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Praatjes en mededelingen
Vooraankondiging Vriendjestrainingen
Er komen weer vriendjestrainingen aan!
Bij alle jeugdteams kunnen er best nog wat nieuwe kinderen bij, dus vandaar dat wij
iedereen deze week weer een persoonlijke uitnodiging zullen geven om een paar keer mee
te komen trainen. Geef dit kaartje aan een klasgenoot, buurkind, neefje, nichtje, vriendje,
vriendinnetje etc.

De data voor de vriendjestrainingen zijn:
Pinguïns: zaterdag 2 en zaterdag 9 oktober 11.00 -12.00 uur
F t/m D: dinsdag 5 en donderdag 7 oktober 18.00 -19.00 uur
Gelukkig kunnen we alle ouders deze keer weer zonder corona-beperkingen verwelkomen
op het veld en verrassen met een kopje koffie of thee.
Ook de limonade en fruit voor de kinderen zullen niet ontbreken.
Leden werven doen we samen!
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Grote clubactie
De verkoop van de loten voor de grote Clubactie gaat op 18 september
van start. Komende dinsdag en donderdag zullen we de verkoopboekjes
uitdelen aan de jeugd. De senioren zullen we vragen mee te doen aan
de superloten. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen.
Loten van de grote clubactie
Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,-per stuk. Hiervan gaat € 2,40
naar onze mooie vereniging CKV Excelsior. Met De Grote Clubactie
kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. Bovendien maken
kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als
verkoper ook te gekke prijzen winnen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit
jaar. Omdat wij jouw inzet waarderen mag ieder jeugdlid €0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen
spaarpot doneren. Net zoals voorgaande jaren zal de verkoop van loten via verkoopboekjes gaat.
Nieuw is dat je ook online loten kan verkopen met je eigen verkooplink. Met de seniorenteams willen
we graag weer een aantal superloten kopen.
Verkoopboekjes
Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. De koper kan via het
verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code of verkooplink) of hij vult zijn
gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag
eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en
per e-mail. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje (zit rechts naast
het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. Bekijk de instructie van online loten verkopen via
het verkoopboekje op de achterkant.
Online
Je ontvangt van ons op 18 september een e-mail met daarin onze clublink naar de verkooppagina. Ook
krijg je een persoonlijke verkooplink. Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail
en social media en verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper
afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail.
Wanneer, waar en hoe?
De Grote Clubactie 2021 start op zaterdag 18 september. Vanaf die datum mag je beginnen met loten
verkopen. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden en buren. Let
erop dat je verantwoord loten verkoopt tijdens de coronacrisis en dat de lotenkopers 18 jaar of ouder
zijn! Verantwoord loten verkopen langs de deur doe je zo:
•

Houd altijd 1,5 meter afstand aan de deur.

•

Gebruik je het verkoopboekje? Vraag kopers dan zoveel mogelijk online loten te kopen. Lukt dit
niet? Vraag dan of de koper zijn eigen pen wil gebruiken.

Leuke acties bij Excelsior!
Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? Dan ontvang jij ook nog een mooie extra prijs. Is jouw
boekje vol? Vraag dan even een nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde boekjes kun je
deponeren in de inleverbox die op de bar staat. De uiterste inleverdatum is 14 november.
Succes met de verkoop!
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Praatjes en mededelingen
De E1 was ook weer in actie!

