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Praatjes en mededelingen 

Voor dit gekke seizoen, toch een te gekke afsluiting! 

Belangrijke wijziging naar aanleiding van de versoepeling in de Corona maatregelen (YES!!!) 

We stellen ‘t Veld open voor alle Excelsiorleden, hun ouders, verzorgers, gezinnen en vrienden 

van de club. Omdat wij onze afsluitdag op 1.5 meter afstand kunnen uitvoeren zijn er geen 

grenzen op het maximaal aantal personen meer. Dus wij kunnen met blijdschap zeggen dat we 

hopen iedereen van de korfbal familie weer te kunnen zien! 

Op 26 juni zien we je graag voor een te gekke afsluitende middag/avond. Je bent vanaf 14:00 uur 

welkom op 't veld waar voor de jeugd (en iedereen die zich nog jeugdig voelt) genoeg vermaak is. 

Wat was het weer een feestje om bij het mixtoernooi uit de keuken van Carolien, Margreet en Henk te 

eten hè? Met Caro zijn we tot een mooi menu gekomen, lekker 's zomers. Voor de jeugd is er een echt 

Happy Excelsior Meal (omdat we zo happy zijn dat we weer samen kunnen komen!) en voor de 

ouderen een Burger menu. Geef op het aanmeldformulier aan hoeveel menu's van het een en hoeveel 

van het ander je wenst af te nemen. 

Geef je snel op (uiterlijk woensdag 23 juni) voor een middag en avond ouderwetse gezelligheid op 't 

Veld! 

Voor wie?  Alle leden van Excelsior 

Tijd:   14:00 - sluit 

Eigen bijdrage:  5 euro per deelnemer (menu en vermaak) 

 

Meenemen: - zwemkleding/kleding die nat mag worden (jeugd) 

    - picknick kleed/handdoek (jeugd) 

 

Meld je aan via het formulier op de website. Link voor aanmelden Afsluiting Seizoen 

Heb jij nog vragen over de laatste zaterdag van het seizoen 2020-2021? Stel ze dan gerust aan Nicole, 

Lisette, Job of Sharmaine. 

 

Hopelijk allemaal tot op de 26ste! 

 

 

Vacature Teambegeleider(s) Selectie  
 

Voor Excelsior 1 is de technische commissie op zoek naar teambegeleider(s). De selectie en hun 

coaches zijn zeer gedreven om komend seizoen maximaal resultaat te behalen. Het is voor de selectie 

fijn als zij naast trainers/coaches ook iemand hebben die zorgt dat alles soepel loopt rondom de 

wedstrijden.  Als teambegeleider wordt je  echt een lid van het team. Je bent er op zaterdagen om 

bijvoorbeeld vervoer, kleding, en bidons te regelen. Je komt indien nodig eenmaal per week voor of na 

de training langs om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de groep. Daarnaast ben je ook een 

aanspreekpunt voor spelers naast de trainers/coaches. Voor de trainers/coaches is dit ook belangrijk, 

omdat zij zich zo volledig kunnen focussen op de technisch-tactische begeleiding van het team.  

Hiervoor krijg je uiteraard veel waardering en gezelligheid terug van de spelers en de staf, maar het is 

bovenal bijzonder om op deze manier verbonden te zijn met de selectie en samen toe te werken naar 

goede resultaten. 

Wat maakt jou een goede teambegeleider? 

• Je bent enthousiast en gedreven; 

Praatjes en mededelingen 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1362-voor-dit-gekke-seizoen-toch-een-te-gekke-afsluiting-
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Praatjes en mededelingen 

• Je vindt het leuk om nauw betrokken te zijn bij de selectie en onderdeel te zijn van een team; 

• Je houdt van organiseren; 

• Je bent sociaal ingesteld, en kunt een luisterend oor bieden aan de spelers. 

Dus bezit jij deze kwaliteiten en zie je deze uitdaging zitten?  

Neem dan contact op met Nelleke Kamps (tc@ckv-excelsior.nl). 

