaterdagavond 15 

februari (o.a. Excelsior 1 speelt dan thuis tegen RWA) op de 

karaoke avond bij Sportcafé De Mookies. 

Meezingen kan op (vrijwel) alle nummers naar keuze. Dien 

jouw verzoekje in bij de DJ en pak de microfoon in de hand. 

Zorg dat je erbij bent, dit mag je niet missen! 

 

 

 
 

 

 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1181-1-februari-excelsior-darttoernooi-bij-sportcaf-de-mookies
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1181-1-februari-excelsior-darttoernooi-bij-sportcaf-de-mookies
http://www.lennekemeijer.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

 

Senioren 

Voor het eerst in dit jaar en alweer sinds meer dan een maand geleden speelden Excelsior 1 en 2 weer 

thuis, tegen BEP 1 en 2, uit Purmerend. Dit was de laatste competitieronde van de eerste helft van het 

seizoen, dus nu is tegen alle ploegen gespeeld, en zouden alle sterke en zwakke punten van tegenstan-

ders bekend moeten zijn.  

Excelsior 1 speelde ondanks een warrig leidende scheidsrechter een uitstekende eerste helft waarin het tempo 

erg hoog lag en veel doelpunten werden gemaakt. De ruststand was 16-10. In de tweede helft moest blijken 

of deze voorsprong tegen de fysiek spelende Noord-Hollanders vastgehouden kon worden. De bezoekers 

kwam wel dichterbij, het gat werd kleiner, maar Excelsior 1 had de veerkracht om ook toen het verschil bij 19-

17 en 20-18 nog maar 2 punten was, steeds weer als eerste te scoren. In de eindfase werd het 22-18, en 

vervolgens werd goed uitgespeeld naar een 25-20 overwinning. Excelsior 1 heeft nu halverwege de competitie 

aansluiting op 1 puntje bij koploper ZKV, en een klein gaatje geslagen met de achtervolgers. 

Excelsior 2 speelde deze week na Excelsior 1, tegen BEP 2 dus, en dit werd een rommelige wedstrijd met al in 

de eerste helft meerdere keren oponthoud door blessures. BEP 2 was fysiek en qua snelheid wat beter dan 

het 2e, dat de hele wedstrijd op achterstand stond. Ook het inwisselen van het maximaal aantal wissels mocht 

helaas niet baten. BEP 2 ging door met scoren en won met 15-23. Samen met RWA 2 neemt Excelsior 2 nu de 

2 degradatieplaatsen in, waarbij het verschil naar de overige ploegen al 4 punten is geworden.  

In de vroege thuiswedstrijden lukte het Excelsior 5 en 6 ook niet te winnen. De eerste wedstrijd was die van 

Excelsior 5 tegen Twist 4, en Twist was afgelopen zaterdag trefzekerder dan het 5e; het werd 9-13. In deze 

poule zijn de verschillen onderling heel klein; het 5e staat nu op de zesde plek met wel een ruime afstand naar 

de onderste 2 plaatsen.  

Excelsior 6 had tegen het goed schietende Madjoe 3 niet veel in te brengen. Deze wedstrijd ging verloren met 

12-21. Ook het 6e staat halverwege op de zesde plaats, dus er valt nog veel te winnen in de tweede helft van 

het seizoen. 

Als laatste ploeg van de dag boekte Excelsior 9 eindelijk weer eens een overwinning. Na een aantal keren in 

de eindfase verloren te hebben, werd tegen VEO 7 juist in de eindfase een achterstand omgezet in een 13-12 

overwinning.  

Van de uitwedstrijden ging die van Excelsior 4 tegen VEO 4 niet door, omdat VEO geen team had. Deze wordt 

nu gespeeld op woensdag 12 februari. De andere opnieuw te spelen wedstrijd van Excelsior 4, tegen ODO 3 

in Maasland, is inmiddels vastgesteld op zaterdag 22 februari. 