Besloten Excelsior feest zaterdag 25 september
Eindelijk is er weer een feestje mogelijk bij Excelsior!
Dit laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen. Op
zaterdag 25 september organiseren we daarom weer
eens een ouderwets Excelsior-feestje. Weliswaar is het
een “testen voor toegang evenement”, maar we
mogen de 1,5 meter-maatregel deze avond eindelijk
weer eens loslaten. Deze feestavond is besloten en
speciaal bedoeld voor Excelsior-leden, relaties en
kader. Vooraf aanmelden is verplicht.
OOK TOF! opnieuw te gast bij Excelsior
Op deze avond zal OOK TOF! opnieuw te gast zijn bij
Excelsior. Deze zangers zetten al een aantal keer eerder
de tent volledig op z’n kop bij Excelsior, het zal dus
ongetwijfeld weer een gigantisch feest worden! Voor het
optreden van OOK TOF! is de Excelsior-keuken geopend.
Testen voor toegang evenement
Vanaf 17:30 uur (na de wedstrijd van Excelsior 1) zal de accommodatie van Excelsior (kantine, terrassen,
sportvelden enz.) worden gezien als evenemententerrein waarop je alleen toegang hebt met een
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Praatjes en mededelingen
coronatoegangsbewijs. Deze kan je onder andere aanvragen via de CoronaCheck-app. Je krijgt een
coronatoegangsbewijs als je of twee weken volledig gevaccineerd bent, een coronaherstelbewijs hebt
of maximaal 24 uur voor aankomst bij het event negatief bent getest op corona. Doormiddel van de
app kan je hiervoor een QR-code aanvragen welke jou toegang geeft tot het evenement. Meer
informatie over toegang met een coronatoegangsbewijs, kijk in de CoronaCheck-app of
CoronaCheck.nl.
Mochten er in de tussentijd wijzigingen komen in de geldende corona-maatregelen dan volgt de
organisatie deze natuurlijk.
Vooraf aanmelden via het formulier op de website is verplicht. We vragen in het formulier ook wat jij
zou kunnen bijdragen aan het feest, Excelsior is en blijft een vereniging die draait op haar vrijwilligers.
Dus als iedereen eventjes helpt dan hebben we allemaal een hele leuke avond!
Aanmelden via de website

Gratis!
Kipstra kunstgrasschoenen (Agility 140 HG) van
Decathlon,
zie https://www.decathlon.nl/p/voetbalschoenenkind-agility-140-hg-bordeaux-oranje/_/R-pX8573600?mc=8573600&c=ROOD.
Maat 33. Zie ook de foto.

Af te halen aan de Hof van Delftlaan of over te
dragen rond 18:00 of 19:00 op het veld. Bel of app
naar 06 39890874
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Wedstrijdsecretariaat
Senioren
De eerste uitwedstrijd van Excelsior 1 was meteen ook de verste: in Middelburg op bezoek bij ONDO,
dat ook de eerste wedstrijd had verloren. Na een redelijk gelijk opgaande strijd, waarin Excelsior
behoorlijk veel kansen, o.a. 3 strafworpen, miste, wist het 1e aan het eind wel de voorsprong vast te
houden; het werd 17-20.
Voor de andere uitwedstrijden moesten spelers en coaches allemaal vroeg op pad, en helaas gingen
alle 3 de wedstrijden verloren. Excelsior 2 bleek in Capelle a/d IJssel de mindere van het sterke,
geroutineerde KCC 4, dit werd een nederlaag met 17-11. Bij Excelsior 5 ontbraken 2 dames, maar
gelukkig konden Fleur en Nicole invallen. In Den Haag was Die Haghe 4 net te sterk met 16-14.
Excelsior 7 wist in Vlaardingen tegen Twist 6 alleen in de eerste helft te scoren, en daarmee moest het
met 9-3 de winst aan de thuisploeg laten.
In de thuiswedstrijden op het warme Biesland een positieve score van 80%, alleen Excelsior 9 kon net
niet te winnen van Maassluis 6. In een leuke wedstrijd werd een ruime achterstand omgezet in een
voorsprong, maar veel doelpunten later was het toch Maassluis dat met 15-17 won.
Excelsior 4 speelde als eerste seniorenteam, miste een paar basisspelers, en moest flink aan de bak in
een pittige wedstrijd tegen KCC 5. Hierin bleef het spannend tot het eind, maar de kleine voorsprong
kon worden vastgehouden. Voldoende wissels op de bank, waarvan alleen Demi nog werd ingezet. De
eindstand was 17-16.
Hierna versloeg Excelsior 6 Dijkvogels 3 met ruime cijfers. In de loop van de tweede helft leken de
bezoekers nog wat dichterbij te komen, maar in de allerlaatste minuten scoorde het 6 e nog een paar
(fraaie) doelpunten, en werd het alsnog 19-13.
Tegen Erasmus 3 had Excelsior 8 soms moeite om het spel soepel te laten lopen, maar na een gelijke
ruststand ontstond er in de tweede helft een klein overwicht, en werd met 11-9 gewonnen.
Afsluiter van de dag was Excelsior 3 tegen Die Haghe 3, met al in het begin van de wedstrijd een
tegenvaller toen Rik geblesseerd raakte. Het werd een leuke, spannende wedstrijd, met als tweede
domper dat Vito ook uitviel. Gelukkig was Simon al aangeschoven op de reservebank, en kon hij zo
invallen. Nadat in de eindfase ook Jazz en Yara voor nieuwe energie waren ingewisseld, was het Yara
die vlak voor tijd met 2 verre afstandsschoten de eindstand naar een 17-15 overwinning schoot.
Het was een mooie zaterdag, mede dankzij alle (last minute) reserves en invallers.
Aanstaande zaterdag spelen Excelsior 1 en 2 weer thuis en zij krijgen het sterke HKC 1 en 2 op bezoek.
Publiek is weer allemaal welkom, dus kom de thuisteams aanmoedigen!