 

Aspiranten en pupillentoernooi zaterdag 4 september 2021 

Op zaterdag 4 september organiseren wij voor de vijftiende maal een aspiranten en pupillentoernooi 

bij o.a. Excelsior. Het toernooi duurt van 9:00 t/m 13:10. Omdat het rugbyveld door de rugby zelf 

gebruikt zal worden en nog niet helemaal duidelijk is welke RIVM coronaregels dan van kracht zijn, zal 

het toernooi op meerdere locaties worden gespeeld. De B, C en F teams zullen spelen op ons sportpark 

Biesland; de D zal spelen bij Valto in De Lier en de E zal spelen in Maasdijk bij Dijkvogels. Er wordt naar 

gestreefd om in iedere poule een vijfkamp te spelen. 

Voor het toernooi hebben wij veel scheidsrechters, bardiensten, coaches nodig. Als iedereen een aantal 

wedstrijden fluit dan is de belasting voor de anderen minder. Het toernooi wordt o.a. door Excelsior 

georganiseerd. 

 

De verenigingen Excelsior, DES, Valto, Dijkvogels, Phoenix, Weidevogels, Nieuwerkerk en Fortuna 

hebben zich ingeschreven met onderstaande teams. Wij zijn nog op zoek naar tegenstanders in de E (2 

teams) en F categorie (1 team). 

 

      

Excelsior B1 DES B1 Valto B2 Phoenix B1 Fortuna B4 Dijkvogels B1 

Excelsior B2 DES C1 Valto B3 Phoenix B2 Fortuna B5 Dijkvogels B2 

Excelsior B3 DES D1 Valto B4 Phoenix B3 Fortuna C3 Dijkvogels C1 

Excelsior C1 DES E1 Valto C2 Phoenix C1 Fortuna C5 Dijkvogels C2 

Excelsior C2 DES F1 Valto C3 Phoenix C2 Fortuna D3 Dijkvogels D1 

Excelsior C3 DES F2 Valto C4 Phoenix C3 Fortuna 3x E  Dijkvogels E1 

Excelsior D1   Valto D1 Phoenix C4 Fortuna 3x E  Dijkvogels E2 

Excelsior D2   Valto D2 Phoenix D1 Fortuna 3x E  Dijkvogels E3 

Excelsior D3   Valto D3 Phoenix D2 Fortuna F3 Dijkvogels F1 

Excelsior D4   Valto D4 Phoenix E1     

Excelsior E1   Valto D5 Phoenix E2   Nieuwerkerk B4 

Excelsior E2   Valto E1 Phoenix F1     

Excelsior E3   Valto E2      Weidevogels D2 

Excelsior F1   Valto E3       

Excelsior F2   Valto E4      Die Haghe B2? 

    Valto E5      Die Haghe C2? 

    Valto F1       

    Valto F2       
 

  

mailto:tc@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

 

Oranje inschietshirts/wedstrijdshirts 

Afgelopen weekend hebben de meeste kids eindelijk weer echt kunnen korfballen. We zijn keihard 

bezig geweest om alle shirtjes weer in de juiste tassen te krijgen. 

Mocht het zo zijn dat er te weinig shirts, te kleine shirts of veel te veel grote shirts in de tassen zitten, 

laat dit dan even weten aan Patricia (moeder Lieselotte uit de A) of Natasja (moeder Thomas uit de D3). 

Ook is het handig als alles past even alle maten & nummers te noteren en hiervan een lijstje in de tas 

te stoppen. 

De wedstrijdshirts worden altijd gezamenlijk gewassen, hierdoor zorgen we ervoor dat er altijd 

voldoende shirts zijn voor de wedstrijden.  

Naast de wedstrijdshirts zijn er voor alle spelende leden oranje inschietshirts. Deze oranje 

inschietshirts draag je ALLEEN voor de wedstrijd en dus niet bij de trainingen. Dit geldt voor zowel 

de kids als de trainers. Voor al onze trainers hebben we 'trainer/coach' Shirts. Mocht je deze nog niet 

hebben, spreek ons dan even aan, dan zorgen we ervoor dat je er een krijgt. Als jouw oranje shirt te 

klein is kun je deze inleveren waarna je een nieuwe krijgt. Als je gaat spelen in een team waar ook de 

oranje shirts gesponsord zijn en je hebt van je coach nog geen passend shirt gehad, geef ook dat dan 

aan ons door. We proberen om iedereen aan het begin van komend seizoen van een passend en juist 

inschietshirt te voorzien. 