Excelsior 3 speelde wel in Voorburg, tegen VEO 3. Na een aantal mindere wedstrijden speelde het 3e nu weer 

een goede wedstrijd, maar helaas was dat niet voldoende om te winnen. Het werd toch 17-11 voor de thuis-

ploeg. Halverwege staat het 3e nu op een gedeelde 7e plaats; voor de komende 7 wedstrijden ligt nog een 

flinke uitdaging om te klimmen in de stand, te beginnen met aanstaande zaterdag winnen in de uitwedstrijd 

tegen Pernix 4, de ploeg die helemaal onderaan staat. 

Excelsior 8 deed in Rhoon wat verwacht mocht worden van de koploper tegen de nummer laatst: winnen. 

Gemakkelijk was het niet maar de matige wedstrijd werd wel gewonnen met 8-13. Daarmee handhaaft het 8e 

zich aan kop met een voorsprong van 4 punten op de nummer 2. Excelsior 7 zit in een lastige fase, het spel is 

wel gelijk opgaand aan de tegenstander, maar scoren is lastig. Nu werd in De Lier met 15-10 verloren van 

Valto 7.  

  

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

Aanstaande zaterdag opnieuw thuiswedstrijden van Excelsior 1 en 2: Excelsior 1 zal revanche willen nemen 

tegen Fiducia 1 voor de eerste wedstrijd van het seizoen toen daar een onnodige nederlaag werd gele-

den. Het 2e kan hopelijk weer eens punten pakken tegen KCC 4. 

Iedereen heel veel succes gewenst. 

Willeke 
 

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. 

maandag 20 januari 

Hanna: Excelsior D3 heeft de punten mee naar Delft genomen op deze doordeweekse dag! Lynx werd met 1-

7 aan de kant gezet. Merle en Vince, bedankt voor het invallen. Aanstaande zaterdag spelen we tegen Phoenix, 

dit belooft een spannende pot te worden aangezien zij ook op de tweede plek staan      

zaterdag 25 januari 

Nicole: De E6 had vandaag op papier een makkelijke wedstrijd en dat bleek ook. We kwamen al snel op een 

ruime voorsprong. Door leuk samenspel en elkaar een doelpunt te gunnen was de eindstand uiteindelijk 20-

1. Hierdoor heeft de E6 2 punten voorsprong op de nummer 2 in de poule. Ga zo door E6!      

Lotte: Wat een spanning bij de wedstrijd van de B1! Vandaag stond VEO op het programma, onderaan met 0 

punten. Tijdens een oefenwedstrijd waren we duidelijk beter, maar dat zegt nog niks! Piet kon in ieder geval 

zijn geluk niet op vandaag, want hij mocht als dame spelen       En Joshua mocht met zijn broertje David in 1 

vak schitteren! Halverwege de wedstrijd ging Bram helaas door zijn enkel. Tot ons grote geluk was Sofie mee 

(om naar haar broer Gijs te kijken) en wilde bijspringen     . Zij kwam bij Gijs in het vak en stond tegen een 

dame die maar liefst 2x zo lang was al zijzelf         Het was een moeizame zware wedstrijd, waarbij niet alles 

even goed verliep, maar wauw… wat trots dat we de 2 punten hebben binnen geharkt! Op naar volgende week 

     tegen de #1 Fortuna. 

Juan: Als je de stadsderby tegen Fortuna met 5-8 verliest, zoals B2 vandaag deed, dan zoeken de coaches en 

trainer achteraf naar de angel die ons pijn heeft gedaan. Om ervan te leren én om ervoor te zorgen dat de 

return een beter resultaat zal opleveren. 

Inzet? Nee, de inzet was meer dan prima. De mindere ploeg? Zeker niet, B2 domineerde de eerste helft. Felheid? 

Niks op aan te merken, onderlinge duels won B2 meer dan Fortuna. Kansen? Ongeveer honderd miljoen ge-

creëerd, dus daar lag het ook niet aan. Afmaken van kansen... en daar hebben we de angel! B2 heeft vandaag 

verloren, omdat de vierhoek vak-speler-bal-korf het laatste hoekje miste... het vinden van de korf. De return 

zal echt beter gaan, daar zijn de coaches van overtuigd. Want pijn is nooit fijn, maar deze pijn, die bij alle 

spelers, coaches, trainer en aanhang keihard aankwam, is echt kwalitatief uitermate teleurstellend. 