Willeke
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Wedstrijdsecretariaat
Junioren
Afgelopen dinsdag begon dan ook voor de A1 de competitie. In de inhaalwedstrijd tegen Ten Donck
A1 werd een ruime voorsprong genomen. Deze werd in hoog tempo uitgebouwd en de doelpunten
bleven vallen. Veel verschillende spelers scoorden, waardoor met 15-8 gewonnen werd.
Afgelopen zaterdag vertrok de A1 richting Scheveningen voor de wedstrijd tegen KVS A2. Na de
instructies van invalcoach Edith (bedankt!) en wederom met de support van mascotte Mike werd door
beide teams fanatiek aan de wedstrijd begonnen. Een lange heer bij de tegenstander zorgde met name
aan het begin van de wedstrijd voor wat uitdagingen, maar daar ging het team gaande de wedstrijd
steeds beter mee om. Er werd fel verdedigd, waardoor veel ballen onderschept werden en er veel
aanvallen opgezet konden worden. Vlak voor rust werd een gaatje geslagen, dat aan het begin van de
tweede helft door twee mooie afstandsschoten snel uitgebreid werd naar 4 punten. Aan beide kanten
werd vervolgens lekker doorgespeeld, wat resulteerde in een 5-10 overwinning.
In de middag begon de A2 onder leiding van coach Marijn aan de wedstrijd tegen Vriendenschaar A3.
Met een compleet team aanwezig in en naast het veld, en invaller Sanne (bedankt!), speelde de A2 een
gelijk opgaande wedstrijd, waarin na een kleine achterstand op slag van rust de gelijkmaker gemaakt
werd: 4-4. Ook in de tweede helft voltrok eenzelfde scenario zich: bij een 8-9 achterstand werd in de
laatste minuten de gelijkmaker gemaakt. Einduitslag: 9-9.
Volgende week wachten de ontmoetingen met de derde, nog onbekende, tegenstanders uit beide
poules: Thor A1 en KVS A3.

Jeugd
Vanaf de wedstrijden op zaterdag 11 september zijn de afbeladressen (dit kan via de app, meld hierbij
even naam, team en datum dat je er niet bent?) :
•

B Teams: Jazz & Vito (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens)

•

C Teams: Okker (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens)

•

D teams: Robert (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens)

•

Voor E1 en F: naar Nicole: (zie mail-uitgave Korfpraat voor contactgegevens)

Ben je door onvoorziene omstandigheden toch afwezig op een zaterdag en het is al woensdag
geweest? Bel dan even naar de afbeladressen.
Succes aanstaande zaterdag met de volgende ronde van de competitie.
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Uitslagen
Zaterdag 18 september
klasse