En denk je... ik wil graag kousen, een korte broek, rokje, trainingspak, tas, trainingsshirt, neem dan een 

kijkje op onze site! Je kunt daar altijd een bestelling plaatsen.  Zodra we jouw bestelling binnen 

hebben, nemen we contact op om te kijken of het direct leverbaar is of dat we het voor je bestellen! 

kleding@ckv-excelsior.nl  

Patricia en Natasja 

 

Zomerkamp 

Hier weer even de wekelijkse kamp update!!! Hebben jullie ook al zo’n zin in kamp? Wij van de 

kampleiding in ieder geval wel!! Heel veel zelfs! Het ziet er vooralsnog naar uit dat we gewoon op 

kamp kunnen gaan dit jaar, dus laten we met elkaar hopen dat de situatie zo blijft!!! 

Maar wie hebben zich allemaal al opgegeven!!?? Maar liefst 59 kinderen al! Staat jouw naam er nog 

niet tussen? Geef je dan snel op! Dit is echt iets wat je niet wil en mag missen. De leukste week van het 

jaar!! 

naam team naam team 

Maud vd G. B2 Yara V. D1 

Sanne V. A Jurjen D. D1 

Milan V. - Inger D. A2 

Sofie van V. C1 Yuliana B. A2 

Gijs van V. A Bram van D. A 

Femke van W. D2 Merle K. C4 
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Praatjes en mededelingen 

Marten L. D2 Dieuwke P. A2 

Lieselotte A. B1 Daniel van D. D1 

Brigitte van der L. D4 Anthony van D. E1 

Mijke S. D2 Finnian W. B1 

Sander G. A Eline B. B2 

Aniek J. A Teun van W. D3 

David M. C1 Jop S. D3 

Joshua M. A Dani B. A? 

Britt A. C2 Leo van der M. B2 

Elize A. D1 Nathalie van der M. D1 

Romy P. C1 Jay S. B1 

Sanne H. C4 Sieme vd L. D4 

Stefan J. D1 Olivier van der L. B1 

Erik J. E1 Bjorn B. D2 

Eline T. B2 Erlijn S. D4 

Sofie P. C4 Rebecca M. E2 

Zonne V. C2 Luz B. E2 

Piet van L. A Fenna van den B. C1 

Thijs de B. C1 Joya van H. C1 

Micha B. D1 Renske de J. B2 

Lise van der R. D2 Hugo van der M. E4 

Beau van der K. E5 Mariana V. C3 

Demian van der K. D1 Ole V. - 

Cyara V. E5   

 

Opgeven doe je via de volgende link: https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1337-geef-je-nu-op-voor-

het-zomerkamp  

Geef je zo snel mogelijk op! Dan weet je zeker dat je dit jaar met je vrienden en vriendinnen op pad 

kan gaan! 

LET OP! DE INSCHRIJVINGEN VOOR HET ZOMERKAMP ZULLEN OP 1 JULI SLUITEN! 

Heb jij of je ouders vragen over het kamp? Mail dan naar zomerkamp@ckv-excelsior.nl  

Groetjes van de kampleiding 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1337-geef-je-nu-op-voor-het-zomerkamp
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1337-geef-je-nu-op-voor-het-zomerkamp
mailto:zomerkamp@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren en junioren 

 

Geen mededelingen ontvangen. 

 

Jeugd 

 

Geen mededelingen ontvangen. 

 

Berichten uit de trainersapp 

De B1 was op bezoek bij Dijkvogels , de eerste helft was moeilijk door de grote van de tegenstanders 

en kregen daar door veel goals om de oren,  maar de B1 herpakte zich in de 2e helft heel goed en 

zorgde dat ze niet veel meer tegen kregen. Helaas hebben we verloren met 15-4 verloren. Maar we 

hebben ons koppie niet laten hangen en in de 2e helft goed gespeeld! 

 

De toppers van de B3 waren duidelijk de betere ploeg deze zaterdag. Ze speelden goed samen, er zat 

veel tempo in het spel en er werden mooie kansen gecreëerd. Jammer genoeg werden niet alle kansen 

benut, maar niet alles kan perfect gaan        . Al met al een hele goede wedstrijd met een 6-5 

overwinning! 