Carolien: De C2 kanjers hebben vandaag weer laten zien wat ze kunnen: snel en goed rondspelen en geduldig 

wachten op de juiste kans. Na een vlotte 3-0 voorsprong haperde de machine even maar wat een wilskracht 

toonde de C2. Niks niet aftroeven door een hard spelend KCC maar nog harder werken! Een zeer terechte 8-

2 overwinning voor de C2. Dankjewel Romy en Thijs, voor het meegaan én invallen. 

Fleur: De wedstrijd van de E1 kende vandaag twee gezichten. De eerste helft gingen we sterk van start en 

lukte door onze enorme alles wat ons een 7-1 voorsprong opleverde. In de tweede helft leek alle energie 

verspeeld (en dat is niet zo gek als je zag hoe hard ze de eerste helft gerend hadden) en hadden we flink last 

van een tegenstander die een kop groter was. Mooie diepteballen kwamen door de lange armen niet meer 

aan en Valto had onze flow van de eerste helft over genomen. Die resulteerde in een 18-9 verlies. Heel jammer, 

maar niet erg. We hebben er keihard voor geknokt     . 
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Wedstrijdsecretariaat 

Kevin: De toppers van de C4 mochten vandaag tegen Reflex, al 2 keer eerder tegen gespeeld en 2 keer 

verloren dus ze wisten dat het een lastige pot zou worden. Tot grote vreugde kwamen wij met de rust 

op een 5-1 voorsprong. 

Helaas liepen wij na rust even op rozen waardoor het ineens 6-5 werd en weer een hele spannende 

wedstrijd werd. Uiteindelijk hebben we mede door ons doorzettingsvermogen en onze toppers van 

invallers de wedstrijd weten te winnen en blijven de punten in Delft. Micha, Mees en Zoë en de kanjers 

van de C4 bedankt voor deze mooie wedstrijd ! 

Robert: Excelsior E3 speelde vandaag uit tegen Achilles E4. De eerste 20 minuten waren erg spannend met 

kansen over en weer. Maar onze gelijkmaker werd afgekeurd vanwege snijden, dat was een nieuwe regel voor 

de kids. Toen het doelpunt van Achilles in de tegenaanval wel telde omdat onze verdediger iets te ver stond 

werd het te ingewikkeld voor de E3 en zakten we wat in en liep Achilles verder uit. Toch weer knap 5 doelpun-

ten gescoord en veel mooie ballen gezien! 

Robin: De F1 speelde om 9 uur thuis tegen Avanti F2. Er werd direct goed en rustig rond gespeeld waardoor 

de juiste kansen werden genomen en benut! Supergoed! Daar hadden we op getraind... Ook werd er als een 

speer verdedigd waardoor Avanti niet in hun spel kon komen. Resultaat 16-8 overwinning!      Heel goed 

gedaan F1. Volgende week de kraker tegen koploper HKV! 

Pauline: De D2 wist dat het vandaag een moeilijke wedstrijd zou worden tegen de koploper. Maar zoals we 

iedere wedstrijd nu tegen elkaar zeggen; niemand wint zomaar van de D2. ODO ging erg sterk van start. We 

hebben alles geprobeerd, maar waren niet bestand tegen het goede schot en het fysieke spel. We verloren 

helaas. Emme en Jurjen, bedankt voor het invallen. Okker bedankt voor het fluiten! Volgende keer weer be-

ter     

Marco: Uit tegen Valto is altijd lastig en een eindstand van 13-3 bevestigt dat helaas voor E4. Maar… toe-

schouwers en coach hebben waarlijk kunnen genieten van een team dat overspeelde, werkte, door bleef gaan, 

kortom Genieten! 

Pim: F2 mocht thuis tegen Dijkvogels. Het was veel rennen geblazen, vooral bij het verdedigen moesten alle 

zeilen bijgezet worden. We kwamen 0-3 achter, maar met de superspeler ging het al snel weer terug naar 1-

3 en uiteindelijk 2-4. We hebben nog nooit zoveel geschoten in een wedstrijd, helaas gingen er veel net niet 

in maar wel positief om te zien dat het schieten er wel in zit. 