wedstrijd

aanw

aanv

R2J

Excelsior (D) 3 - Die Haghe 3

17

15

R2M

Excelsior (D) 4 - KCC/CK Kozijnen 5

17

16

R4K

Excelsior (D) 6 - Dijkvogels 3

19

13

S-073

Excelsior (D) 8 - Erasmus 3

11

9

S-079

Excelsior (D) 9 - Maassluis 6

15

17

A-066

Excelsior (D) A2 - Vriendenschaar (B) A3

9

9

C-074

Excelsior (D) C2 - Valto C2

3

7

C-082

Excelsior (D) C3 - Valto C3

1

6

D-092

Excelsior (D) D4 - Twist D2

1

7

E-136

Excelsior (D) E2 - ODO E5

6

1

F-060

Excelsior (D) F2 - De Meervogels F1

7

7

klasse

wedstrijd

vertrek

aanv

OKD

ONDO (M) 1 - Excelsior (D) 1

17

20

R1F

KCC/CK Kozijnen 4 - Excelsior (D) 2

17

11

R3O

Die Haghe 4 - Excelsior (D) 5

16

14

S-081

Twist 6 - Excelsior (D) 7

9

3

A-060

KVS/Maritiem A2 - Excelsior (D) A1

5

10
2

B1J

KCR B1 - Excelsior (D) B1

23

B-066

Korbis B3 - Excelsior (D) B2

8

7

B-069

Sporting Delta B4 - Excelsior (D) B3

14

11

C2I

Dijkvogels C1 - Excelsior (D) C1

0

14

D-079

De Meervogels D2 - Excelsior (D) D1

14

5

D-081

Maassluis D2 - Excelsior (D) D2

3

6

D-085

VEO D1 - Excelsior (D) D3

5

5

E-118

KVS/Maritiem E4 - Excelsior (D) E1

14

1

E-130

Avanti/Post Makelaardij E6 - Excelsior (D) E3

3

2

F-048

KCR F1 - Excelsior (D) F1

10

8

KCC 4 - Excelsior 2
Deze zonnige zaterdag stond de wedstrijd tegen KCC 4 op de planning. Een ervaren ploeg die voor ons
zeker niet onbekend is. Met het strijdplan van coach Kelly zijn we al vroeg in de ochtend vertrokken om
ook deze punten te gaan pakken.
De wedstrijd start en we komen direct goed uit de startblokken. Een schitterende openingtreffer van
Wayne zet ons direct op het scorebord. Als Jasper daar nog een schep bovenop doet wordt de
voorsprong al snel in de wedstrijd uitgebouwd. Zoals eerde genoemd speelde wij tegen een goede en
ervaren ploeg. Hierdoor werd het vrij snel weer gelijk. Een fase volgde waarin het erg gelijk op ging, en
aan beide kanten moeite was met scoren. Met een tussenstand van 6-6 gingen we de rust in. Het plan
voor de tweede helft werd door de coach met het team gedeeld en we wilde met elkaar nog even gaan
knallen. Met prachtige goals van Jop en Jazz kwamen wij ook in de tweede helft weer vrij snel op een
voorsprong. Helaas vond hierna KCC toch beter de korf en hebben zij een gaatje geslagen. Lange tijd
konden wij blijven aanhaken, tot de laatste paar minuten waarbij zij de voorsprong hebben uitgebreid.
Zo eindigde de wedstrijd in 17-11. Het verlies is erg zonde, we gaan onze hoofden weer bij elkaar
steken en hier vooral veel van leren.
Wat zeker ook gezegd mag worden is dat we echt een TOP scheidsrechter hadden bij deze wedstrijd.
Niet omdat hij alles onze kant op floot, vooral omdat hij op een leuke manier mensen toe sprak en zo
altijd de controle over de wedstrijd behield. Erg bedankt namens ons!
Via deze weg willen wij ook graag nog het meegereisde publiek erg bedanken voor hun steun,
fantastisch om zo aangemoedigd te worden. Voor volgende week staat er weer echt een kraker op het
spel tegen HKC 2 gevolgd door Excelsior 1 tegen HKC 1. Hoe leuk zou het zijn als wij ook hier weer
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volop kunnen genieten van de aanmoedigingen van het publiek!? We hopen jullie volgende week te
zien en met elkaar aansluitend er nog een top feest van te maken!

Dijkvogels C1 – Excelsior C1
Vol goede moed en met een ogenschijnlijk groot plezier onderling, getuige het gezellig bij elkaar staan
op ’t veld voor vertrek, vertrokken we op de vroege zaterdagmorgen naar Maasdijk. De reis verliep
voorspoedig, wat wil je anders met een gids die er wekelijks komt 😉.
Als trouwe supporter en incidenteel verslaggever had ik er zelf ook erg zin in. Alleen de notitieblok was
thuis in de kast blijven liggen. Geen nood dacht ik we nemen gewoon de telefoon en het digitale
notitieblok. Keurig netjes alles genoteerd tijdens de wedstrijd en bij thuiskomst zelfs nog met Jurjen
doorgenomen welke punten hij nou gescoord had. Maar toen ik eindelijk aan het eind van de dag ging
zitten bleek het digitale verslag gewist :-(. Geen nood het geheugen werkt nog best, de details per doel
moet ik u onthouden maar bij deze een mooie sfeerimpressie van de wedstrijd.
Al vanaf het begin werd er goed druk uitgeoefend op de tegenstander. Excelsior was het die
overwegend in het aanvalsvak speelde en het Dijkvogels behoorlijk moeilijk maakte. Of moet ik zeggen
Dijkvogels bood niet de weerstand die onze C1 vorige week ondervond tegen KVS/Maritiem. Al vroeg
in de wedstrijd werd er een voorsprong van enkele punten opgebouwd. De meegekomen supporters
konden dan ook rustig keuvelend toekijken. Er werd bij tijd en wijle mooi rondgespeeld en van tijd tot
tijd een geslaagde doorloop uitgevoerd. Ze gingen er niet allemaal in, daar kan nog aan gewerkt
worden, maar het zag er al met al goed uit.