 

De C2 mocht vandaag naar Ridderkerk afreizen voor een potje tegen KCR. Het is goed voor de C2 om 

nu te spelen tegen grotere kinderen, daar leren we heel veel van. Zeker de tweede helft waren we niet 

meer onder de indruk en gingen we weer meer ons eigen spel spelen. Helaas verloren met 9-3 maar al 

veel goede dingen gezien zodat we volgend seizoen goed van start kunnen! 

 

Excelsior C3 mocht spelen tegen Dunas C3 in Den Haag. De teams waren aan elkaar gewaagd en er 

werd veel gescoord. Excelsior en Dunas pakten wisselend de leiding. Maar helaas sloeg Dunas in de 

laatste vijf minuten van de wedstrijd een gat van twee punten en verloor Excelsior de wedstrijd met 7-5. 

Volgende week de laatste wedstrijd en die gaat dan natuurlijk weer gewonnen worden! 

 

Voor de D2 stond vandaag Odo op het programma. Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen dus de D2 ging 

er volle bak in. Na wat gehussel van de vakken vergeleken met vorige week kwam de D2 goed uit de 

startblokken en kwam al snel 1-0 voor. Het gooien en vangen met vorige week was zoveel beter en 

daardoor zag je ook dat de D2 veel meer kansen kon creëeren. Tot 3 minuten voor tijd stonden we nog 

op een 3-2 voorsprong, maar door een goal van Odo wist Odo gelijk te komen. De D2 kreeg de bal uit 

en kreeg wel kansen maar toen nog niet dat verdiende doelpunt. Door druk te zetten met 

uitverdedigen wisten we de bal te onderscheppen en dit mooi uit te spelen en een goal te maken. 

De D2 won verdiend met 4-3. Jullie waren na het fluitsignaal super trots en de coaches natuurlijk ook. 

Goed gedaan Toppers      

 

De D3 mocht vandaag aantreden tegen ONDO D4. Hoewel we snel tegen een 1-0 achterstand 

aankeken, zijn we er vanaf dat moment vol voor gegaan. Het werd een wedstrijd vol met goede 

aanvallen, mooie ballen naar binnen en verdedigend stond het als een huis. De helft van de ballen 

bereikte door sterk verdedigen de aanval van de tegenstander niet. Er stond echt een team dat voor 

elkaar aan het werk was en dat was een feestje om te zien. We wonnen de wedstrijd terecht met 1-7. 

Een trotse invalcoach      

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijdsecretariaat 

Letterlijk en figuurlijk was Valto vandaag een paar maten te groot voor de D4. 

Even schrikken dus, maar eenmaal daarvan bekomen gingen ze knokken en bleven knokken tot het 

eindsignaal. Complimenten voor het hoofd omhoog houden en het doorzettingsvermogen van de 

kanjers 

14-4 was eindstand 

 

De E1 mocht thuis tegen Avanti E5. Het ging erg voortvarend en de score kwam al snel op het bord 

voor Excelsior. Daarna liepen we al snel verder uit naar 4-0 bij rust. Iedereen kon een doelpunt mee 

scoren wat ervoor zorgde dat we een eindscore mochten noteren van 9-2!! We moeten nog wel meer 

werken aan het vangen en gooien. Maar voor nu een zeer tevreden trainer! 

 

Onze toppers hadden vandaag een zware tegenstander. De spelers van dijkvogels waren duidelijk 

ouder en een paar jaar verder dan dat wij waren en dat zie je ook terug aan de uitslag 11-1 maar ik kan 

niet anders zeggen dan dat Sten en ik heel trost zijn over hoe ze gespeeld hebben. Wij zagen duidelijk 

vooruitgang met de vorige wedstrijd en iedereen heeft heel heel hard gewerkt en goed bij zijn 

tegenstander gebleven in de verdediging! Het is jammer van de uitslag maar als we ons zo blijven 

ontwikkelen gaat het helemaal goed komen! Gr Sten en Renzo 

Uiteraard hebben we het hier over de toppers van de E3!           