Hanna: Excelsior D3 stond zaterdag binnen 5 minuten 0-3 achter. Hierdoor waren we gewaarschuwd, we 

moeten beter gaan verdedigen. 1-4 was de ruststand. In de tweede helft hebben we hard gewerkt tot de 

laatste seconden. Helaas met 5-6 verloren. Invallers Vince, Thomas en Nynke, bedankt, het ging erg goed      
 

Jeugd-TC 

Afgelopen zaterdag was weer een zaterdag met een vol programma. Alicia en Véronique hadden dagdienst 

van 8:30-21:30 en hadden het zeer druk. Er kwamen maar liefst 3 scheidsrechters niet opdagen! Alicia en 

Véronique, bedankt voor het perfect regelen van deze lange zaterdag!  

Als je klaar bent met spelen, neem dan de ballen van jouw team weer mee naar huis en laat ze niet slingeren 

in de sporthal. Afgelopen zaterdag is er weer een F-bal gevonden aan het einde van de dag!!! Hoe makkelijk 

kan het zijn??? Ieder team heeft een tas met ballen ontvangen en als je klaar bent met trainen of spelen: doe 

je de ballen weer gewoon in de tas!!! Trainers let hier gewoon even op!! En laat dit niet aan de kinderen over. 

Een bal kost € 40. 

Ook gevonden in de sporthal, zaterdag 18 januari maar nog niemand heeft zich gemeld: een Excelsior jubile-

umhoody maat S en een Excelsiortrainingsjack maat XS. En nog een tip: zet in het label van jouw hoody of 

trainingspak jouw initialen zodat een ieder die jouw kleding vindt het kan teruggeven. 
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Wedstrijdsecretariaat 

De F1 heeft nog een inhaalwedstrijd tegoed tegen Vriendenschaar F1 in Bodegraven. De vorige keer kon 

Vriendenschaar geen team op de been krijgen. De wedstrijd wordt nu gespeeld op 5 februari om 18:00 

in de Sporthoeve te Bodegraven. 
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Wedstrijden 

 

 

Uitslagen 

maandag 20 januari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

D-051 25725 LYNX D1 - Excelsior D3 1 7 
 

zaterdag 25 januari 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

1C 12256 Excelsior 1 - BEP 1 25 20 

ROKC 15946 Excelsior 2 - BEP 2 15 23 

R3S 13762 Excelsior 5 - Twist 4 9 13 

R4N 13755 Excelsior 6 - Madjoe 3 12 21 

S-045 16385 Excelsior 9 - VEO 7 13 12 

B-041 20867 Excelsior B2 - Fortuna/Delta Logistiek B5 5 8 

C-054 23664 Excelsior C4 - Refleks C3 9 6 

D-058 24875 Excelsior D2 - ODO D1 5 12 

D-051 24865 Excelsior D3 - Phoenix D4 5 6 

E-089 36672 Excelsior E5 - Fortuna/Delta Logistiek E4 9 10 

E-087 31102 Excelsior E6 - Maassluis E4 20 1 

F-039 38937 Excelsior F1 - Avanti/Post Makelaardij F2 16 8 

F-045 33436 Excelsior F2 - Dijkvogels F2 2 4 

klasse nr wedstrijd uitslagen  

R2L 16127 VEO 3 - Excelsior 3 17 11 

R3Q 16103 VEO 4 - Excelsior 4 verplaatst naar 12/2 

S-044 39126 Valto 7 - Excelsior 7 15 10 

S-042 16019 RWA 7 - Excelsior 8 8 13 

B-038 20963 VEO B2 - Excelsior B1 5 7 

C-052 39110 KCC C2 - Excelsior C2 2 8 

C-053 21477 Sperwers C1 - Excelsior C3 7 6 

E-079 32143 Valto E2 - Excelsior E1 18 9 

E-072 29063 GKV E1 - Excelsior E2 2 10 

E-088 31845 Achilles E4 - Excelsior E3 10 5 

E-092 31107 Valto E6 - Excelsior E4 11 3 

E-121 39672 Oranje Zwart/De Hoekse E2 - Excelsior E7 0  11 
 

  

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

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Sperwers C1 - Excelsior C3 

Excelsior C3 komt net te kort voor overwinning bij Sperwers 

In de namiddag van zaterdag 25 januari mocht Excelsior C3 afreizen naar Rotterdam-Zuid voor het treffen 

met de laatste nog-te-ontmoeten tegenstander in de zaalpoule. Winst tegen Sperwers C1 zou betekenen dat 

de C3 de koppositie van Avanti kon overnemen. Het zou echter een taaie middag worden.  