Als Dijvogels balbezit had werd er alles aan gedaan om dit zo kort mogelijk te laten zijn. Er werd alles
aan gedaan om de bal weer zo snel mogelijk te onderscheppen. Wat in de regel heel goed lukte.
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Met een geruststellende 0-8 stand kon de rust worden aanvaard. Om na de rust weer direct er vol
tegenaan te gaan. Maar het duurder wel iets langer alvorens er weer een doelpunt viel. Het leek even
of Dijkvogels de verdediging beter geregeld had. Maar Excelsior C1 hervond zich weer en ging vrolijk
door met scoren.

Langs de lijn werd er natuurlijk ook goed gecoached door Iris die het vandaag alleen moest doen
zonder Okker. Maar ook met de aandacht bij beide vakken verliep het allemaal heel soepel. Al had de
tegenstander alles uit de kast gehaald om haar tegen te werken. Maar zelfs een Westlandse hommel
die veelvuldig een aanval uitvoerde werd met gemak gepareerd.
Bij het klinken van het fluitsignaal voor einde wedstrijd waren de hoofdjes van onze C1-helden
behoorlijk rood van de inspanning maar met een 0-14 stand op het scorebord kon worden terug
gekeken op een geslaagde wedstrijd.
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Wedstrijden
Opstellingen
Zaterdag 25 september
team
1/2

opstelling

reserve

Anouk V, Emily, Iris?, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin
Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier?, Ryan, Tjarko, Wayne, Wouter

3

Demi, Femke, Jill K, Noa, Yara
Fabian M, Joost, Rik?, Sven, Vito

4

Astrid, Jikke, Joyce, Lisette A, Lisette E, Pauline, Sharmaine
Ben, Erik V, Frank, Jesse, Pim de J, Simon

5

Christiane, Elke, Floor H, Floor de J, Jessica, Lotte

??

Bartjan, Jeroen, Lex, Pieter, Pim V, Tim S
6
7

Vrij
Anouk L, Linda, Lucia, Yra

Annebertien

Hessel, Mark J, Rick H, Sander v V, Ties, Tim H

8

Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle
Koen T, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N

9

Alicia, Annebertien, Carolien, Diana, Fabien, Nathalie, Veronique
Erik, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert

A1
A2
B1
B2
B3

Dani, Inger, Liekke, Lucia, Sanne
Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee, Ryanne
Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë

Mees (C1) Jay (A2)

David, Finnian, Martin, Thijs

Christina (B2)

Britt, Cristina, Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Sofie Vo.

Zonne (C1) Nathalie (C1)

Anne, Marlou, Sophie Ve.

Lizzy (B2) Josyne (B2)

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten
Elize, Nathalie, Yara, Zonne

C1

Fenna (B1) Sofie (B2)
Daniël (C2)

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan
Evi N., Femke, Lisa, Lise, Mijke, Sanne H., Stephanie

C2

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn
Brigitte, Merle, Sophie P., Mariana

C3

Sanne (C2)
Marten (C2)

Justin, Senne, Thomas, Vince
Amber, Fiene,Milou, Roos, Sem, Yessica

D1

Jens (D3)

Jip, Jop, Rob
Evi E, Rebecca, Sara, Tess

D2

D3
D4
E1
E2
E3
F1
F2

Luz (D3)
Yannick (D3)

Anthony, Erik, Otis, Reinout
Luz, Olivia

Afw.: Cyara, Sanne vd H.