 

De F1 had vandaag haar 2e stadsderby op het programma staan. De toppers (Evi, Twan, Arthur, Sigi & 

MIka) mochten aantreden tegen Fortuna F1. De gehele wedstrijd was de F1 de betere partij, gigantisch 

veel kansen, heel veel onderscheppingen en ook het verplaatsen van de ene paal naar de andere paal 

gaat steeds beter en beter. De F1 heeft de hele wedstrijd voorgestaan en doordat we continue 3 

doelpunten voor stonden mochten ze ook steeds tegen 5 spelers van Fortuna spelen. Het was een hele 

leuke en leerzame wedstrijd die door de F1 met 7-4 is gewonnen. Volgende week de laatste wedstrijd 

tegen Weidevogels F1. 

 

ODO was duidelijk een maatje te groot voor de F2 (1-23). Ten opzichte van vorige week konden we de 

bal wel sneller naar de aanval brengen en hebben we alweer een doelpunt kunnen maken. Ze hebben 

dan ook allemaal heel hard hun best gedaan. Al met al weer een leerzame wedstrijd. 
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Wedstrijdsecretariaat 

 
 

Wedstrijdverslagen 

Jeugd 

Excelsior C1 – KCR C1: 7-6 

Kijk we zijn weer bijna terug op het oude / nieuwe normaal, publiek langs de lijn, oude bekenden met 

nieuwe gespreksstof (tegenwoordig is de eerste vraag die je stelt "en al gevaccineerd?") en uiteraard 

dit allemaal (nog) op 1,5 meter afstand. We schrijven zaterdagmiddag 19 juni 2021 met een heerlijke 

pot korfbal tussen de giganten van Excelsior C1 en het Ridderkerkse KCR C1. De wedstrijd was er één 

van hoogstaand niveau en uitstekende aanvallen waarbij Excelsior C1 via vlot combinatie spel uitliep 

naar 3-1 en 5-3. Lekker potje zo voor de rust. In diezelfde rust, vrolijke gezichten, een babbeltje hier en 

een babbeltje daar van onze kanjers van coaches.  

 

 

Geen enkele reden tot paniek lekker door blijven gaan en blijven combineren. Het zou toch zomaar 

kunnen dat de coach van KCR een iets wat andere gedachten heeft gehad in de rust want binnen no-

time stond het in de 2e helft ineens 5-6. Excelsior schrikt wakker laat zich bijna verleiden tot een Brain-

freeze/blokkade in het samenspel maaaaaarr.... nee nee dat laten de toppers van de C1 niet toe. Even 

de rug rechten terug naar 6-6 via een strafworp van Mees en een winnende treffer die door het hele 

team uitbundig gevierd werd door een magistrale Zonne ! Deze overwinning is lekker voor het moraal, 

lekker om volgende week het bijzondere seizoen goed af te sluiten en fijn voor het in grote getale 

opgekomen publiek. Go Excelsior Go !! 
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Wedstrijdsecretariaat 
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Wedstrijden 

Opstellingen 

Zaterdag 26 juni 

team opstelling reserve 

1/2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 
  

9 
  

A1   

A2   

B1 

Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Finnian, Martin, Thijs 

Invaller: Mees 

Reserve: Micha 

 

B2 Britt, Cristina, Eline B., Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Renske, Sophie Vo.  

B3 
Anne, Freya, Marlou, Sophie Ve. 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 

Invaller: Nathalie & 

Stefan 

C1 

Elize, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 

Afw : Elize, Zonne, Jurjen 

Invaller : Zoë, Fenna, 

Romy & Lisa 

C2 

Evi N., Femke, Lisa, Lise, Mijke, Stephanie 

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 

 

C3 

Brigitte, Julietta, Mariana, Merle, Sanne H, Sophie P. 

Justin, Senne, Thomas, Vince 

Afw : Sophie 

Invaller : Demian, Yara 

D1 

Amber, Fiene, Roos, Sem, Yessica 

Jip, Jop, Rob 

 

Invaller : Teun 

D2 

Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Erik, Otis, Reinout 

Invaller : Luz & 

Jens 

D3 

Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 

Invaller : Rebecca & 

Reinout  

Afw : Kai & Cyara 

D4 
Erlijn, Fenna, Flore, Lieve, Sanne v. N 

Cas, Hugo, Sieme 

Afw : Lieve 

Invaller : Erik & Sara 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 

 

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom 

 

E3 
Ezra 

Ivar, Krijn, Thomas P., Wouter 

Imme 

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 

 

F2 
Dara, Fenne 

Daaf, Dex, Finn, Mitch, Luuk 

 

 

AFBELLEN?  (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris 

(tel.nr. in het programma). 

* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00.. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

Senioren-spelers Willeke  

Junioren A spelers Thijs*  

Aspiranten B spelers Jazz*  

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

Aspiranten C spelers Vito*  

Pupillen D spelers Okker*  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit  

Pupillen E & F spelers Robert*  

 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Programma 

Zaterdag 26 juni 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

A-069 42006 Excelsior (D) A1 - Fortuna/Delta Logistiek A6 13:15 14:15  Micke V  1K40 Erik de K 

B-062 40921 Excelsior (D) B2 - DES (D) B1 10:45 11:30 Regelt Vito WORDT GEREGELD 1K40   

C-062 39909 Excelsior (D) C1 - Maassluis C1 9:00 09:30 Iris+Okker Erik de K 1K40   

C-065 39601 Excelsior (D) C2 - RWA C2 9:30 10:30 Elvira+Pauline Joost G ? 1K40   

D-060 38802 Excelsior (D) D2 - Avanti/Post Makelaardij D2 9:30 10:00 Nicole+Lisette Ties V 7aK40   

D-064 38519 Excelsior (D) D3 - Valto D5 11:30 12:00 Robert Marit N ? 7aK40   

E-085 37458 Excelsior (D) E1 - Phoenix E2 11:15 11:45 Pim Daan A ? 2K24   

E-087 37077 Excelsior (D) E3 - ODO E3 9:15 09:45 Sten+Renzo Mark J 2K24   

F-037 36553 Excelsior (D) F2 - Valto F2 10:15 10:45 Elvira+Pauline Bram  2K24  

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

A-074 41635 Nexus A1 - Excelsior (D) A2 10:30 12:00  Sportpark Thurlede 1K40 n.t.b. 

B-056 40701 Phoenix B1 - Excelsior (D) B1 11:30 12:45 Jazz+Vito Van Doornenplantsoen (veld) 1K40 n.t.b. 

B-065 40878 Valto B4 - Excelsior (D) B3 10:30 11:30 Regelt Vito Sportpark De Zwet 1cK40 n.t.b. 

C-056 39580 KOAG C2 - Excelsior (D) C3 10:30 12:00 Johan+Nynke+Koen Groene Wetering 1K40 n.t.b. 

D-057 38822 Phoenix D1 - Excelsior (D) D1 10:30 11:30 Maarten Van Doornenplantsoen (veld) 1bK40 n.t.b. 

D-067 38478 ONDO (G) D6 - Excelsior (D) D4 11:30 12:30 Karen+Marco Juliana Sportpark 1cK40 n.t.b. 

E-080 37369 ONDO (G) E3 - Excelsior (D) E2 10:15 11:20 Astrid Juliana Sportpark 1aK40 n.t.b. 

F-033 36418 Weidevogels F1 - Excelsior (D) F1 11:30 12:30 Maarten Sportcomplex Merenveld 1bK40 n.t.b. 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

n.t.b. n.t.b. n.t.b.   1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

      7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

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

     7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
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Vanaf maandag 17 mei 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het 3e-veld 

 

 dinsdag woensdag donderdag  

 Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C Kunstgras A Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C  

18:00-19:00 E, F D 
 

 

E, F D  18:00-19:00 

19:00-19:15     

A 

 

19:00-20:00 

19:00-19:15 

19:15-20:15 B C A B C 19:15-20:15 
4 

 

 

9 

19:30-20:30 

 20:15-21:15 1/2 3/6 7/8 
 

1/2 3/5/6 7/8 20:15-21:15 

 

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

 

 zaterdag 

 Kunstgras B 

11:00-

12:00 
Pinguïns 

 

 

 

Trainingstijden veld 
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DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: 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 – 261 19 25 

WEBSITE  

Site: http://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: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marco van der 

Linden, Marit Nieuwerf, Sabine Nolet 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

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 
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