De Delftse formatie begon niet scherp aan de wedstrijd. Het voorverdedigen – waar we de afgelopen weken 

zo ontzettend in zijn gegroeid – bleek een lastige opgave. De C3 wist goed druk te geven in het rondspel, 

maar Sperwers liet zich hierdoor niet van de wijs brengen. Langzaam bleven ze de bal rondspelen, geduldig 

wachtend op het juiste moment om een aangeef neer te zetten en naar binnen te sprinten. Dit resulteerde in 

meerdere strafworpen voor de tegenstander gedurende de eerste minuten. Gelukkig voor ons bleef de schade 

op het scorebord beperkt.  

Ook aan de andere kant van het veld – in onze aanval – vielen de goals niet als rijpe appeltjes. Onze tegen-

standers wisten namelijk uitstekend druk te geven in het rondspelen en tegelijkertijd ook de acties naar binnen 

te neutraliseren. Het swingende spel dat wij normaal op de mat leggen, kwam deze wedstrijd niet vanzelf. Ik 

denk dat we onszelf hierdoor een beetje van de wijs lieten brengen. Het is natuurlijk enorm frustrerend om 

achter de feiten aan te lopen als je weet dat je op een goede dag zó veel beter kan. Na de rust (stand: 4-2) 

leek het tij te keren: we kwamen beter in de wedstrijd. De achterstand werd met bloed, zweet en tranen weg-

gewerkt en halverwege de 2e helft stond eindelijk de 4-4 op het scorebord. Drie minuten later was het echter 

Sperwers dat de leiding weer nam, gelukkig direct beantwoord met de gelijkmakende goal van onze kant voor 

de 5-5.  

Het voelde als een kwestie van tijd voordat we de voorsprong zouden veroveren en daarmee wellicht de 

moraal van de Rotterdammers zouden breken. Alle Zwart-Witte harten maakten dan ook een sprongetje toen 

een mooi opgezette aanval leidde tot de 5-6. Met nog 3 minuten op de klok waren we dichtbij een spectacu-

laire ontsnapping. Helaas voor ons liet Sperwers zich niet van de wijs brengen. Integendeel, ze rechtten de rug 

en scoorden binnen no-time de gelijkmaker, om vervolgens in de laatste minuut de genadeklap uit te delen 

en met de volle buit naar huis te gaan.  

Een zure nederlaag, maar ook verliezen hoort er helaas bij – met de indrukwekkende zegereeks van de C3 zou 

je dat bijna vergeten. Het enige écht vervelende aan deze wedstrijd is dat Ryan Heemskerk weer met zijn grote 

mond kan verkondigen dat hij nog nooit heeft verloren met de C3.  

Via deze weg willen we als team ook Martin & Meerten enorm bedanken voor hun invalbeurten. Geweldig dat 

we op jullie vrije zaterdag op jullie konden rekenen! 

We hebben nu twee weken om onszelf klaar te stomen voor de return. Sperwers C1 komt op 8 februari op 

bezoek in onze Buitenhof, en zal daar een Excelsior C3 aantreffen dat tot op het bot gemotiveerd is voor 

sportieve revanche. Komt dat zien! 
 

  

http://www.lennekemeijer.nl
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Wedstrijden 

 

Opstellingen 

zaterdag 1 februari 

team opstelling reserve 

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

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

 

bij S2 : Sander, Noa (S3) 

3 
Isa, Joyce, Marieke, Noa, Sharmaine 

Dirk, Sander R, Wesley Ti., Wouter dB 

 

Fabian G. 