Evi, Tess, Sara (D2)

Jens, Kai, Thomas, Yannick

Afw.: Beau

Otis (D2)

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

Rebecca (D2)

Hugo, Sieme

Erik, Anthony (D2)

Hannah, Nora, Sophie
Daan, Ramon
Britt Dorien
Eduard, Noud, Tom
Ezra
Ivar Krijn, , Thomas P , Wouter
Evi V, Sigi
Arthur, Mika, Twan
Dara, Fenne
Daaf, Dex Finn, 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 of dagdienst.
* 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.
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Senioren-spelers
Junioren A spelers
Aspiranten B spelers
Aspiranten B & C scheidsrechters
Aspiranten C spelers
Pupillen D spelers
Pupillen D, E & F scheidsrechters
Pupillen E & F spelers

Willeke
Thijs*
Jazz*
Erik
Okker*
Robert
Marit
Nicole*
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Wedstrijden
Programma
Zaterdag 25 september
klasse

wedstrijd

aanw

scheidsrechter

veld

dagdienst

OKD

Excelsior (D) 1 - HKC (Ha) 1

14:00

15:30 Ronald, Ronald

A. Roos/M. Blauwendraat

1K40

Nicole & Lisette

R1F

Excelsior (D) 2 - HKC (Ha) 2

13:00

14:00 Kelly

J. Deurloo

1K40

R3O

Excelsior (D) 5 - DES (D) 4

11:45

12:35

scheidsrechter Excelsior

1K40

S-079

Excelsior (D) 9 - GKV (H) 3

16:00

17:00 Rob B

Willeke Alberts

1K40

A-066

Excelsior (D) A2 - KVS/Maritiem A3

10:15

11:15

Rob Muller

1K40

B1J

Excelsior (D) B1 - Kinderdijk B1

09.15

10:00 Jazz, Vito

scheidsrechter Excelsior

1K40

B-066

Excelsior (D) B2 - ODO B2

12.45

13:30 Emily, Merit, Sanne

Wesley N.

7aK40

C2I

Excelsior (D) C1 - Weidevogels C1

11.00

11:30 Iris, Okker

C-074

Excelsior (D) C2 - Dunas C2

12.00

12:30 Elvira, Pauline

Harrie

7aK40

D-081

Excelsior (D) D2 - ONDO (G) D5

09.00

09:30 Lisette, Nicole

Pieter

7aK40

D-092

Excelsior (D) D4 - Nieuwerkerk D6

10.00

10:30 Marco, Karen

Fabian G.

7aK40

E-118

Excelsior (D) E1 - Phoenix E1

11.15

11:45 Astrid

Jop de B.

2K24

E-136

Excelsior (D) E2 - KVS/Maritiem E6

10.15

10:45 Pim

Johan vd B.

2K24

klasse

wedstrijd

accomodatie

vertrek

R2J
R2M
R4K

aanv

coaches

aanv

coaches

7aK40

veld

autorijders (ouders van)

Refleks 3 - Excelsior (D) 3

15:45

17:00 Linda, Ryan

Sportpark Prinses Irene, Rijswijk

1K40

zelf regelen

KCR 4 - Excelsior (D) 4

14:30

16:00

Reyerpark KCR, Ridderkerk

1K40

zelf regelen

Excelsior 6 vrij

S-081

Maassluis 4 - Excelsior (D) 7

10:00

11:15 Rob G

Wipperspark, Maassluis

2a1K40

zelf regelen

S-073

Twist 7 - Excelsior (D) 8

10:00

11:15 Willeke

Sportcomplex Claudius Civilislaan, Vlaardingen

2K40

zelf regelen

A-060

Thor (R) A1 - Excelsior (D) A1

11:00

12:30 Yasmin

Sportveld Ellemare, Rotterdam

1G (G)

regelt contactouder??

B-069

Vriendenschaar (B) B2 - Excelsior (D) B3

10.00

11:30 Yara

Sportcomplex Groene Zoom, Bodegraven

2K40

regelt contactouder

C-082

KCC/CK Kozijnen C2 - Excelsior (D) C3

08.30

09:30 Johan, Koen, Nynke

Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel

2aK40

regelt contactouder (oranje shirts)