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

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

 

5 
Christiane, Dorien, Elke, Floor H. 

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

Isabella (S6) 

6 
Femke, Gina, Hanna Isabella, Lonneke 

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

 

7 
Anne-Linde, Bernice, Cynthia, Lucia, Wybrigje 

Hessel, Jordi, Sander vV., Ties, Tim H., Wietse 

 

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

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

 

Job 

9 
Alicia, Annebertien, Diana, Carolien, Fabien, Nathalie?, Véronique 

Erik dK, Mario, Micke, Rob, Robert 

 

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

Nico, Mark J, Mark S, Rick 

 

A2 vrij  

B1 
Aniek, Dani, Inger, Sanne, Yuliana  

Bram, Gijs, Joshua, Piet, Thom 

 

B2 vrij  

C1 
Cristina, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs 

Zonne (D1) 

Mees (D1) 

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

Olivier 

Britt (C3) 

Jasper (C3), Jayden (C3) 

C3 vrij  

C4 
Anne, Esmee, Renske, Sofie V., Vera¸ AFWEZIG: Marlou 

Cas, Leo 

 

Micha (D1), Stefan (D1), Jurjen (D1) 

D1 
Elize, Emme, Nathalie, Zonne 

Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Yara (D2) 

Daniël (D2) 

D2 vrij  

D3 vrij  

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

Lennart, Senne, Thomas, Vince 

 

E1 
Evi, Roemjana 

Bastiaan, Demian, Teun 

 

E2 
Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop 

 

E3 
Luz, Olivia, Sara 

Kai, Jens  

 

E4 
Flore, Lola, 

Davi, Sieme, Ties, Zian 

 

E5 
Rebecca, Fenna, Sanne 

Otis, Yannick 

 

E6 
Evi, Tess  

Anthony, Erik, Reinout 

 

E7 
Lotte, Noa, Sanne  

Otis (E5), Yannick (E5) 

F1 
Lieve 

Beau, Daan, Tijs, Thomas 

 

F2 
Dorien, Hannah, Sophie, Nora 

Eduard, Tom  

 

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

Programma 

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

zaterdag 1 februari 

klasse nr wedstrijd aanw aanv coaches scheidsrechter accommodatie 

1C 11168 Excelsior 1 - Fiducia 1 17:00 18:30 Mark M. Mooren Sporthal De Buitenhof 

ROKC 13941 Excelsior 2 - KCC 4 16:00 16:55 Ronald, Barry M. Kuif Sporthal De Buitenhof 

S-044 15741 Excelsior 7 - 't Capproen 3 10:15 11:10 Danique Micke V Sporthal De Buitenhof 

S-042 15736 Excelsior 8 - Maassluis 5 11:15 12:20 Willeke Erik de K Sporthal De Buitenhof 

S-045 15060 Excelsior 9 - Eureka 2 14:30 15:30 Rob Job vdB Sporthal De Buitenhof 

A-039 17500 Excelsior A1 - Refleks A3 09:00 10:00 Wayne, Daan Piet E Sporthal De Buitenhof 

C-054 23172 Excelsior C4 - Phoenix C3 12:45 13:30 Kevin, Yasmine Joost G Sporthal De Buitenhof 

D-055 25864 Excelsior D1 - OZC D1 13:45 14:30 Okker, Jikke Joost G Sporthal De Buitenhof 

D-052 25867 Excelsior D4 - HKV/Ons Eibernest D2 08:15 09:00 Nynke, Dirk Johan de L Sporthal De Buitenhof 

E-072 29156 Excelsior E2 - Die Haghe E2 10:30 11:05 Geeske, Merit Lonneke van H Sporthal Kerkpolder 

E-092 36661 Excelsior E4 - ONDO E9 10:30 11:05 Marco Johan de L Sporthal Kerkpolder 

E-089 36673 Excelsior E5 - Trekvogels E1 11:30 12:05 Aniek, Anouk Nico H Sporthal Kerkpolder 

F-039 34602 Excelsior F1 - HKV/Ons Eibernest F1 11:30 12:05 Robin, Inger WORDT GEREGELD Sporthal Kerkpolder 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

R2L 13828 Pernix 4 - Excelsior 3 18:00 19:30 Wouter, Linda Sporthal De Zijl, Leiden zelf regelen 

R3Q 13823 Valto 4 - Excelsior 4 16:00 17:15   Vreeloohal, De Lier zelf regelen 

R3S 15417 Valto 3 - Excelsior 5 13:30 14:55   Vreeloohal, De Lier zelf regelen 

R4N 15394 Meervogels/Física 5 - Excelsior 6 17:00 18:30 Mart Sporthal De Veur, Zoetermeer zelf regelen 

B-038 19705 Fortuna/Delta Logistiek B3 - Excelsior B1 aw 16:30 17:15 Lotte Fortunahal, Delft op eigen gelegenheid 

C-047 22822 Valto C2 - Excelsior C1 10:15 11:15 Vito, Jazz Vreeloohal, De Lier regelen contactouders 

C-052 39121 Nexus C1 - Excelsior C2 10:30 11:30 Carolien, Bob Margriethal, Schiedam regelen contactouders 

E-079 29128 Nieuwerkerk E2 - Excelsior E1 09:30 10:30 Fleur Sporthal De Kleine Vink, Nieuwerkerk a.d. IJssel regelen contactouders 

E-088 30636 Avanti/Post Makelaardij E4 - Excelsior E3 09:45 10:45 Robert, Isa Sportcentrum De Viergang, Pijnacker regelen contactouders 

E-087 29260 Thor E1 - Excelsior E6 09:30 10:30 Lisette, Nicole Sporthal Riederpoort, Barendrecht regelen contactouders 

E-121 40157 Twist E4 - Excelsior E7 09:15 10:15 Gijs, Piet Sporthal Westwijk, Vlaardingen regelen contactouders 

F-045 34580 Achilles F3 - Excelsior F2 08:15 09:10 Pim Sportcampus Zuiderpark, Den Haag regelen contactouders 

      zaalcommissaris Kerkpolder zaalcommissaris Buitenhof 

● Team van de week: D3 & D4; aanw: 18:10, wedstrijd S1: 18:30 11.00-13.00 Erik dK tel.nr. in e-mailuitgave  8.30-11.00 Danique tel.nr. in e-mailuitgave 

● Helden van de week: A1; aanw: 18:00, wedstrijd S1: 18:30  11.00-13.00 Annebertien 

       13.00-15.00 Danique 

       15.00-17.00 Jill K 

       17.00-20.00 Lynn H 

 

woensdag 5 februari 

klasse nr wedstrijd vertrek aanv coaches accommodatie autorijders 

F-039 35157 Vriendenschaar F1 - Excelsior F1 16:45 18:00 Robin, Inger Sporthal De Sporthoeve, Bodegraven 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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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 

29 januari S4 / S8 S7 / S9 11 maart S4 / S8 S7 / S9 

5 februari S7 + S8 S4 / S9 18 maart S7 + S8 S4 / S9 

12 februari  S4 / S7 S8 / S9 25 maart S4 / S7 S8 / S9 

4 maart S7 + S8 S4 / S9    
 

Trainersschema Pinguïns/Peuterpret  

datum trainers datum trainers 

za 1 februari 2020 Jill, Yara, Sabine za 7 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 

za 8 februari 2020 Jill, Yara, Isabella za 14 maart 2020 Jill, Yara, Isabella 

za 15 februari 2020 Jill, Yara, Linda za 21 maart 2020 Jill, Yara, Linda 

za 22 februari 2020 geen training za 28 maart 2020 Jill, Yara, Anouk 

za 29 februari 2020 geen 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 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 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 Peter Overvoorde 

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 

LEDENADMINIS TRATIE  

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 Photography 

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, Véronique, Okker, Lisette, Jos, Job, Nicole, 

Robin, Malika, Desiree, Fleur 

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 

14 februari 2020 Activiteit pupillen & aspiranten (jubileumactiviteit) 

15 februari 2020 Reservering Excelsior 9 

16 februari 2020 Reservering Paal Centraal 

26 februari 2020 Reservering Paal Centraal 

6 maart 2020 Reünie Zomerkamp 

22 maart 2020 Ontdekking Historisch Delft wandeling (jubileumactiviteit) 

27 maart 2020 Algemene Ledenvergadering 

3 april 2020 Klaverjasavond 

7 april 2020 Sponsorloop (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 

8 augustus 2020 Kantine gereserveerd 

11 september 2020 Afsluiting met alle jubileum vrijwilligers (jubileumactiviteit) 

15 november 2020 Klaverjasavond 

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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