D-079

Dunas D1 - Excelsior (D) D1

09.00

10:00 Marieke, Anouk

Stokroosveld, Den Haag

1aK40

regelt contactouder

D-085

De Meervogels D4 - Excelsior (D) D3

11.00

12:00 Martin, Robert

Vernedesportpark, Zoetermeer

1bK40

regelt contactouder

E-130

Die Haghe E2 - Excelsior (D) E3

09.00

10:00 Renzo, Sten

Baambruggestraat 10, Den Haag

2b1K24

regelt contactouder

F-048

Avanti/Post Makelaardij F1 - Excelsior (D) F1

12.30 aanw

13:00 Fenna, Maarten, Zoë

Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker

3K24

12.00 aanw bij Avanti

F-060

Weidevogels F2 - Excelsior (D) F2

09:45

10:50 Simon

Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk

2aK40

regelt contactouder

kantinerooster

ouders van/team

index veld Biesland

type veld uit
K: Kunstgras; G: Gras

09:00

11:30 Daniel C2, Staphanie C2, Björn (C2)

1K40=veld A; 5K40=veld C

11:30

14:00 3x vacant

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

14:00

16:45 4x Excelsior 8

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

16:45

19:30 4x Excelsior 2

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

C.K.V. Excelsior
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Trainingstijden veld

Kunstgras A is het veld voor de kantine
Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok
Kunstgras C is het 3e veld

Trainingsschema veldseizoen 2021/2022 najaar
maandag
kunstgras A
18:00–18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00

dinsdag
kunstgras A

kunstgras B

E1, E2, E3
F1, F2

D1,D2
D3, D4

B1
C1

A1, A2

woensdag

kunstgras C

B2, B3

DES

kunstgras A

C2, C3

donderdag
kunstgras A

kunstgras B

kunstgras C

B1, B3

D1, D2
E1, E2, E3
F1, F2

D3, D4
(half veld)

A2
C1, C2

B2, C3

S3, A1

18:00–18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00

S3
20:00-20:30

S7
S8

20:30-21:00

S6
S9

21:00-21:30

S1, S2

S1, S2

21:30-22:00

C.K.V. Excelsior

20:00-20:30

S7
S8

S4

DES
S5
S6

20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
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Kalenders & roosters
Kalenders
roosters

DE VERENIGING
DA GEL IJ KS BESTU UR
Voorzitter:

Secretaris:
Penningmeester:

Leen van den Hooff
Oude Veiling 66
2635 GJ Den Hoorn
Erik van der Kramer
Erik de Koning

BESTU URSLEDE N
Algemene Zaken:
Technische Zaken
Wedstrijdzaken & Scheidsrechters
Activiteiten en vrijwilligers:
PR

Micke Vrolijk
Nelleke Kamps
Erik de Koning
Nicole Buis
Job van den Berg

SECRETARIA AT
Correspondentieadres:

Secretariaat C.K.V. Excelsior
Plateelstraat 14
2613 PS Delft

LEDEN A DMIN ISTR AT IE
Contactgegevens:

Christiane Hogeweg
ledenadministratie@ckv-excelsior.nl

VERTRO UWE NSPERSO ON
Informatie:
Contactgegevens:

Website
vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl

ACCOMM OD A TIES
Veld
Clubhuis Sportpark Biesland
Bieslandsepad 14, Delft
015 - 2.143.972

Zaal
Sporthal de Buitenhof
Duke Ellingtonstraat 2, Delft
015 – 261 19 25

WEBS ITE
Site:
Webmaster:
Webredactie:

Schoonmaakrooster
datum vrijdag)
25 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

team
Excelsior 7
Excelsior 8
Excelsior 2
Excelsior 4
Excelsior 1
Excelsior 3

coördinator
Hessel
Lars
Jasper
Frank
Yasmin
Noa

Regels schoonmaken
▪ De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine;
▪ De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;
▪ De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd;
▪ Aanvang schoonmaken 19:00;
▪ Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te worden
gemeld d.m.v. een mail naar dekorfpraat@ckv- excelsior.nl.
Schoonmaaktaken
▪ kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc
schoonmaken.; prullenbak legen
▪ wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen
bijvullen, prullenbak legen.
▪ kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen
▪ keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken
legen
▪ terras: vegen; prullenbakken legen

http://www.ckv-excelsior.nl
Wesley Toet
Job van den Berg

SOCIAL ME D IA

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.

REDAC T IE
Redactie:

Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marit Nieuwerf,
Sabine Nolet

KO P IJ
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

CON TAC T
Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan:
dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat:
secretaris@ckv-excelsior.nl

C.K.V. Excelsior
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